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Abstract 

 

 Not a smile before the autumn break. - A qualitative textual analysis of teacher 

leadership as seen through five curricula of authority perspective. 

 

This is a qualitative textual analysis of curriculum for primary education in 1962, 

the curriculum for primary education in 1969, the curriculum for primary education 

in 1980, the curriculum for the compulsory school system in 1994 and the 

curriculum for primary school 2011th. Purpose of this thesis is to see how the 

government through the curriculum specifies directives for how teachers should be 

more or less authoritative. The boundaries of the essay are to only look at the 

claims against the teacher in elementary school. The questions are what is required 

of the teacher directly or indirectly from the curriculum 1962,1969,1980,1994 and 

2011, focusing on the concept of authority and what change has taken place? To 

answer these questions, I have read the current curricula and other research 

publications in the field. The theories that are essential in the paper are hermeneutic 

theory and curriculum theory. The two theories are used as an approach to reading 

and analyzing the curricula. 

 

The paper showed that changes in the requirements of the teacher have changed 

from curriculum for elementary school 1962 to curriculum for elementary school 

2011th. A change has taken place both in the government's directives on what 

relationship the teacher should have with the student, but also in how the teacher 

should educate the student. As for teaching mixer authority as described it does not 

appreciably in the curricula instead I looked at what sanction funds existed in the 

school during this period. Another important observation is that the curriculum says 

the targets are to school but not how the teacher will achieve these goals. 
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1. Inledning  
”Den svenska skolan saknar sanktioner. ’Våra maktmedel som lärare slutar vid att 

höja rösten. Om inte det hjälper kan vi inte göra så mycket annat’, suckar en lärare i 

DN:s reportage” (Matilda Wiklund 2006:124). Detta är ett citat hämtat ur Matilda 

Wiklunds avhandling Kunskapens fanbärare (2006). Det är nog många lärare som 

kan känna igen sig i det ovan nämnda citatet. Att tillrättavisa en elev utan att ha en 

struktur för hur detta ska göras kan upplevas som svårt. Läroplanen ska fungera 

som ett stöd för läraren i sitt arbete, men vad säger egentligen den om lärarens sätt 

att leda eleverna.  

 

Den svenska skolan har under den senaste perioden varit i rampljuset på många sätt. 

Debatter förs både i riksdagen och i allmänheten, angående skolan och vad som 

sker i skolans verksamhet. Många politiker vill lägga extra fokus på skolans 

utveckling och förändring. En av orsakerna tros vara att PISA undersökningar visar 

att svenska elevers kunskaper sjunkit i jämförelse med andra deltagande länder de 

senaste åren. Skolverket beskriver PISA som ett projekt som har till syfte att 

undersöka vilka kunskaper en 15 årig elev har förvärvat sig efter att ha genomgått 

grundskolan. Denna undersökning görs i respektive land alltså hos de länder som 

valt att ställa upp i undersökningen. Det är främst svenska elevers läsande som har 

fallerat påstår Ibrahim Baylan (s)1 och Gunilla C Carlsson (s)2 (Göteborgsposten 

2012). I en undersökning gjord av PISA 2009 deltog 66 länder, det är en siffra som 

har ökat efter varje gång undersökningen gjorts. Undersökningen studerar tre olika 

områden, naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Undersökningen sker vart 

tredje år. I en annan artikel ställer man sig frågan om varför finländska elever får 

bättre kunskapsresultat än svenska elever. Till det svarar Patrik Scheinin (2012), 

dekanus vid Helsingfors universitet att det beror på att finska lärare har en tydligare 

auktoritet. Auktoritet som Scheinin (2012) talar om, menar han gör den finska 

skolan tydligare i dess styrning i jämförelse mot svenska skolor.  

 

Det är i detta som denna undersökning kommer att stanna. Svenska skolors resultat 

fallerar och behov av sanktioner saknas som framkom i tidigare citat. Hur skriver 

                                                 
1 (s) - socialdemokraterna 
2 (s)- socialdemokraterna 
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man då om läraren, den ledande personen i läroplanerna? För att ta reda på hur 

ledarskapet framställs i läroplanerna kommer fokus ligga på att undersöka läraren 

som auktoritet. Beskriver man några speciella egenskaper hos läraren, 

karaktärsdrag. För att se hur läraren som auktoritet framställs kommer jag att ställa 

det i perspektiv till relationen mellan läraren och eleven, beskrivs de som 

jämnställda eller inte en del forskare ex. Kurt Liljeqvist (1999) menar att en 

skillnad finns bara i att läraren är vuxen och barnet är barn.. I läroplanen finns ett 

målområde om fostran, fostran skriver även forskaren Joakim Landahl (2006) om 

då han menar att en lärare som känner sig otrygg i fostransarbetet av eleverna har 

en svaghet i sin auktoritet. Det är med grund i detta som jag fokuserar på lärares 

auktoritet utifrån områdena, karaktärsdrag som beskrivs, fostrans mål och 

relationen mellan läraren och eleven. 

 

Denna text är en kvalitativ textanalys av läroplanerna för grundskola. Läroplanerna 

som kommer att tas upp i texten är Läroplan för grundskola 1962, Läroplan för 

grundskola 1969, Läroplan för grundskola 1980, Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet 1994 och Läroplan för grundskola 2011. I den löpande texten kommer 

jag att kalla läroplanerna för dess förkortningar Lgr/62, Lgr/69, Lgr/80, Lpo/94 och 

Lgr/11. Under avsnittet analys kommer dessa läroplaner att ställas mot varandra. 

Läroplanerna kommer att analyseras främst utifrån de krav som riktas mot läraren 

och föreställningar om hur denne skall kunna upprätthålla sin auktoritet. 

Under rubriken tidigare forskning kommer forskning inom auktoritet och läroplaner 

att beskrivas. I den analyserande delen kommer de fem läroplanerna att presenteras 

i en matris, där auktoritet begreppet i relation till kraven som ställs på läraren 

genom läroplanerna att följas. Det för att se förändring som skett och hur man kan 

tolka det. Detta för att se om någon skillnad skett i svensk skolhistoria i huruvida en 

auktoritet är viktig och på vilket sätt i sådant fall. Samtidigt som nya resultat inom 

skolvärlden redovisas växer frågorna. Hur har det sett ut tidigare i svenska skolor, 

har det skett några förändringar i den svenska skolvärlden? Det är vad den här 

uppsatsen syftar till att förmedla med hjälp av läroplaner analysera de olika krav 

och förväntningar utifrån begreppet auktoritet som krävts av läraren i Sverige från 

läroplanen för grundskola 1962, fram till nu med läroplan för grundskola 2011. Har 
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kraven om auktoritet på läraren förändrats genom tiderna och har man förväntat sig 

olika saker av läraren under denna period.  

De begrepp som kommer vara i fokus i texten är begreppen aktoritet, fostran och 

relationen lärare-elev.  

2. Syfte och frågeställningar 
Under denna rubrik kommer uppsatsens syfte och frågeställningar att framställas. 

Under punkten syfte kan man läsa om vad uppsatsen syftar till att förmedla och 

under frågeställningar presenteras de frågor som uppsatsen utgår ifrån.  

2.1 Syfte 
Med denna uppsats vill jag söka svar på vilka krav som ställts på läraren direkt eller 

indirekt utifrån läroplanen med fokus på begreppet auktoritet. Hur man genom 

läroplanen beskriver att läraren ska förhålla sig gentemot eleverna och hur läraren 

bör uppträda. Syftet med uppsatsen är att söka svar på hur auktoritet speglas i 

relationen mellan läraren och eleven, i lärarens karaktärs beskrivning och i målet 

fostran. Vilka förändringar som har skett, det är också av intresse för uppsatsen.  

Målet är att med stöd av läroplanerna se till vad regeringen och samhället har och 

har haft för förväntningar på läraren över en 50 års period.  

Med uppsatsen vill jag bidra med att klargöra för förändringar som skett i synen på 

läraren och vilka riktlinjer har varit i fokus under perioden. Det är viktigt att förstå 

den förändring som skett för att kunna förstå den skola och lärare som finns idag.  

2.2 Frågeställningar 
1. Hur framställs lärarens auktoritet i förhållande till det uttalade målet fostran 

respektive hur lärarens karaktärsdrag och relation till elever presenteras i de 

fem senaste läroplanerna för grundskolan? 

 

2. På vilket sätt har lärarens auktoritet presenterats olika i de fem senaste 

läroplanerna utifrån auktoritetsperspektiv och hur har det förändrats?  
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3.  Bakgrund 
Under denna rubrik kommer skolans historia att presenteras kortfattat. Att få 

kunskap om hur den svenska skolan vuxit fram är viktigt för att kunna se hur 

läroplanerna vuxit fram tillsammans med övrig skolpolitik. Gunnar Richardson 

(2010) har studerat svensk skolhistoria. I sin litteratur Svensk utbildningshistoria 

skola och samhälle förr och nu redogör han för skolsystemets utveckling genom 

tiderna. Då denna studie endast kommer att redogöra för de fem senaste 

läroplanerna så startar beskrivningen av skolhistorien runt 1960-talet.  

 

Hela 1900-talet är ett århundrade då det händer mycket inom svensk skolhistoria. 

Även i resterande samhälle så sker snabba förändringar exempel inom näringslivet. 

Sveriges befolkning växer och antalet födda bara ökar. Detta bidrar till att klasserna 

blir större och antalet elever i en klass ökar. Efterfrågan på lärare och på nya skolor 

är en effekt av att befolkningen ökar. Det i sin tur lade grunden för förstatligandet 

och kommunaliseringen av privata skolor. Under 1940-1950 talet så genomförs en 

mängd olika reformarbeten mellan det som då kallades folkskolan och de övriga 

skolväsendena. För att arbeta med detta tillsatte man en skolberedning och de fick i 

uppgift att lösa 24 formulerade problemområden. Det första förslaget som lämnades 

var väldigt svårtydligt. Något som man fann väldigt viktigt var att få till skolans 

värdegrund detta på grund av att man hade andravärldskriget kvar i tankarna och 

ansåg att det demokratiska värdegrundsarbetet skulle börja redan i skolan 

(Richardsson 2010:91ff). 

 

De två första läroplanerna kom till i ett Sverige som hade en rådande glatt humör 

och framtidstro efter världskriget. Nu kommer 1980-talet med radikala 

förändringar, det rådde under tidsperioden en högkonjunktur. Det var brist på 

arbetskraft och priserna steg. Men denna period blev inte långvarig redan under 

1990- talet kom en stor bankkris och Sverige tillsammans med världen var tillbaka i 

lågkonjunktur igen (Richardson 2010:140ff). 

 Under 1970- talets slut kommer även utvecklingen av massmedia. Under denna 

period räknar man med att mer är 40 % blir bekanta med datorer.  Ett faktum är nu 

att IT- revolutionen är kommen (Richardson 2010:151f). 
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1979 kommer nya riktlinjer för skolan, det är dessa riktlinjer som ligger till grund 

för den nya läroplanen, som kom att heta Läroplan för grundskola 1980. Frågor om 

valfrihet och differentiering var centrala vid det nya förslaget (Richardson 

2010:183). Richardson (2010) skriver vidare att skolan i och med nya reformen nu 

syftade till en sammanhållande grundskola till skillnad mot den tidigare enhetsskola 

som exempelvis föreslagits vid 1946 års skolkommission. En nyhet var den 

anpassade studiegången, då skolan på ett friare sätt skulle kunna se till och anpassa 

studiegången till varje enskild individ (Richardson 2010:182f). 

