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Sammanfattning

Syftet  med  detta  examensarbete  har  varit  att  synliggöra  elevers  uppfattningar  om 

lärarauktoritet  och  jämföra  dessa  elevers  uppfattningar.  Examensarbetet  omfattar  åtta 

kvalitativa intervjuer med gymnasieelever på samma skola i en mellanstor svensk stad samt 

en  kvalitativ  intervju  med en  modersmålslärare.  Denna studie  är  delvis  en  komparativ 

studie  mellan  arameiska/syrianska  elever  och  svenska  elever  syn  på  lärarauktoritet. 

Undersökningens  resultat  visar  att  elevens  syn  på  lärarens  auktoritet  påverkar  elevens 

lärande  och  studiemotivation.  Läraren  i  Syrien,  Libanon,  Irak  och  Turkiet  har  en  mer 

utpräglad auktoritär  ledarroll  och ställer  högre krav och förväntningar på eleverna än i 

svenska skolan. Respekt för läraren är en självklar del i de arameiska/syrianska elevernas 

bemötande av läraren i hemländerna där lärarens auktoritära hållning inte kan ifrågasättas. 

Samtidigt  beskriver  eleverna  med  arameisk/syriansk  bakgrund  hur  lärarauktoriteten  i 

svenska skolan urholkats alltmer och inte är given på förhand. Dessa elever menar vidare 

att  svenska  skolan  genomsyras  av  demokratiska  värderingar  där  eleven  ges  större 

möjligheter  och  inflytande  i  jämförelse  med  elevens  passiva  roll  i  hemlandets  skola. 

Samtliga elever med svensk bakgrund anser att eleverna ska vara med och kunna påverka 

undervisningen  och  att  lärarens  bestämdhet/tydlighet  ger  uttryck  för  elevernas  syn  på 

lärarauktoriteten  i  klassrummet.   Oavsett  elevernas  etniska  och  kulturella  bakgrund 

förespråkar samtliga elever i undersökningen ett demokratiskt ledarskap i klassrummet där 

elever med syriansk bakgrund särskilt betonar elevens frihet och respekt för läraren som 

särskilt betydelsefulla. 
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1. BAKGRUND

Det händer emellanåt att skolor framställs som kaotiska miljöer i brist på arbetsro samtidigt som 

lärares befogenheter diskuteras. Många lärare upplever själva att deras auktoritet försvagats i 

klassrummet, vilket gör det svårt för lärarna att nå ut till eleverna. Samtidigt presenteras siffror 

från SCB som inger ett oroväckande intryck. Nästan var sjätte behörig lärare i Sverige, drygt 37 

500, har lämnat yrket sedan utbildningen slutförts och siffrorna ser ut att öka ytterligare. Det 

förutses finnas en brist på 46 500 lärare år 2020. Det finns säkerligen olika orsaker bakom dessa 

avhopp. En av anledningarna kan vara lärarnas försvagade auktoritetsroll. Så här uttrycker en 

lärare det:  "Ett problem är att många elever saknar respekt för lärare, klasskamrater och sig 

själva” (Schmidt, A. 2012-05-28).

Under  mina  två  år  som  verksam  lärare  ute  i  skolor  har  det  inträffat  att  lärare  beskrivit 

klassrumsklimatet som både stökigt och frustrerande. Lärarna har vid dessa tillfällen försökt 

bilda  sig  en  uppfattning  vad  detta  beror  på.  Hur  kommer  det  sig  egentligen  att  en  lärare 

upplever att han/hon förlorat kontrollen i klassrummet? I nästan varje klassrum sitter det elever 

med en annan kulturell bakgrund än den svenska. Hur ser dessa elever på lärares auktoritet i 

klassrummet och hur kan detta påverka deras studier? Finns det någon skillnad mellan svenska 

elevers syn på lärarauktoritet och elever med arameisk/syriansk bakgrund? Det är viktigt och 

nödvändigt att få kunskap som kan hjälpa oss att förstå elevernas syn kring lärares auktoritet 

och hur detta eventuellt kan påverka eleverna.

Det  har  inte  tidigare  skrivits  något  omfattande  kring  arameiska/syrianska  elever  och  deras 

uppfattning om lärares  auktoritet,  vilket  ökade mitt  intresse att  skriva om just  detta ämne. 

Araméerna/syrianerna  är  en  av  de  största  invandrargrupperna  representerade  i  Sverige. 

Uppsatsen kan möjligtvis ge en fingervisning av hur andra elever med annan etnisk bakgrund i 

Mellanöstern uppfattar  lärares  auktoritet  då  eleverna  som intervjuats  i  min  studie  har  sin 

bakgrund i flera olika länder. 

1.1 Syfte och frågeställningar

Examensarbetets  syfte  är  att  synliggöra  elevers  uppfattningar  om  lärarauktoritet.  Då 

intervjupersonerna  har  olika  etnisk  bakgrund  kommer  även  en  jämförelse  mellan  de  olika 

gruppernas svar att  göras.  Min förhoppning är att  uppsatsen ska ligga till  grund för vidare 

diskussion/reflektion kring lärares auktoritet i skolan. Jag ser det som intressant och relevant att 
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jämföra elevers uppfattningar om lärarauktoritet utifrån deras olika bakgrund och erfarenheter. 