Den fjärde läroplanen vilken är den näst sista som kommer innan dagens Läroplan 

för grundskola 2011 är Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994. Till 

denna läroplan fanns frågor rörande arbetsfördelning, organisation, arbetssätt och 

metoder som behövde få bli nedtecknade. En annan aktuell nyhet var att man från 

och med år 1997 startade med flexibel skolstart vilket innebar att skolorna var 

tvungna att ha plats för sexåringar i klasserna. Lpo/94 innefattar hela skolväsendet, 

den tar med mål och riktlinjer dock inget om hur målen ska uppnås. Den 

förespråkar en värdegrund som skolan ska bygga på (Richardson 2010:185f).  

4. Teoretisk anknytning  
Under denna rubrik kommer läroplansteori, hermeneutisk teori samt auktoritet att 

definiera samt sammankoppling mellan auktoritet, fostran, karaktärsdrag, och lärar- 

elev relation kommer att presenteras. 

4.1 Hermeneutisk teori 
Jag kommer i denna uppsats att utgår från hermeneutisk teori och läroplansteori. 

Den hermeneutiska teorin förklarar Thomasen (2005) som ett begrepp som 

uppkommit ur grekiskan som betyder förstå och tolka. Inom hermeneutiken ser man 

människan som en del av omgivningen. Man utgår även från att människan är en 

person som har förmågan att reflektera, människan har en egen vilja och kan se 

avsikter, meningen med syften som behöver förstås. Thomasen (2005) menar även 

att när man tolkar måste man själv förstå att man har förförståelse i det man läser. 

Men även att det som du ska förstå redan är tolkat och förklarat av någon tidigare.  

När det kommer till att tolka och förstå texter ska man inom hermeneutiken se till 

och gå till grund med viken värld som texten har till syfte att tala till. Tolkningens 



 

 

6 

 

slutliga mål är att förstå världen som ligger före texten, vilka möjligheter öppnas 

med hjälp av texten (Thomasen 2005:182f).  

Crister Skoglund (2012) är forskare och lärare i idéhistoria. Han har skrivit en 

sammanfattning av hermeneutiken som forskningsprocess, den heter Hermeneutik i 

praktiken. Där menar han att man kan se hermeneutiken antingen som metod eller 

teori. I denna uppsats fall är det en metod då den skall försöka förstå ett fenomen. 

Han menar att man som en hermeneutisk metod inte kan ta del av en annans tankar 

utan vi kan bara se resterna av dem i kvarlämnade skrivna ting. Det som står kvar i 

den skrivna texten är inte alltid det som personen tänkt förmedla till läsaren då han 

kanske har velat framstå som politiskt korrekt. Det som sedan förmedlas genom 

texten är alltid redigerat där efter behöver man göra tolkningar av det skrivna. I en 

hermeneutisk arbetsgång startar men med att formulera sitt problem, konkretiserar 

sin förförståelse, skriver sin bakgrund och ofta skriver man om den, man sorterar 

sitt källmaterial, sammanfattar det viktiga, försöker se det som saknas eller förvånar 

en, och gör sedan en slutanalys där Skoglund (2012) menar att man kan utgå från 

några givna frågor, exempel. Har en utveckling skett? Och finns något som blivit 

viktigare (Skoglund 2012:1f). 

Bergström & Boréus (2000) skriver i sin litteratur om studier utifrån hermeneutiken 

som läran om tolkning och läsning. De beskriver att man ska se på texten ur en 

högre grad och använda sig av förståelsenycklar för att analysera det skrivna. Detta 

för att skapa en bearbetning av texten. Förståelsenycklarna i denna uppsats är 

auktoritet, makt, karaktärsdrag, relation mellan lärare – elev och fostran. 

4.2 Läroplansteori 
Det ska ni veta! Är en metodbok utgiven av Göran Linde (2005), där han beskriver 

hur man kan arbeta med och förklarar läroplanernas roll. I sin bok beskriver han hur 

regeringen har som uppdrag att formulera styrdokument. Dessa styrdokument är 

bland annat läroplaner och kursplaner. Styrdokumenten ska fungera som 

målsättningar och regelverk för personalen som arbetar på skolan. Linde (2005) 

menar att det som beskrivs i läroplanerna är beskrivande dokument, över innehållet 

som ska främjas i skolan men även förhållningssätt. Det är styrdokumenten som 

meddelar vad som är godtagbar kunskap. Således kan styrdokumenten ses som både 

upprätthållare och medlare av de rådande diskursiva tillämpningarna. 
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Styrdokumenten skrivs utifrån ett politiskt fokus för att påverka skolan utifrån de 

normer och värden som är eftertraktade. Det är dessa normer och värden som 

påverkar barns utveckling och lärande (Linde 2005.f).  

 

4.3 Centrala begrepp 
Studiens tyngd ligger på hur läraren beskrivs som en auktoritet i läroplaner där av 

kommer auktoritet att presenteras och kopplas samman med de övriga begreppen 

fostran, lärar- elev relation samt karaktärsdrag och egenskaper som anses viktiga 

för en ledare med auktoritet. För att förtydliga begreppet auktoritet kommer även 

auktoritär att tas upp enbart för att hålla isär dem lättare. 

 4.4 Auktoritet 
Auktoritet, ”social relation där en person (grupp, institution) har inflytande över en annan 

person (grupp, institution) och där inflytandet uppfattas som rättmätigt eller legitimt av den 

senare.”  (Nationalencyklopedin 2012). Nationalencyklopedin säger alltså att auktoritet är ett 

socialt samspel. Det är en person som har inflytande att påverka en person eller en grupp. Där 

det är underförstått att läraren har en påverkan på eleven. Denna relation är befogad och legal 

för personerna. Några andra som har resonerat kring auktoritet är Max Weber, Arne Malten 

och Liselott Ohlson de beskriver auktoritet på följande sätt. Auktoritet är en person med 

myndighet, anseende och makt (Ohlson 1996). Max Weber (refererad i Malten 2000:47) 

redogjorde för tre olika typer av auktoritet vilka var: 

 

1. Legal auktoritet, denna typ hör samman med en position som är officiell. Positionen har ett 

avgränsat kompetensområde samt regelverk som ger den tillsatta personen makten att fatta 

beslut. Denna typ av auktoritet ser vi hor styrelseordförande och statsministern. 

 

2. Traditionell auktoritet, kommer genom tidigare givna traditioner och genom arv. Den 

traditionella auktoriteten kan även tillskrivas en del yrkesroller så som präster, läkare och 

härskare. 

 

3. Karismatisk auktoritet, denna typ av auktoritet byggs upp genom att makthavaren har en 

stark person med en förtrollande karisma. Denna karismatiska auktoritet återfinns hos 

personer som Martin Luther King, skådespelare, popikoner, religiösa ledare och fler.  
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Weber menar alltså att auktoritet kan tillkomma på olika sätt. Det kan vara personlighetsdrag 

hos en person med maktposition och det kan även vara auktoritet som tillkommer med en 

yrkesroll. Men det kan även vara i relationen av över- och underordnad. Ohlson (2000) menar 

i sin tur att auktoritet genom relationen grundar sig i ömsesidig respekt. Malten (2000) tillför 

att läraren redan från början har en formell auktoritet genom sin yrkesroll dock måste den 

informella auktoriteten förtjänas genom att vinna klassens respekt.  

 

Enligt Malten (2000) kan en ledare och så även en lärare tillhöra flera olika auktoritets 

kategorier samtidigt därmed behöver den ena kategorin inte utesluta någon av de övriga. Förr 

menar han att läraren hade en traditionell auktoritet som kom genom att läraren då hade en 

viss status som i sin tur medgav en given auktoritet. Idag har läraren inte denna givna 

auktoritet utan idag behöver den förtjänas utav eleverna. Malten (2000) presenterar även 

ytterligare två typer att definiera auktoritet: 

 

1. Formell auktoritet, kan även ses som tillskriven auktoritet. Här menas att man får 

auktoriteten uppifrån ex. från rektor eller annan chef. 

 

2. Informell auktoritet, är den auktoritet som är förtjänad genom ömsesidig respekt i 

relationer. Denna typ av auktoritet kommer underifrån. 

 

Då den formella auktoriteten ges och fås av överordnad medföljer en viss status till personen. 

Men att man fått formell auktoritet behöver inte betyda att man fått förtroende av sina 

underordnade. Det är alltså här som problemen tillkommer för den formella auktoriteten. Om 

ledaren istället har fått informell auktoritet från sina underordnade kommer det bli lättare för 

läraren/ledaren att leda gruppen mot det eftersträvade resultatet. Läraren har från början en 

given formell auktoritet som getts från rektorn, dock betyder inte detta att hon givet får 

respekt och informell auktoritet från eleverna. Malten (2000) skriver även att om läraren inte 

förtjänar den informella auktoriteten så kommer hon även att, i elevernas ögon, tappa även 

den formella auktoriteten. 

 

4.5 Auktoritär och auktoritet  
Det är viktigt att hålla isär dessa två begrepp. I nationalencyklopedin beskrivs auktoritär som 

”innebärande eller grundad på envåldsmakt, diktatorisk.” (Nationalencyklopedin 2013).  
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Malten (2000) beskriver i sin tur en auktoritär ledarare som någon som kräver direkt av de 

underordnade att respektera denne dock finns ingen respekt tillbaka. Den ömsesidiga 

respektens saknas i ett auktoritärt ledarskap. Weber (refererad i Malten 2000) menar att e n 

auktoritet byggs upp i samarbete och i relation med de underordnade vilket en auktoritär 

ledare inte gör.  

 

Genom historien har lärarrollen förändrats. Förr var läraren automatiskt en auktoritet och nu 

är det något som man måste förtjäna (Malten 2000). En annan som instämmer i detta tänkande 

är Kernell, han anser att läraren tidigare hade ett auktoritärt ledarskap. Senare har det följts av 

årtionden där eleverna ska få mer inflytande och delaktighet. Det har lett till att den 

auktoritära och dominerande läraren försvinner och den demokratiske läraren får ta plats 

(Kernell 2002). Eftersom att många förknippar auktoritär med auktoritet är det enligt Ohlson 

(1996) viktigt att man särskiljer dessa. Hon beskriver den auktoritära ledaren som någon som 

inte accepterar att bli ifrågasatt i sina beslut. Denne har även behov av att hävda sig gentemot 

sina underordnade. 

 

4.6 Auktoritet, lärar-elev relationen och fostran 
 Joakim Landahl (2006) skriver även han i sin studie att lärarrollen har förändrats, förr hade 

läraren fler sanktionsmedel att ta till för att upprätthålla disciplin och ordning. Det var ex. att 

sätta ett dåligt betyg i ämnet ordning och uppförande. Förr var det även tillåtet att aga 

eleverna för att få sin vilja igenom. Så lärarollen har förändrats. Landahl poängterar att då 

detta har förekommit så bekräftar det bara att lärare genom alla tider har haft det 

problematiskt att upprätthålla sin auktoritet. Men lärarrollen har förändrats på fler sätt ändå 

menar Landahl i sin undersökning. Den har utökats från att bara vara lärare till att bli extra 

föräldrar. Fostransarbetet som tillkommit läraren menar Landahl (2006) i sin tur ofta kräver 

en auktoritet. Om man som lärare känner brister i hur fostransarbetet utvecklas beror det ofta i 

att läraren saknar eller har brister i sin auktoritet (Landahl 2006). Att vara en auktoritet i 

skolan, som lärare är stort och väldigt komplext. För att vara en auktoritet har du ett 

förhållningssätt till dina elever. Relationen beskriver forskaren Joakim Landahl (2006) genom 

att skriva att den är styrd inom en viss ram. Det handlar alltid om en vuxen som möter någon 

som är yngre. I grundskolans värld handlar det, nästan om alla möten som sker i skolan. Detta 

eftersom läraren alltid är äldre än sina elever. Något annat som kan ses problematiskt i mötet, 

är skolplikten. En elev har skolplikt och är tvungen att komma till skolan, på andra sidan har 
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vi en lärare som när som helst kan lämna sitt yrke. Detta skapar enlig Landahl (2006) en 

relation som är asymmetrisk. Även Lärarförbundet (2008) tar upp skolplikten som en plikt 

man behöver ta hänsyn till i mötet med elever. Detta för att inte skapa en dålig maktposition. 

4.6 Teorireflektion 
Jag valde hermeneutiskteori och läroplansteori då jag anser att de förklarar mitt 

arbete från det stora perspektivet till det lilla. Då läroplansteori är det mindre och 

hermeneutisk teori är det större perspektivet. Det är även historiska texter som är 

skrivna för en viss sorts tid och kultur, vilket gör att jag anser det viktigt att se den 

ur ett hermeneutiskt perspektiv. Till den hermeneutiska teorin hör även att man är 

medveten om sin egen förförståelse vilket jag kommer vara i texten. 

5. Tidigare forskning 
I en avhandling skriven av Matilda Wiklund (2006) görs en analys av den goda 

läraren utifrån ”ledar” sidor i Dagens Nyheter under 1990 talet. Under denna period 

släpps även läroplanen 1994 då Göran Persson (s) satt som skolminister.  I en 

ledare skriver man följande om den nya läroplanen. Den stora nyheten i denna 

läroplan handlar om elever och föräldrars valmöjligheter, denna del beskrivs som 

positiv i läroplanskommittén, då skolorna och lärarna har övergivit den aktoritära 

delen av systemet. Eleverna sägs inte längre sitta tysta och godta det läraren säger, 

just bara för att denne är lärare, utan de deltar i lärandet. Wiklund (2006) nämner 

även att i och med de nya valmöjligheterna kan eleven själv påverka sin skolgång. 

Wiklund (2006) beskriver även hur läraren ska arbeta för att eleverna skulle nå 

målen utifrån Lpo/94. Tanken enligt henne var då att lärarna skulle ge eleven det 

stöd denne behövde för att nå målen. Man ska då överge det system där man 

jämförde eleverna med varandra för att fastställa betyg och nu arbeta med 

formulerade mål (Wiklund 2006:106f). 

5.1 Auktoritet och rätten till sanktioner 
En annan debatt som väcks bland politiker under senare 1990- tal enlig Wiklund är 

ämnet ”flumskola” kontra ”pluggskola”, där man nu istället börjar tala om att 

skolan främsta uppgift borde vara att lära elever att sätta ord på sina tankar och att 

lärare ska undervisa i de ämnen de är behöriga i, inte något annat. Den nya 

skolpolitiken togs emot positivt, men detta räckte dock inte för att nå fram till den 

rådande problematiken som fanns i skolan och klassrummet. I en skola där läraren 
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inte kunde utföra sanktioner för att upprätthålla ordning i klassrummet, dels för att 

den nya läroplanen (1994) inte fått sitt genomslag riktigt. Från dessa lärare kunde 

man finna denna åsikt, 

 

 Den svenska skolan saknar sanktioner. ”Våra maktmedel som lärare slutar vid att höja 

rösten. Om inte det hjälper kan vi inte göra så mycket annat”, suckar en lärare i DN:s 

reportage. Var finns de sänkta betygen i ordning och uppförande? Var finns kvarsittning ett 

extra år för dem som slarvat bort sin tid ? Var finns besluten om avstängning för en tid av 

elever som förstör för en massa andra elever? Var finns 

föräldrarna? (Wiklund 2006:124). 

 

 Detta citat nämndes i inledningen, men för att förtydliga lärarens förtvivlan som 

framgår i Matilda Wiklunds (2006) text, får den återupprepas. Lärarna söker 

sanktions medel för att komma till fas med det Wiklund kallar för en skola i kris. 

Det kan även liknas vid det Landahl (2006) talar om i lärarens arbete med fostran. 

När läraren känner sig otrygg i sin auktoritet är det svårt att arbeta med 

fostransarbetet. Att efterfråga sanktionsmedel kan likställas med en otrygg lärare. 

Wiklund skriver även att ett införande av betyget ordning och uppförande skulle 

kunna fungera som en metod för att åter uppehålla disciplinen i klassrummet. För 

en bra lärare gäller det att trivseln och ordningen finns i klassrummet trots att 

sanktionsmedel saknas. Läraren ska ställa tydliga krav och uppfattas som tydlig 

ledare trots denna saknad av metoder för disciplinering, det är ett svårt uppdrag. 

(Wiklund 2006:149, 195). 

5.2 Auktoritet i samspelet mellan läraren och fostran av 

eleven/eleverna 
Landahl (2006) skriver om hur fostran av en elev har förändrats den senaste tiden. 

Om man ser det historiskt kan man se att på 1960- talet fanns en bok för läraren om 

hur disciplinering av en elev skulle gå till. Idag används inte sådana handböcker, 

idag handlar fostran av eleven mer om att bli en bra samhällsmedborgare. Landahl 

(2006) nämner även att läraren ska veta att man inte bara är undervisande lärare 

utan man är även samtalskurator, ledare och förebild. Lärarens uppdrag går ofta 

utanför klassrummets dörrar (Landahl 2006). Att fostra till bra samhällsmedborgare 

skriver han att detta är problematiskt, då fostran av en elev har sett väldigt olika ut 

genom tiderna. Ibland ska läraren vara med och fostra eleven och i vissa fall inte 
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alls. Fostransarbetet av en individ innebär enligt Landahl (2006) är att fostra inom 

normer, att fostra individen till att inte bli normbrytare (Landahl 2006:16). Han 

skriver vidare att det finns två typer av fostran, dels den som nyss beskrevs, men 

även en annan. Den fokuserar mer på nuet där arbetsro, skolk, sen ankomst, keps 

och dålig uppmärksamhet ofta vägs in. En lärare i hans studie menar då att det man 

kan ta till är att berätta att man inte kommer försent och att läraren visar sitt 

missnöje med elevens handlande. Landahl (2006) menar även att begreppet fostran 

helt försvinner i Lgr/69 men att det återkommer i och med Lgr/ 80 (Landahl 2006).  

 

Joakim Landahl (2006) skriver även i sin forskning om hur man kan dela upp en 

lärares arbete i rollen som den undervisande läraren i relation till eleverna och till 

rollen som tar vid när lektionen är över. Då har läraren en social plats hos eleverna 

så som att agera polis, vän av ordningen eller till socialarbetare då han menar att 

man är med och löser problem. 

5.3 Auktoritet i samspelet mellan läraren och eleven/eleverna 
Nära gränsen? (2004) är ett skolforskningsprojekt som är genomfört av 

arbetslivsinstitutet i Malmö. Projektet syftar till att genom gruppintervjuer ta reda 

på skolans arbetsliv. Genom intervjuerna har de sökt tankar och svar kring lärares 

tankar om deras roll som lärare i dagens skola. Projektet är genomfört på nio olika 

skolor och gjordes år 2004.  

 

Eva Månsson (2004) är en av de forskare som varit med för att genomföra 

forskningsprojektet. Hon menar att pressen på dagens lärare har förändrats sen den 

första läroplanen för grundskola kom 1962. Arbetsbördan har blivit större och 

målen att uppnå, har blivit fler. Samtidigt som kraven på läraren ökar så ökar 

elevgrupperna. Klasserna blir större och lärarens tid mindre. Lärarna som deltagit i 

hennes forskning talar om att planeringstid förvinner och så även de bra mötena 

med eleverna. Tidigare upplevde lärarna i projektet att de han med att infinna sig i 

de olika rollerna som finns inom skolan. Det kunde vara som socialarbetare, kompis 

och ibland även gå in i en roll som en slags förälder. All den tid, tiden som elevens 

kompis har nu ersatts med fler kunskapsmål (Månsson 2004: 25ff). 
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Anders Persson är docent vid Lunds universitet och även forskare på 

arbetslivsinstitutet och Helena Stavreski är forskningsassisten. De har tillsammans 

skrivit en artikel till detta forskningsprojekt. Där har de som syfte att 

problematisera och konfrontera de bilder de menar finns om den svenska skolan 

som en trög institution.  Med detta menar dem att det tar tid för skolan att förändras, 

förändringarna sker långsamt (Persson & Stavreski 2004:91). I de nyare 

läroplanerna kan man urskilja att eleverna ska få mer utrymme att tänka själva. 

Relationen mellan läraren och eleven ska nu vara mer jämnställd än tidigare. Att få 

påverka själv menar Persson och Stavreski (2004:92ff) Kan vara både positivt och 

negativt. Det positiva är att eleven får bli mer kritiskt tänkande och ta större del i 

sin egen studiegång. Det negativa är att jämnställdheten kan utnyttjas i helt fel 

situationer av båda parter (Persson och Stavreski 2004). 

5.4 Den dolda läroplanen 
Mats Greiff (2004) har även han deltagit i ovan nämnda skolforskningsprojekt. Han 

har fokuserat på att följa lärararbetets förändring, där han även väljer att i stor grad 

relatera till de läroplaner för grundskola som finns. Hans artikel heter, Att studera 

lärararbetets förändring. I sin del av forskningsprojektet skriver han om vad han 

kallar den ”dolda läroplanen”. Han menar där att skolan ska se som en institution av 

tvång och det största uppdraget skolan har är att förvara elever, eleverna ska i sin 

tur sorteras och disciplineras. För att genomföra denna förvaring säger Greiff 

(2004:58) att läraren har små hjälpmedel, så som skrivtavla, böcker och mer. 

Utöver denna dolda läroplan ska de offentliga styrdokumenten som är skrivna av 

staten vägas in. Det är dessa två som gemensamt skapar det arbete som bedrivs 

inom skolans väggar (Greiff 2004:58f). 

6. Övrig Litteratur 
Författaren Kurt Liljeqvist har forskat om skolan och samhället. Hans bok Skola och 

samhällsutveckling kom ut år 1999. I ett av kapitlena i boken beskriver han makten, som en 

obehaglig samhällsinstitution. Med samhällsinstitution syftar till skolan som verksamhet. Han 

tycker det är märkligt att makt och auktoritet inte diskuteras mer i skolan då det är en ständig 

del av vardagen. Hela skolans verksamhet menar han speglar ett maktperspektiv då genom de 

vuxnas makt över eleverna. Demokrati menar han har blivit ett positivt ord i läroplanerna så 

det använder man flitigt. Efter att skolorna har blivit kommunstyrda skriver regeringen 
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riktlinjer som i sin tur ska tolkas av kommunen och lärarna som är anställda på skolorna. Det 

betyder i sin tur att alla inte kommer att förstå och tolka på samma sätt och det skapar en 

osäkerhet (Liljeqvist 1999:147f). Liljeqvist (1999) menar i sin bok att så fort som två 

människor möts så skapas maktrelationer. Maktrelationerna finns i det dolda, där över blir det 

komplext att skriva om jämnställdhet i en institution som är uppbyggd av maktrelationer vare 

sig man vill eller inte. Men i ett samhälle och så väl i skolan prata om jämlikhet när allt runt 

omkring bygger på maktrelationer blir väldigt omaka. Makten utspelar sig även i en osynlig 

dimension. Det är inte bara det nedtecknade utan det finns även underförstådda regler som 

man i skolansvärld hela tiden tar hänsyn till. Liljeqvist (1999) nämner fenomenet att hela 

tiden be om lov om saker i skolan, ex. får jag gå på toaletten? Och en massa andra avsikter. 

Med stökiga elever menar han att samma synliga makt råder, då man förklarar stökigheten 

med omognad eller liknande fast den egentliga orsaken kan ligga i lärarens maktutövande. 

Det som Liljeqvist presenterar om maktutövande i skolan och i de skrivna texterna till skolan 

ska ha förändrats från att ha vågat ta det till ytan i Lgr80 till att sluta existera eller formuleras 

om för att inte väcka anstöt i Lpo94 (Liljeqvist 1999:147ff).  

6.1 Lärarnas fackförbund 
Lärarförbundet (2008) skriver att när Lgr/62 kom fick läraren strikta order om att följa 

kursplanerna och de läromedel som följde med dem. Alltså för att vara professionell krävdes 

att man följde kursplanen. I och med Lgr/69 ges läraren lite mer utrymme till egen planering 

till genomförandet av undervisningen. Lgr/80 ger läraren utrymme för att vara professionell 

med utveckling och ansvar, detta menar lärarförbundet (2008) bara ökar med den läroplan 

som kom 1994 (Lärarförbundet 2008:7f). Lärarförbundet (2008) menar att en god lärare följer 

en viss yrkesetik. Med yrkesetik menar dem att läraren alltid sätter eleven i centrum dock är 

läraryrket problematiskt då läraren behöver se eleven som individ men även som en del i ett 

kollektiv. Att ha tillit från samhället är något som är viktigt för läraren och det krävs även tillit 

dem emellan. En viktig punkt från lärarförbundet är även, att läraren har som uppgift att 

gentemot samhället ansvara för kommande generationer fostran och utbildning 

(Lärarförbundet 2008). För en lärare ska det även vara viktigt att man tar hänsyn till 

skolplikten, då de ansåg att den skapar en maktrelation som en lärare behöver vara medveten 

om. Att vara lärare är inte vilket jobb som helst det är ett arbete som är formulerat av 

samhället tillsammans, för att forma det som anses viktigt för unga och barn. En professionell 

lärare som kan tolkas som en god lärare tar hänsyn till individer och kursplaner, men även 

bemöter elever med entusiasm, respekt och kunskap. Lärarförbundet (2008) beskriver även en 
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god lärare som en reflekterande människa, reflektion för att se en situation ur flera vinklar och 

för att komma fram till lösningar (Lärarförbundet 2008:185f). 

I motsvarande bok av lärarnas riksförbund, beskrivs en god lärare som en person som har bra 

kännedom om de regler och lagar som gäller i Sverige. Det finns även specialregler som 

gäller för skolan, dessa anser dem även att läraren ska känna till och utgå ifrån i sitt dagliga 

arbete. En lärare har enligt lärarnas riksförbund (2010) en form av tillsynsplikt, där läraren 

ansvarar för elevers säkerhet och trygghet under de olika situationer som kan uppkomma i 

skolan. En lärare upprätthåller ordning i klassen. Trots att exempelvis en utvisning ges, ska 

tillsynsplikten ändå kunna efterföljas. Även lärarnas riksförbund förespråkar att eleven ska 

vara i centrum och att lärarens uppgift är att fostra och utbilda samhällets kommande 

generationer (lärarnas riksförbund 2010:140ff). 

Lärarnas riksförbund (2010) ansåg att en professionell lärare har lagar och regler nära till 

hands, uppsyn och ordning är även viktigt. Lärarförbundet (2008) däremot talar mer om att 

reflektera och finna problemlösningar. De tar även upp den professionella läraren som får ta 

egna initiativ i sin yrkesroll. Båda förbunden har presentationer av hur man vill att det ska 

vara i skolan, men ingen av dem presenterar hur läraren ska gå till väga för att nå dit. 

6.1 Presentation av skollagen 1994 och 2011 
För att få en helhetsbild över hur läroplanerna säger att läraren ska vara en 

auktoritet kommer jag här att beskriva delar ur skollagen, som under analysen 

kommer att kopplas samman med analyssvar från läroplanen. I skollagen finns 

nämligen punkter om disciplinära åtgärder som kan kopplas till Matilda Wiklunds 

(2006) sanktioner. Skollagen kan hjälpa till i förståelsen av vad man vill förmedla 

till läraren i fråga om auktoritet. I skollagen som kom i samband med Lpo/94 finns 

en rubrik om omhändertagande av föremål. Den innebär att läraren eller rektor får 

ta ett föremål från eleven om den anses störande eller kan vara farlig för 

allmänheten. Föremålet som beslagtagits ska lämnas tillbaka vid skoldagensslut 

(skollagen i lärarenshandbok 2008:87 f). 

I den nyare skollagen från 2011 har punkten om disciplinering blivit mycket större. 

Man kan nu urskilja mycket mer än bara omhändertagande av föremål. Man talar i 

den nya skollagen, mycket om arbetsmiljö och hur den ska vara givande och 

rofylld. I och med dessa disciplinära och andra särskilda åtgärder (skollagen i 

lärarenshandbok 2011:108f) så har nu läraren och rektorn rätt att utvisa en elev från 

lokalen, ge eleven kvarsittning, ge muntliga och skriftliga varningar, läraren får 
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även omplacera en elev så denne får sitta i ett annat klassrum, utredningar kan ske 

och läraren och rektorn kan till och med stänga av eleven en viss tid från 

skolundervisningen. Omhändertagande av föremål får läraren fortfarande göra, men 

alla dessa åtgärder som sker måste dokumenteras, så att de finns arkiverade 

(skollagen 2011 i Lärarenshandbok 2011: 108f). 

7. Material och metod 
Under de två följande punkterna kommer en presentation av tillvägagångsätten för 

analysen att beskrivas. Fokus kommer att ligga på att analysera de läroplaner som 

finns i Sverige från Lgr/62 till Lgr/11. De kommer sedan att problematiseras utifrån 

de valda begreppen. Detta för att se hur regeringen och övriga samhället, ville 

påverka läraren att bli så som de ansedde mest givande. Detta utifrån det samhälle 

och kultur som rådde under den givna perioden. De begrepp som jag valde att utgå 

ifrån är aktoritet, fostran och relationen lärare-elev. Begreppen valdes dels genom 

att läsa läroplanerna och plocka fram begrepp som är återkommande och där man 

kan se en auktoritet aspekt.  Begreppen används mer eller mindre i alla texter men 

de valdes även utifrån en den debatt som är aktuell i Sverige idag. Det är debatten 

om katederundervisning som blossat upp i och med Jan Björklund som nu under 

2012 är skolminister. 

7.1 Material 
Denna uppsats syfte är att söka svar på vilka krav som ställs på läraren indirekt eller 

direkt utifrån de läroplanerna som är aktuella i uppsatsens analys. Uppsatsen är 

begränsad till grundskolan och kommer då bara att beröra grundskolan som form. 

Jag kommer även att bortse från det som inte är publicerat i läroplanerna. Detta kan 

vara problematiskt då det finns en mängd andra bestämmelser och utredningar som 

inte kommer komma till ljuset i denna uppsats. 

I undersökningen kommer Läroplanen för grundskola 1962, 1969,1980, läroplanen 

för det obligatoriska skolväsendet 1994 och läroplanen för grundskola 2011 att 

användas. Dessa kommer att analyseras utifrån begreppen auktoritet, fostran och 

relationen mellan lärare-elev. Läroplanerna ska ligga till grund för att analysera hur 

läraren ansågs agera och handla i relation till begreppen. Som komplement till 

läroplanen kommer även skollagen att relateras till. 
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7.2 Metod 
För att ta reda på det ovan nämnda kommer min datainsamling gå ut på att läsa de 

fem senaste läroplaner som finns för grundskolan. De empiriska data kommer alltså 

att bestå av Lgr/62, Lgr/69, Lgr/80, Lp/o94 och Lgr/11. I läsandet kommer jag 

plocka ut de delar som berör läraren, auktoritet i samband med relationen till 

eleverna och fostran av eleverna. För att göra detta så tydligt som möjligt har jag 

valt att sammanställa en matris över vad läroplanerna säger om lärarens auktoritet i 

de fem olika läroplanerna. I matrisen kommer det att komma en del citat och andra 

väsentliga begrepp från läroplanen som utifrån förklaringen av begreppet auktoritet, 

som beskrevs tidigare i texten, att ställas fram.  När matrisen är sammanställd 

kommer läroplanerna att jämföras med varandra för att se om någon förändring har 

skett i frågan om en lärare med autoritet eller inte. Sedan kommer resultaten att 

kopplas samman med tidigare forskning. Detta är en textanalys av läroplaner. 

Enligt fil. Dr i pedagogik Staffan Stukát (2005) är den även kvalitativ då den utgår 

ifrån ett hermeneutiskt perspektiv som tillhör humanvetenskapen (Stukát 2005:35f). 

Till största del är det de allmänna delarna i läroplanerna som kommer att analyseras 

och diskuteras, detta för att få med hela grundskolans verksamhet och dess 

värdegrund. I och med att jag gör denna avgränsning till grundskola, kommer andra 

delar av skolans form inte presenteras så som gymnasiet. 

För att analysera läroplans texter används en kvalitativ metod. Jag kommer att läsa 

de fem läroplanerna som ska finnas med och utifrån de givna begreppen jag valt att 

använda mig av plocka fram det som speglar begreppen tydligast. 

För att ta reda på vad läroplanerna säger kommer varje citat taget ur läroplanen att 

presenteras och sedan även tolkas utifrån tidigare forskning. Resultaten som 

kommer ur insamlingen kommer att presenteras tydligt och kopplas till sådan 

forskning som tidigare presenterats. Eftersom att detta är en textanalys kommer jag 

att utgå från tidigare skriven text som redan har blivit tolkad av människor.  

I undersökningen kommer inte människor att figurera utan det kommer vara ren 

text som ska granskas. Detta gör att många av de etiska principerna som Stukát 

(2005) tar upp inte behöver tas hänsyn till. 
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7.3 Avgränsningar 
Med tanke på uppsatsens omfång kommer jag att fokusera på läroplanernas 

allmänna delar som berör grundskolan som helhet. Jag kommer att ha största fokus 

på kraven som ställs på läraren utifrån ett auktoritet begrepp. Betydelsen av detta 

blir att krav på/till eleven, rektor och hemmen inte kommer att nämnas nämnvärt i 

uppsatsen. Detta eftersom att denna uppsats kommer att synliggöra kraven som 

ställs på läraren. Det beror även på att antalet sidor i denna uppsats är begränsat. 

För att kunna genomföra undersökningen kommer jag att bortse från förskola, 

förskoleklass, högstadium och gymnasium. Det finns även en intressant vinkel där 

man kan väga in föräldrars del och syn på hur en god lärare skall vara, denna vinkel 

kommer inte få plats i sidantalet 

7.4 Genomförande  
För att genomföra analysen kommer jag att se på läroplanens direkta och indirekta 

krav som ställs på läraren. Sökorden i läroplanerna kommer vara auktoritet, makt, 

fostran relationen lärare -elev. Dessa begrepp är valda då alla är likartade med 

auktoritet och hur det kan framträda.  

Som grund för analysen har jag valt att stödja mig mot Bergström & Boreus (2000). 

I deras litteratur beskriver de en mängd olika sätt att genomföra en textanalys, 

antingen kvantitativ eller kvalitativ. Bergström & Boreus (2000) skriver att 

textanalysen har som huvudsyfte att fokusera på makten som speglas genom texten. 

I och med att denna uppsats har till syfte att söka svar på hur läroplanen menar att 

läraren ska och vara auktoritet, tycker jag att detta är den lämpligaste metoden. 

Bergström & Boréus (2000) skriver även att man kan se till de olika aspekterna som 

beskrivs i det empiriska materialet som i detta fall är läroplaner för grundskola. Jag 

kommer i min analys att presentera ett citat ur den givna läroplanen som jag anser 

återspeglar ett auktoritet perspektiv på läraren och hennes uppgifter i skolan. Efter 

citatet följer en analysering av citatet med hjälp av den tidigare forskningen 

tillsammans med teorianknytningen som presenterades tidigare. Alla fem läroplaner 

presenteras efter varje begrepp som jag valt som analytiska begrepp, sedan kommer 

en kortare sammanfattning och jämförelse av resultatet efter varje begrepp. 
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8. Analys och resultatredovisning 
I analys och resultatredovisningen kommer du först få se en matris över de fem 

läroplanerna, detta för att få en överblick över hur det sett ut genom de olika 

Läroplanerna för grundskola. I arbetet med matrisen spaltade jag upp de fem 

läroplanerna för grundskola bredvid varandra, i dess spalter kommer det även 

rubriker med begrepp som jag ansåg vara relevanta för en auktoritet. Begreppen jag 

valde att söka efter är auktoritet, om lärarens karaktärsdrag beskrivs, fostran och 

efter vad som sägs om relationen mellan läraren och eleven. När jag valt ut de citat 

som är väsentliga för auktoritet begreppet har jag utgått från den tidigare 

förklaringen av auktoritet. Dessa krav på läraren, hur de beskrivs i läroplanerna för 

grundskola, kommer att speglas ur tid och kan vara både direkta och indirekta. I 

analysen kommer sedan läroplanerna för grundskolan att presenteras utifrån de 

angivna begreppen/teman som är nämnda ovan. Detta för att man som läsare 

snabbare ska kunna få en översikt av vad som sägs i läroplanerna utifrån begreppet. 

8.1 Matris över läroplanerna  
Matrisen är till för att ge läsaren en klarare helhet över vad som tas upp i respektive läroplan. 

De börjar med Lgr/62 och nedåt i den spalten kan man se hur auktoritet kan ses i de olika 

områdena karaktär, fostran och lärar-elev relation. Åt höger i en vågrät linje följer de övriga 

läroplanerna som är presenterade på följande sätt. Punkterna består av kortare beskrivande 

meningar av de som finns i respektive läroplan. Matrisen används bara som ett 

stödkomplement för att underlätta för läsaren och ge en förförståelse i den vidare läsningen av 

analysen. 
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Lgr 62 Lgr 69 Lgr 80 Lpo 94 Lgr 11 

Auktoritet 
Nämns i en kort mening, 

men inte i någon större 

utsträckning. 

Auktoritet  

Saknas som utskrivet 

ord 
Auktoritet 
Saknas som utskrivet 

ord 
Auktoritet 
Saknas som 

utskrivet ord 
Auktoritet 
Saknas som 

utskrivet ord 

Lärarens karaktärsdrag 
Här finns ett stycke där man 

beskriver lärarens 

personlighet. 

Organisatorisk, och ha bra 

förmåga att möta föräldrar 

och elever. En bra lärare ska 

även ha lite humor. 

Lärarens 

karaktärsdrag 
Hänsyn, tolerans, 

samarbetsvilja, 

solidaritet, goda 

kontakter med elever 

och föräldrar, detta 

är egenskaper man 

kan finna att läraren 

ska ha enligt 

läroplanen. 

Lärarens 

karaktärsdrag 
Saknas 

Lärarens 

karaktärsdrag 
Saknas 

Lärarens 

karaktärsdrag 
Saknas 

Fostran 
Fostransbegreppet används. 
 
I centrum för skolans 

fostrande verksamhet står 

den enskilda eleven. 
 
I begreppet fostran 

innefattas inte bara själva 

undervisningen och dess 

innehåll utan alla 

möjligheter för att påverkan 

individen. Det kan röra allt 

som har med skollivet att 

göra. 
 
Fysisk fostran tas även upp i 

denna läroplan. 
 
Läraren är även med och 

påverkar eleven i frågor 

gällande, rökning, sovtider 

och fickpengar. 

Fostran 
Saknas ersatt med: 
Känsla av 

medborgerligt 

ansvar. 
 

Fostran 
Skolan skall fostra, i 

demokratins 

grundläggande 

värde.  

 

Läraren får vara med 

och påverka eleven i 

frågor gällande 

alkohol, narkotika 

och tobak.  

 

Fostran ska ske med 

minsta möjliga tvång 

Fostran 
Fostran i kristen 

västerländsk 

tradition till en 

elev med 

rättskänsla, 

generositet osv. 
 

Skolan skall vara 

ett stöd för 

hemmen i dess 

fostran av 

eleverna. 

Fostran 
Fostran i kristen, 

västerländsk, 

humanistisk tro, 

fostra till 

rättänkande, 

generösa och 

ansvarstagande 

medborgare.  

 

Att stimulera till 

entreprenörskap. 

Lärare – Elev relation 
Relationen mellan en lärare 

och en elev ska vara positiv. 

Läraren kan dock inte alltid 

räkna med detta men då har 

han som skyldighet att söka 

svar på varför. 

Beskrivningar av elevens 

problematik till vantrivsel 

finns. Eleven ska för läraren 

stå i centrum. Läraren bör 

lära känna eleven bra men 

dock till en viss gräns. 

Lärare – Elev 

relation 
Samtalet är mycket 

viktigt, att ha en bra 

kontakt med elev 

och förälder för att i 

princip veta allt om 

eleven. Samtalet och 

att eleven ska vara 

delaktig i alla 

bestämmelser 

poängteras. 

Lärare – Elev 

relation 
I riktlinjerna nämns 

en skoldag med rum 

för avkoppling, att 

kunna prata med 

varandra, att få tänka 

och diskutera i lugn 

och ro. Relationer 

mellan vuxna och 

elever ska bli 

otvungna. 

Lärare – Elev 

relation 
Saknas, 

relationerna 

beskrivs mer i 

samtalsämnen 

man ska bedriva 

med barnen under 

skoldagen. 

Lärare – Elev 

relation 
En punkt för 

relationen lärare-

elev saknas. 
Var och en på 

skolan ska främja 

aktning för 

människans eget 

värde. 
Målen som 

läraren/skolan som 

ställs på eleven ska 

klargöras tydligt. 
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8.2 Sammanfattande presentation av de fem olika läroplanerna 

för grundskolan 
Läroplanerna ser väldigt olika ut. Den fösta läroplanen är en väldigt omfattande, 

den heter Lgr/62 och är på 475 sidor. Läroplanen tar upp en mängd saker som inte 

går att finna i de sista läroplanerna.  I Lgr/62 finns rubriker om ekonomisk fostran, 

konsumentfostran och flera sidor om hur själva undervisningen ska utformas. Allt i 

Lgr/62 är väldigt grundligt beskrivet i alla punkter. I Lgr/62 finns även en punkt där 

man tar upp betygen ordning och uppförande något som med de senare läroplanerna 

försvinner. Läroplanen för grundskola 1969 är även den en hyfsat stor bok. Man 

startar med att beskriva mål och riktlinjer som följs av allmänna anvisningar, 

elevvård, timplaner och kursplaner. Något som är väldigt genomgående i hela 

Lgr/69 är vikten av att läraren ska finnas för eleven som samtalspartner, läraren ska 

veta i princip allt om eleven. I läroplan för grundskola 1980 börjar man även där 

med att presentera mål och riktlinjer, kursplaner och sist timplaner. Lgr/80 är även 

den mycket omfattande men inte alls på samma sätt som de två tidigare. Man har 

fått en annan struktur på texten och målen har blivit tydligare. Den är dock inte lika 

förklarande som dess föregångare. Lpo/94 är en väldigt kort bok, snarare ett häfte. 

Kursplanerna är separerade från den allmänna delen av läroplanen. Målen 

framkommer tydligt och man har infört strävans mål och mål att uppnå. I den sista 

läroplanen för grundskola Lgr11 har man tagit bort strävansmålen och försöker vara 

ännu mer tydliga i sina mål. En nyhet är även att läraren ska stimulera till 

entreprenörskap. 

8.3 Auktoritet som ord i läroplanerna 
 

8.3.1 Lgr/62 

Auktoritet som ord nämns i en kort rad då man beskriver hur en lärare bör vara. 

Hans inställning bör vara generös och positiv – pedanteri och småsinthet skapar snabbt en 

trist miljö. Har han i ett eller annat avseende begått ett fel, bör han oförbehållsamt erkänna 

och rätta till det. Detta minskar inte hans auktoritet inför eleverna utan kan istället bidra till 

att öka den (Läroplanen för grundskola 1962:35). 

I Lgr/62 har man en beskrivning av lärarens karaktär. I läroplanen kan man läsa att 

de tar upp ordet auktoritet dock mer som en riktning mot läraren själv att du 
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förlorar inte din auktoritet för att du erkänner dina misstag. De tar för givet att 

läraren är en given auktoritet på samma sätt som Malten (2000) skriver om den 

formella auktoriteten. De ser läraren som en auktoritet då hon bör ha fått den från 

rektorn. Det kan även tolkas som att den informella auktoriteten kan vinnas av 

elever då läraren är öppen och kan medge för sina elever att hon begått misstag 

(Malten 2000). 

 Läraren ska erkänna sina misstag men ändå behålla sin auktoritet, att läroplanen 

förespråkar en lärare men auktoritet är tydligt. Att läraren har en mer auktoritativ 

ställning gentemot eleverna, dels av ålder och dels av skolplikt. Det är även från 

Lgr/62 man kan se betygen ordning och uppförande som man i Wiklunds (2006) 

studie efterfrågar. Men trots att läroplanen nämner en lärares auktoritet, så menar 

man även att läraren ska vara, generös och positiv samt att kunna erkänna fel 

8.3.2 Lgr/69  

Begreppet saknas. 

8.3.3 Lgr/80  

Begreppet saknas. 

8.3.4Lpo/94  

Begreppet saknas. 

8.3.5 Lgr/11  

Begreppet saknas. 

Att begreppen inte tas upp i någon utav de läroplanerna som följer efter Lgr/62 kan 

ses som problematiskt. Detta eftersom att skolan är en institution som är uppbyggd 

av maktrelationer menar både Liljeqvist (1999) och Landahl (2006). 

Nationalencyklopedin menar att auktoritet är ett samspel mellan aktörer där den ena 

har inflytande över den andra (Nationalencyklopedin 2012). Det medför en press på 

att skapa/fostra demokratiska medborgare och detta ska då ske i skolan.  

I läroplanerna tar man upp skolplikten men man nämner inget om den maktposition 

som Landahl (2006) skriver att läraren får bara just för att eleven är tvingad att 

komma till skolan och det är inte läraren. Att positionerna redan är givna är även 

något som Malten (2000) skriver om. En position som kan gå i arv ex. en yrkesroll 

som sätter läraren i detta fall högre än eleverna. Detta visar tydligt att läraren kan 
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befinna sig i olika auktoritets former under samma gång. En annan makt aspekt som 

Liljeqvist (1999) och Landahl (2006) pratar om är just det faktum att läraren är 

vuxen och eleven ett barn där utav är läraren en given auktoritet.  

Man kan däremot se stycken i läroplanen om olika sanktionsmedel ex. betyg i 

ordning och uppförande. Men lärarens auktoritet blir dock tydlig i skolpliktens 

verklighet där läraren hela tiden kan lämna skolan. Lärarens rätt till sanktioner 

presenteras mer eller mindre i läroplanerna för grundskola, till Lpo/94 och Lgr/11 

finns det en tillhörande skollag där sanktioner tas upp. 

8.4 karaktärsbeskrivning av läraren 
I några av de läroplaner för grundskola som finns presenteras lärarens karaktär. Under de 

följande punkterna kommer citat som beskriver de egenskaper som efterfrågas att tas upp 

problematiseras och kopplas till auktoritet utifrån de tidigare teorier och forskning som 

introducerats. 

 

8.4.1 Lgr/62 

Arbetet i grundskolan ställer i många avseenden stora krav på läraren – på hans kunskaper 

och insatser, på hans organisatoriska förmåga och på hans omdöme i kontakten med elever 

och målsmän. Självfallet finns inte någon viss personlighetstyp, som mer än andra är lämpad 

för detta arbete; tvärtom är det de många olikartade lärarpersonligheterna, som med sin 

skiftande uppläggning ger liv åt skolan. Till egenskaperna – utöver de i det föregående 

berörda - som är nödvändiga för att en lärare skall lyckas i sitt arbete hör emellertid alltid 

rättvisa, dvs. förmåga att objektivt och opartiskt bedöma elevernas prestationer mot 

bakgrunden av deras anlag och förutsättningar (Läroplan för grundskola 1962:34). 

Den lärare, som har ett levande intresse både för eleverna, för sina ämnen och för vad som 

rör sig i samhället utanför skolan, undgår inte påfrestningar och besvikelser i sitt arbete, men 

dessa balanseras i regel av den rika erfarenhet åren ger och av upplevelsen av de ungas 

utveckling och framgång (Läroplan för grundskola 1962: 35). 

I dessa citat är kravet på läraren väldigt tydliga i viss mån. egenskaperna som en 

lärare förväntas ha är utskrivna dock saknas en tydlig instruktion i hur du bör agera 

för att få eleverna att röra sig mot det rätta målet som leder till resultat. För att 

kunna leda eleverna mot det målet man satt upp krävdes enligt Malten (2000) att 

läraren hade vunnit elevernas respekt, så kallat informellt ledarskap. Rättvisa ses 

som en egenskap som är åtråvärd och skulle kunna skapa den ömsesidiga respekt 

som krävs för att skapa informell auktoritet (Malten 2000). Vi kan vidare läsa att 
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läraren bör vara på detta sätt för att eleverna ska fortsätta att utvecklas med 

framgång. Det finns även i stycket efter citatet att läraren borde ha humor för att 

kunna bidra till denna utvecklingsprocess. Samtidigt som egenskaperna beskrivs 

väldigt direkt så tas de tillbaka i nästa mening med att säga att det inte finns en 

bättre lämpad lärarprofil utan det är olikheterna som bidrar till det gynnsamma 

arbetet i skolan. 

8.4.2 Lgr/69 

Kraven på skolans personal gäller inte bara de direkta relationerna till eleven. Samarbetet 

mellan de vuxna måste också fungera. Hänsyn tolerans, samarbetsvilja och solidaritet mellan 

dem är en förutsättning för att skolan ska lyckas med att göra dessa begrepp till realiteter 

bland eleverna (Läroplan för grundskola 1969: 15). 

 

Ett citat med direkt krav på att läraren och hennes kolleger behöver få till ett 

fungerande samarbete med eleverna men så även men varandra. De egenskaper som 

nämns som viktiga i sammanhanget är att du är tolerant, är samarbetsvillig och 

solidarisk detta anses som viktiga egenskaper för att få skolan att lyckas. Dessa 

egenskaper samspelar väl med demokrati tänket, att samarbeta och visa hänsyn. 

Detta skiljer sig från den auktoritära beskrivningen som gjordes ovan. Där man inte 

kunde ta kritik på bestämmelser som hade gjorts och där den auktoritära ledaren 

inte respekterar sina underordnade (Malten 2000). 

 

8.4.3 Lgr/80 

Formuleringen saknas. 

8.4.4 Lpo/94 

Formuleringen saknas. 

8.4.5 Lgr/11 

Formuleringen saknas. 

 

Beskrivningen saknas i de tre senare läroplanerna för grundskolan. Det finns inte 

längre en karaktärisering av lärarens personlighet.  Att karaktärsbeskrivningen 

försvinner kan ses som att man tar för givet att läraren blir formad till en lämplig 

lärare under sin utbildning (Liljeqvist 1999:197). Trots att karaktärsdragen 

försvinner i läroplanerna de senare åren kan man se ett visst slag av beskrivning i 



 

 

25 

 

de handböcker för lärare som finns. I lärarnas riksförbund (2010) skrev man hur 

den professionella läraren var vän av ordningen och att läraren har en tillsynsplikt 

att se efter. Denna tillsynsplikt stämmer överens med den dolda läroplanen som 

Greiff (2000) skriver om. De båda menar att bakom den offentliga läroplanen finns 

en viss professionalitet som lärarna bör eftersträva, den syns inte men att hålla 

ordning i klassen är viktig men dock inte utskrivett. Det är underförstått. 

8.5 Framställning av läraren som auktoritet i läroplansmålet 

fostran 
 

Under denna rubrik kommer jag att presenter citat hämtade från de fem 

läroplanerna för grundskola. Dessa kommer att presenteras precis så som de är 

skrivna för att sedan analyseras en och en och som avslutningen kommer en 

helhetsbild av alla läroplanerna tillsammans utifrån fostran och vad de har att bidra 

med till lärarens auktoritets fråga. 

 

8.5.1 Lgr/62 

I begreppet fostran inbegripes sålunda inte blott själv undervisningen och dess innehåll utan 

alla de skiftande möjligheter till påverkan på individen, som skolarbetet och skollivet i alla 

dess yttringar erbjuder och som skolan bör utnyttja (Läroplan för grundskola 1962:15). 

 

Den genom samhällets försorg har till syfte att meddela eleverna kunskaper och öva deras 

färdigheter samt i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till harmoniska 

människor och till dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar (Läroplan för 

grundskola 1962: 13). 

I citaten ur läroplanen för grundskola 1962 kan man se att läraren har som uppgift 

att fostra eleverna till att bli samhällsmedlemar som är dugliga och 

ansvarskännande. Kravet som framkommer på läraren i denna text är att läraren ska 

tillsammans med hemmen fostra en människa som kommer att passa in i samhällets 

normer. Så som Landahl (2006) säger att fostran sker för att eleven inte ska bli 

normbrytare. En människa som känner och tar ansvar men som även är duglig. 

Läraren har även som uppgift att meddela eleven om hur dennes färdigheter 

utvecklas. Med det första citatet hänvisar man även om att man i skolan inte bara 

har till uppgift att fostra i skolarbetet, utan det ska även ske i situationer runt om 

kring. Att eleven ska meddelas om dennes färdigheter och så även rättigheter kan är 
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enligt Persson och Stavreski (2004:92) ett försök till att visa på elevens jämnlikhet i 

skolan. Men denna jämlikhet kan vara både positiv och negativ då båda parter kan 

finna vägar för att utnyttja varandra. 

8.5.2 Lgr/69 

I Lgr/69 försvinner begreppet fostran till största del. Istället uttrycker man sig på 

detta sätt, ”Det bör också kunna stimulera deras intresse för närsamhällets 

förhållanden och utveckling samt öka deras känsla av medborgerligt ansvar” 

(Läroplan för grundskola 1969:23). 

Här kan vi se det Landahl (2006) skriver om när han säger att begreppet fostran 

försvinner i Lgr 69. I de andra läroplanerna för grundskola kan man finna fostran 

till demokratiska medborgare och liknande. Här skriver man öka deras känsla för 

att bli de medborgare samhället vill. I Lgr 69 lägger de väldigt stort fokus vid att 

fostran är något som man gör i hemmet och i skolan samtalar man sig fram till 

lösningar. Fostran begreppet finns i alla de övriga läroplanerna. Att man plockar 

bort det menar Landahl beror på en debatt där man har olika uppfattningar om vem 

som ska göra vad i fostrans frågor. Vad står föräldern för och vad är förälderns 

ansvar (Landahl 2006). 

 

Till största del, främst i de senare läroplanerna kan man urskilja att det är forstran 

till den demokratiska medborgaren som är väsentlig för skolans del. Dock bör 

nämnas att i Lgr/62 och Lgr/69 finns beskrivningar över att läraren kan gå in och 

rekommendera lämpliga sovtider, veckopeng och annat. Landahl (2006) skriver att 

det tidigare fanns handböcker i hur en lärare skulle disciplinera elever, denna typ av 

beskrivning kommer att försvinna liksom handböckerna i disciplinering. 

 

8.5.3 Lgr/80 

I läroplanen Lgr/80 kommer begreppet fostran tillbaka. 

Skolan skall fostra. Det innebär att skolan aktivt och medvetet skall påverka och stimulera 

barn och ungdomar att vilja omfatta vår demokratis grundläggande värderingar och låta dessa 

komma till uttryck i praktisk, vardaglig handling (Läroplan för grundskola 1980:16). 
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”Den gemensamma, demokratiska livshållningen, som skolan i nära samarbete med hemmen 

skall föra vidare till barnen, innebär att de vuxna bör sträva efter att fostra barnen med minsta 

möjliga tvång” (Läroplan för grundskola 1980:18). 

”skolan skall fostra” (Lgr 80:16) detta är den inledande meningen till fostransmålet 

i Lgr/80. Det är väldigt direkt och går inte att ta miste på vad skolan har för 

ställningstagande i fostransfrågan. Att de går ut med en så hård ståndpunkt kan bero 

på att de i och med Lgr/69 i princip tog bort fostran från den läroplanen. För att då 

sedan göra en markering att begreppet fostran är tillbaka i läroplanen för 

grundskola 1980 då kan det tyckas vara lämpligt att markera det på detta sätt.  

Linde (2005) skriver om hur läroplanen är ett politiskt dokument som återspeglar de 

normer och värderingar som råder i skolan.  Att fostra till demokratiska värderingar 

är väldigt genom syrat i läroplanerna, detta kan tolkas vara en sådan politisk 

värdering och norm så som Linde (2005) menar finns i läroplaner. 

8.5.4 Lpo/94 

Under punkten skolans värdegrund och ansvar kan man läsa,  

I överrensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk 

humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande (Läroplanen för det obligatoriska rättsväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet 1994:3).  

Det direkta kravet på läraren och skolan som helhet utifrån detta citat är att eleverna 

efter genomgått grundskolan ska blivit fostrade till medmänniskor som känner 

rättvisa, ansvarstagande, tolerans och generositet. Den harmoniska, 

ansvarskännande och duggliga människan som vi kunde se att lärarna skulle fostra 

sina elever till i Lgr/62 har nu till viss del blivit ersatta med Lpo/94 där de mer 

preciserar vad läraren ska fostra eleven till för sorts människa, så rom rättskännande 

och generös. Ett annat direkt krav som uppstår i citatet är att fostran ska ske i 

överensstämmelse med kristen och västerländsk tradition. Det som inte 

framkommer i citat är hur fostran ska ske, genom västerländsk och kristen tradition 

med vad kan det innebära? Det är här varje lärares egna tolkningar kommer in. 

Matilda Wiklund (2006), Lärarförbundet (2008), Lärarnas riksförbund (2010) och 

Liljeqvist (1999) talar om lärarens professionalitet och det är nu den får lov att 

komma till användning. Professionaliteten ska även innefatta även ordning och reda 

i klassrummet enligt dessa personer. Det är upp till läraren att välja den väg som 
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denne anser leda fram till det angivna resultatet.  Även Landahl (2006) presenterar i 

sin avhandling läroplanernas demokratiska fostran som läraren ska bidra med. Det 

gäller då att läraren ser sin uppgift som något gränsöverskridande och kan fungera 

som en samtalskurator. Något som båda Landahl (2006) och Wiklund (2006) tar 

upp är vikten av att läraren är rättvis och det är även en viktig punkt i detta citat. Att 

läraren ska vara rättvis är även något som de två fackförbunden tar upp som en 

viktig del av lärarens professionalitet (Lärarförbundet 2008). Att lärarens är rättvis 

kan ses som en stor del av lärarens professionalitet. 

8.5.5 Lgr/11 

I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande (Läroplanen för grundskola 2011:7). 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera 

elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och 

lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga 

att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att 

eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap (Läroplanen för 

grundskola 2011:9). 

Fostran finns kvar i denna sista läroplan för grundskola. Det översta citatet är det 

samma som i Lpo/94. Man använder sig inte av begreppet fostran i lika stor 

utsträckning som i Lgr/62, Lgr/80 och Lpo/94. Det finns fortfarande och används 

självfallet, men på ett mindre och mer diskret sätt. I citatet som står under kan man 

se att man syftar till att fostra till något, fast man uttrycker det med hjälp av att 

stimulera och bidra i detta fall till entreprenörskap. Något som är av stort intresse är 

även den nya skollagen som släpptes i samband med Lgr/11. Där slås lärarens rätt 

till sanktioner fast. Läraren har nu tydligare metoder att ta till för att fostra, exempel 

utvisning och kvarsittning (skollagen 2011:). 

8.6 Framställning av läraren som auktoritet i relationen med 

eleven 

8.6.1 Lgr/62 

I Lgr/62 finns det en hel punkt som endast berör eleven och läraren. Ett avsnitt ur 

denna punkt lyder,  
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Varje lärare bör utnyttja alla naturliga tillfällen att skaffa sig en så mångsidig uppfattning 

som möjligt av sina elever och deras miljö men måste självfallet göra det med omdöme och 

takt, så att inte hans intresse uppfattas som oberättigad nyfikenhet eller inblandning 

(läroplanen för grundskola 1962:32). 

 Upprätthållande av någon slags distans framträder i detta citat. Den språkar för 

lärarens kännedom av eleven dock inte för intim kontakt dem emellan. Att söka 

kontakt när det naturligt är passande är svår definierat. En tolkning kan göras att när 

det passar är under undervisnings timmarna och inte utöver dessa då det kan verka 

märkligt att en lärare vill ha för mycket kontakt och vetskap om en elev. 

8.6.2 Lgr/69 

De vuxna i skolan måste alltid ge akt på risken för att samvaron med de unga bara får formen 

av en monolog, att det aldrig blir tid till ett konstruktivt tankeutbyte. Samtalet mellan lärare 

och elev skall alltid vara möjligt i det dagliga arbetet, antingen det gäller undervisningen i 

ämnen, andra verksamheter eller enskilda relationer mellan elever och vuxna. På detta sätta 

utformad kontakt och samverkan främjar ömsesidig aktning och respekt grundad på insikten 

om sakkunskap och erfarenhet hos den man samverkar med (Läroplanen för grundskola 

1969: 26). 

Utifrån detta citat som är hämtat från Lgr 69 ur dess punkt skolans inre arbete kan 

man urskilja ett krav på läraren i dess roll som ledare. Här visar det sig att läraren 

inte ska vara auktoritet utan en samtalspartner. Kravet i sig lyder att läraren ska 

under elevens tid i skolan ha tid för att sitta ned och samtala med eleven om arbetet 

som sker eller om andra privata ärenden. Läraren ska inte bara fungera som 

undervisande lärare utan som en samtalspartner med. Detta är precis vad Landahal 

(2006) skriver om i sin forskning om hur läraren får agera som vuxen i flera olika 

dimensioner av skolan. 

Lgr 69 förespråkar denna typ av kontakt mellan lärare och elev då den främjar 

respekt och ömsesidig insikt hos de båda parterna. Att eleven och läraren sitter ned 

och samtalar menar dem ska främja den ömsesidiga respekt som ska råda på skolan. 

Att man ska få kunskap om varandra och på detta sätta lära känna varandra bidrar 

även till att upprätthålla denna respekt. Som Matilda Wiklund (2006) presenterar i 

sin avhandling finns det flera lärare som under tidens gång har beklagat sig i medier 

om huruvida man som lärare har rätt att ge en elev en sanktion. Med denna mening 

ger läroplanen en riktlinje om vikten av att samtala. Att samtala leder fram till en 

harmonisk skola, ändå är lärarna i behov av ett sätt att få eleverna att lyssna till 
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läraren utöver att samtala eller ge en tillsägelse. Det som man med Lgr 69 föreslår 

som lösning på problematik i skolan är att man som lärare har en så god relation 

med sina elever att man endast genom samtal kan påverka eleven till ett mer 

respektfullt bemötande.  

Läroplanen för grundskola 1969 poängterar vikten av att eleverna får röra sig på 

lektionstid, att stillasittande elever leder till koncentrationssvårigheter, och 

överrörliga individer. Även vikten av elevernas inflytande på skolan tas även upp 

ofta. Var på uppmanar man lärare till estetiska inslag i undervisningen. Wiklund 

(2006) drar paralleller till det som kallas flumskola. Wiklund drar paralleller mellan 

flumskola och den bristande rätten till sanktioner som i sin tur leder till att läraren 

inte får en tydlig roll som ledare.  

I ytterligare ett citat taget från Lgr/69 kan man läsa detta, 

Det är lärarens uppgift att bidra till de växandes vidare utveckling. Lärarnas personliga 

möjligheter att därvid få närmare kännedom om varje elevs enskilda förhållanden kan variera 

med hänsyn till allmän fallenhet för personligt kontaktarbete. Ju mer läraren vet om barnens 

förutsättningar och individualitet, om deras uppväxt- och studiemiljö samt 

levnadsförhållanden desto större möjligheter har han emellertid att lösa sin uppgift (Läroplan 

för grundskola 1969:20). 

I detta citat är kravet på läraren tydligt. Läraren ska bidra till att eleven växer och 

utvecklas som individ. Läraren ska inte låta eleven utvecklas hur som helst, utan 

hon ska bidra till dess utveckling genom att lära känna varje enskild elev. Läraren 

ska lära känna eleven i sin hemmiljö och så även i skolmiljön. Att läraren ska lära 

känna eleven bra, kommer att hjälpa läraren i sitt arbete i skolan. Den norm som 

återspeglas starkt i Lgr/69 är att relationen mellan läraren och eleven skall vara 

kompis liknande. Som Linde (2005) skriver så är det den tidens värderingar och 

normer som kan ses i läroplanen och denna kompis relation är väldigt 

genomgående. Läraren skall alltid finnas som samtalspartner för eleverna. 

8.6.3 Lgr/80 

Från matrisen som du finner ovan kan man läsa om hur Lgr/80 språkar för 

avkoppling, lugn och ro. Något som även finns med är en mening där man menar 

att relationen mellan lärare och elever ska vara otvungna. I Lgr/62 kunde vi se att 
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en hel rubrik fanns för lärare-elev, denna kan inte finnas i Lgr/80. Relationen 

beskrivs i Lgr/80 på detta sätt, 

 

Den gemensamma, demokratiska livshållning, som skolan i nära samarbete med hemmen 

skall föra vidare till barnen, innebär att de vuxna bör sträva efter att fostra barnen med minsta 

möjliga tvång. De skall söka förankra de etiska normerna i barnets egen personlighet och 

konkreta omvärld. Människans etiska utveckling främjas aldrig av blind lydnad, men ej heller 

av vuxnas likgilltighet. Ett barns moral formas genom kontakt och gemenskap med 

människor som barnet har tillit till och vill likna (Läroplanför grundskola 1980:18). 

 

Läraren skall föregå med gott exempel och vara en sådan person som eleverna ska 

eftersträva att vilja vara. Tanken är att fostra medborgare som främjas av de normer 

som man vill upprätthålla och detta sker genom kontakt, gemenskap och barnet 

kanske ska vilja efterlikna denne. Så här framkommer en tydlig förklaring för hur 

läraren ska agera, den ska agera så som läraren vill att eleven ska göra.  

 

8.6.4 Lpo/94 

”Läraren skall tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och” 

(Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994:11). En punkt som beskriver 

hur skolan ska utformas gemensamt. Även detta citat värnar om skolans 

omsorgstagande av individen. ”Skolan skall präglas av omsorg om individen, 

omtanke och generositet” (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994:6)  

I tidigare läroplaner för grundskolan, speciellt den som kom år 1969 kan man se att 

det är viktigt att läraren samtalar med eleven dagligen, vikten av att känna till allt 

om eleven och dess hemmiljö är viktig.  Men i dessa punkter från Lpo/94 kan man 

endast se att läraren och skolan ska ha en omtanke om eleven och släppa in dem i 

undervisningen och samvaron. Det är inte alls lika stor tyngt vid relationerna 

mellan läraren och eleven i Lpo/94 som i Lgr/69. Det är uppenbart att regeringen 

vill att det ska finnas regler på skolorna. Reglerna ska däremot utvecklas 

gemensamt med eleverna. Att eleverna är mer jämnställda i skolan blir här tydligt 

då de får vara med och påverka skolans och klassens regler det kan liknas vid det 

inflytande som Wiklund (2006) menar att eleverna har fått under senare tid. Den 

andra punkten talar om hur personalen på skolan ska arbeta. Arbetet i skolan ska 

ske med omtanke, generositet och omsorg av individen. Det är sådana förändringar 
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som Greiff (2004) skriver om i skolan tar lång tid att genomföra, när han skriver att 

skolan är en trög institution. Dessa nya perspektiv på synsätt tar tid för läraren att 

anamma. 

 

8.6.5 Lgr/11  

Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är 

förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt 

prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett 

sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära 

kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället (Läroplan för grundskola 

2011:11). 

Ett tydligt krav om pedagogisk ledning gentemot eleven kan här urskiljas. 

Relationen ska fortfarande vara ett aktivt samspel mellan läraren och eleven. Kravet 

på det konstanta samtalet är dock inte lika framträdande som tidigare. Arbetet som 

läraren ska utföra i skolan ska vara pedagogiskt och aktivt, läraren ska även alltid 

utvärdera och pröva på nya saker i sitt arbete som pedagogisk ledare. Att skolan ska 

vara kvalitativ och ett aktivt samspel kräver att den dolda läroplanen Greiff (2004) 

talar om är väl arbetat med. För att det kvalitativa samspelet ska kunna utformas i 

en lugn miljö. Tidigare skrev man i Lgr/11 om entreprenörskapet som eleverna ska 

stimuleras till. Att stimulera till entreprenörskap är något helt nytt från tidigare år. 

9. Slutsatser och sammanfattningar 
Under denna punkt kommer det följa en kortare sammanfattning av resultaten i 

samspel med mina frågeställningar. Under punkten slutresultat och diskussion kan 

du läsa om vad vilka resultat jag kom fram till. Det kommer vara egna tankar kring 

resultatet i kontrast till tidigare forskning och frågeställningar. 

9.1 Sammanfattning 
”Inte ett leende före höstlovet!” det är namnet på denna uppsats. Det är även svaret 

jag fick av min handledare när jag frågade ”hur får du barnen att följa dig så bra 

som de gör?”. Det hon menade var att när hon för första gången träffade en klass  

visade hon inte glädje för barnen. Ett så såddes hos mig redan då, att jag ville skriva 

om lärares ledarskap. Detta var hennes sätt att stärka sin auktoritet. Det är från 

denna situation som jag namngivit min uppsats.  
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Uppsatsen startade med ett citat om en lärare som menade att en lärares rätt till 

tillrättavisande slutar vid att höja rösten. Det inledande citatet har fått följa med mig 

i skrivandet som en riktning på vad lärare anser om sin rätt till sanktioner som även 

kan kopplas till auktoritet. Att sanktionerna har minskat i de läroplaner som har 

presenterats har varit genomgående. I Lgr/62 fanns en del sanktionsmedel att ta till, 

så som ordning och uppförande, man kunde även få gå om en klass och liknande. 

Efterfrågan efter sådana medel kan ses som att lärarna känner sig osäkra i sin 

auktoritet formell som informell. Det kan även vara så att läraren inte känner sig 

bekväm med de mål och den arbetsbörda som medföljer läraryrket. Med Lgr/69 

försvann rätten till sanktioner i princip helt, nu menar man att allt går att lösa med 

samtalet, det goda samtalet. Att läraren har någon form av rätt till sanktioner 

kommer inte tillbaka förens i Lgr/11 där skollagen tar upp ett kapitel om 

tillrättavisande. Begreppet fostran försvinner även detta från skolans värld med 

Lgr/69. Fostran har främst funnits med som fostran till den demokratiske och 

rättskännande medborgaren. I Lgr/80 kommer fostran tillbaka till läroplanens 

vokabulär och man använder det tydligare än tidigare. Där är kravet att läraren och 

skolan skall fostra punkt slut. Relationerna har även dem sett olika ut från att 

läraren ska ha varit en vän som vet allt om eleverna och lösa allt via samtal till att 

läraren ska veta om vart gränserna går för att inte verka påstridig och mer. 

Frågeställningarna som togs upp i början av uppsatsen kommer nu att få tydliga 

sammanfattande svar. Vilka krav ställs på läraren direkt respektive indirekt utifrån 

läroplanerna 62, 69,80  94 och 11 med fokus på begreppet auktoritet? 

En skola i behov av förändring är genomgående för de forskningsstudier som 

kommit under de senaste åren. Eva Månsson (2004) är en av dem som skriver om 

hur kraven på läraren blivit så många fler sen Lgr/62 släpptes. Detta medför att 

lärarens tidsbrist blivit mycket större med de efterföljande läroplanerna. Så 

skillnader kan man se i läroplanerna. de krav som angivits i läroplanerna har varit 

olika i Lgr/62 har man exempelvis en mycket mer beskrivande förklaring av 

egenskaper som är positiva för en lärare. I Lgr/69 finns karaktärsbeskrivningen kvar 

för att sedan försvinna helt. Lgr/62 nämner att du ska vara organisatorisk men i 

Lgr/69 handlar det mest om rättvisa. Lgr 69 är även lite speciell då de benämner 

lärarens relation med elever näst vid ett kompisskap vilket man inte gör i de övriga 

som tagits upp i uppsatsen. 
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Lgr/62 och Lgr/11 är de enda läroplanerna som har med sanktionsmedel som 

läraren kan ta till de övriga läroplanerna bortser helt från detta. De kräver dock att 

det ska vara en kvalitativ skolgång men har inga medel för hur det kvalitativa ska 

upprätthållas. De indirekta kraven som ställs på läraren är ofta den dolda läroplanen 

som Greiff (2004) skriver om. Hur lärararen ska upprätthålla en ordning i 

klassrummet är för det mesta underförstått i läroplanerna.  Lärarens auktoritet 

nämns inte nämnvärt i någon av läroplanerna. Det finns heller inte någon 

instruktion för hur läraren ska kunna vara en auktoritet. De tydligaste skillnaderna 

har uppenbarat sig när man tittat på sanktioner och relationen som råder mellan en 

lärare och en elev. Liljeqvist (1999) skriver om hur diffust det är att i skolan inte 

vara öppen med makt aspekterna när skolans som institution är en uppenbar makt 

arena, med läraren som den äldre och visare. Så ja en förändring ha skett, den 

indirekta har i princip varit samma med ordningen i klassummet med det direkta 

har varit att läraren ska vara kompis med eleverna enligt en läroplan och sen inte. 

Det har varit att läraren ska fostra eleven och ibland fysisk fostran och ett annat år 

med minsta möjliga tvång. Kraven har med andra ord varierat med det som har 

varit genomgående är att mål och krav finns men dem beskrivs väldigt sällan hur 

målet ska nås. Vilken metod ska man ta till, det beskrivs inte. 

Vilken förändring har skett? Den förändring som har skett har främst rört lärarens 

rätt till att upprätthålla ordningen. Ordning och uppförande betyget försvinner tidigt 

och är efterfrågat av dagens lärare. Det är inte förens i Lgr/11. Sättet att se på 

relationer mellan lärare och elev har även den varit i förändring från att vara en 

kompis till en mer återhållsam relation. Att relationen förändrats kan även ses som 

en effekt av de krav och mål som ställts upp för skolan som på så sätt bidragit till 

tidsbrist hos läraren. Även begreppet fostran har funnits med i läroplanen på olika 

sätt. Det begreppet försvinner i Lgr/69, men i de andra finns det med. Det har 

främst gått ut på Landahls (2006) beskrivning av fostran till den rättskännande 

individen som inte bryter mor samhällets normer. 

9.2 Slutresultat och diskussion 
En lärare med tydlig auktoritet framträdde inte alls på ett tydligt sätt i någon av 

läroplanerna. Istället talar man om en lärare som är rättvis och demokratisk. En 

auktoritet samspelar med dessa vilkor därför är det viktigt att vi skiljer på auktoritet 

och auktoritär. Kernell (2002) är en av dem som menar att den domderande läraren 
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(autoritära) försvann och ersattes med en demokratiske läraren. Detta behöver dock 

inte utesluta en auktoritet som visar ömsesidig respekt för sina underordnade 

(Ohlson 2000). 

Det är även märkligt att man inte i läroplanerna tar upp lärarens roll som ledare på 

ett mer specifikt sätt då en del forskar menar att det är lärarens auktoritet som bidrar 

till de ansenliga resultaten från eleverna i Finland. Att inte fostra 

samhällsmedborgare som kan ta över ett folk är lämpligt att göra i skolan skriver 

Liljeqvist (1999) och jag håller i med honom om det, det behöver bara finnas 

tydligare riktlinjer över hur detta ska ske. Det är en lämplig plats för till skolan 

måste alla gå, det är skolplikt och då kommer man i kontakt med alla individer och 

kan förmedla det demokratiska tänkandet. Istället främjar man tydligt och 

genomgående demokrati i samtliga läroplaner. I Lgr/62 hade läraren en del 

disciplinära åtgärder att ta till för att få ordning i klassen. Som en del kunde hon 

sätta ett låt betyg i ordning och uppförande. Ordning och uppförande kom att 

försvinna från nästa läroplan Lgr/69.  

För att komma tillbaka till uppsatsen huvudsakligt syfte och frågeställningar om 

lärarens auktoritet har förändrats sedan Lgr/62. Begreppet auktoritet fanns i princip 

inte med i någon av läroplanerna men kunde tydas på en del platser auktoritet 

undersökte jag i delar som beskrev fostran, relation och karaktärsbeskrivningar .En 

förändring har skett i läroplanerna gentemot lärarens auktoritet. Från Lgr/62 kan 

man se att lärarens egenskaper finns beskrivna då man nämner organisatorisk som 

en av dem. I Lgr/69 finns beskrivningarna kvar. Något som är väldigt tydligt i 

Lgr/69 är att relationen mellan läraren och eleven ska vara mer kompis. Att bara 

mer som en kompis är något som Månsson (2004) skriver försvinner då lärarens 

klasser ökar i storlek och så även kraven på denne. Jag är villig att hålla med 

Månsson (2004). Relationen mellan läraren och eleven blir alltmer ytlig, så det som 

man i Lgr/69 såg som lösningar på i princip allt har mer eller mindre försvunnit 

under de senaste åren. 

Något som är väldigt genomgående i alla fem läroplaner är att det finns 

beskrivningar över vad som ska göras i skolan och vad som är den korrekta 

”kunskapen” men det står inte beskrivet i någon av dem exakt hur man ska gå 

tillväga för att nå målen. I Lgr/62 finns det inte tydliga men det finns beskrivningar 
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över tillvägagångsätt som läraren kan ta till vid problem. Med Lgr/69 ersätts nästan 

allt detta med konsten att föra ett samtal som ska lösa alla konflikter. Det är inte 

förens i den sista Lgr/11 som man kan finna en del anvisningar för hur man ska 

tillväga men då gäller det att du har skollagen som komplement. Målen och 

riktlinjerna som tas upp i styrdokumenten är som sagt fastställda av regeringen och 

skrivna av experter på området. När de har ställt upp mål för vad läraren ska ägna 

sina lektioner till så finns där inget som säger hur man ska göra det. Utan då är det 

upp till varje enskild lärare att med sin professionalitet gå in och tolka vad som står. 

Att varje lärare går in och gör sin egen tolkning leder enligt Liljeqvist (1999) till att 

alla kommer att tolka olika och det bidrar till en osäkerhet i om man gör på rätt eller 

fel sätt. Denna osäkerhet kan säkert lysa igenom på lektionstimmarna vilket gör att 

lärarens status och därmed auktoritet sjunker. Läraren tappar sin informella 

auktoritet och om eleverna inte ser läraren som informell auktoritet kommer även 

deras syn på läraren som formell auktoritet att försvinna (Malten 2000). 

Jag blev förvånad över att fostrans begrepp helt plötsligt plockades bort från 

Lgr/69. Det förvånade mig även att en sådan karaktäristisk beskrivning av läraren 

har existerat i läroplanerna. Att den senare plockas bort är både positivt och 

negativt då man nu helt förlitar sig på att lärarutbildningarna ska förmedla de 

korrekta kunskaperna. Att relationerna mellan läraren och eleven har varit så olika 

kunde jag nästan förstå då det har varit mycket debatter om att läraren inte längre 

hinner med sitt arbete. 

Denna uppsats hoppas jag ska bringa klarhet i hur komplext det kan vara att arbeta 

som lärare, exempelvis i en klass som är allmänt rörig och du som lärare ska 

försöka uppnå de mål som finns angivna i läroplanen. Någonstans måste det bottna 

i att man har ett fungerande klimat i klassrummet så att målen gemensamt kan nås. 

Alltså den informella auktoriteten måste läraren vinna av sin klass annars blir det 

svårt att nå de kunskapsmål som ska eftersträvas. Att vara en auktoritet som Ohlson 

(1996) talar om, en person med myndighet och anseende blir väldigt svårt om 

läraren har så mycket pappersarbete att hon inte hinner upprätthålla en relation med 

sina elever. Den informella auktoriteten kommer på detta sätt att försvinna.  Med 

Lgr/11 och dess kompletterande skollag kan vi idag se att fler 

disciplineringsåtgärder har återupptagits så som utvisning och kvarsittning. Att 

dessa sanktionsmedel har återkommit anser jag tyder på att lärarna känner sig 
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otrygga i sin roll som auktoritet och det behöver i sin tur lyftas och disskuteras 

öppnare.  
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