Utifrån syftet ovan har jag valt att fokusera på följande frågeställningar:

• Vad karaktäriserar en auktoritär lärare?

• Hur uppfattar eleverna att lärandet påverkas av lärares auktoritet? 

• Vilka likheter/skillnader finns mellan arameiska/syrianska elever och svenska elever avseende 

synen på lärares auktoritet?

• Vilka likheter/skillnader uppfattar arameiska/syrianska elever att det finns mellan lärares 

auktoritet i hemlandet och i svenska skolan?

1.2 Vilka är araméerna/syrianerna?

Araméerna/syrianerna härstammar från araméerna som tillhör en av de första civilisationerna 

som existerade i Mesopotamien, som idag omfattar Syrien, Libanon, Jordanien, Israel, sydöstra 

Turkiet  samt  Irak  (Arameiska/Syrianska  Riksförbundet,  2004).  Den  arameiska/syrianska 

folkgruppen uppmärksammas mest i början av 1900-talet då en stor grupp kristna utvandrade 

från främst sydöstra Turkiet och andra länder i Mellanöstern. Det som låg bakom flykten var en 

etnisk rensning på denna folkgrupp och andra kristna  minoriteter,  ett  folkmord under  åren 

1914/1915 i det turkisk-osmanska imperiet (Gunner & Halvardson, 2005). I Sverige bor idag 

uppskattningsvis ca 80 000 – 100 000 araméer/syrianer, där majoriteten av dem bor i Södertälje, 

Botkyrka- Norsborg och Stockholmsområdet. Det finns också stora grupper araméer/syrianer i 

Tyskland, Belgien, Schweiz, Österrike, Holland, Frankrike och USA, samt ett fåtal i Kanada, 

Australien, Argentina och Brasilien. Det finns idag ca 5 miljoner araméer/syrianer runtom i 

världen (Arameiska/Syrianska  Riksförbundet,  2004).  Hälften av dem lever  i  Mellanöstern.  De 

flesta återfinns i Libanon och Syrien, samt ett mindre antal i Irak, Turkiet, Iran, Jordanien och 

Israel. De flesta har anpassat sig i de europeiska samhällena och ser nu Europa som sina nya 

länder (Brock & Witakowski, 2001). Araméerna/syrianerna som lever i Sverige är till största 

delen flyktingar från Libanon, Irak, Syrien och Turkiet. Dessa grupper tillhör främst den kristna 

syrisk-ortodoxa  kyrkan  och  har  levt  i  en  tusenårig  minoritetsställning  i  områden  kring 

Mellanöstern  som  dominerats  av  islam  (Brock  &  Witakowski, 2001).  Dessa 

levnadsförhållanden har gjort att den arameiska/syrianska individen ingår i en stark kollektiv 

grupp (Pripp, 2001). 

2. SKOLSYSTEMET I SYRIEN, LIBANON, IRAK OCH TURKIET
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I detta avsnitt presenteras en övergripande bild av skolsystemet i Syrien, Libanon, Irak och 

Turkiet där de fyra respondenterna med arameisk/syriansk bakgrund härstammar ifrån. Tanken 

är  att  denna  information  ska  öka  läsarens  förståelse  för  vissa  fenomen  som längre  fram 

redovisas i resultatet och diskuteras i slutet av examensarbetet. 

Bakgrundsinformationen kring skolan i dessa fyra länder är uppdelad i fem delar. I dessa delar 

förklaras det vilka som studerar gymnasieskolan i dessa länder, vilka tröskelkrav som finns, 

vilka olika former av bestraffning som kan utfärdas, hur kontakten mellan skolan och hemmet 

ser ut  samt hur  synen på lärares auktoritet  ser  ut.  Det  ska tydliggöras att  skolsystemet  ser 

liknande ut i dessa länder och att endast mindre skillnader finns i respektive lands skolsystem. 

Därmed ges en samlad bild av skolgången i dessa länder. Denna bakgrundsinformation bygger 

på den information som hemspråksläraren förmedlat i en intervju och andra källor där elever 

som studerat i hemlandet berättar om sina upplevelser. Modersmålsläraren har i sitt arbete varit 

i  kontakt  med  hundratals  elever  genom  åren  med  bakgrund  i  de  länder  som  de  fyra 

respondenterna härstammar ifrån.  Hon anser att hon har en god inblick i hur skolsystemet är 

utformat och har även egna barn som studerat i hemlandet Syrien.

2.1 Vilka studerar på gymnasiet

Gymnasiestudier  är  inte  obligatoriska  i  Syrien,  Libanon,  Irak  och Turkiet.  Vissa  väljer  att 

studera vidare, medan andra väljer att arbeta för att försörja familjen. Det finns även elever som 

har svagheter i grundskolan och som avstår från att studera då de inser att möjligheterna att 

lyckas och få ett bra arbete är mindre vid fortsatta studier. Det kan även vara så att det i vissa 

familjer är en sedvana att studera vidare eller arbeta och då är det naturligt att också göra detta 

val. Att studera på gymnasiet är ibland även en ekonomisk fråga då kurslitteraturen är för dyr 

för vissa familjer att köpa. 

2.2 Betygsystem och tröskelkrav

Under första och andra året på gymnasiet kan man få bättre betyg om man skött sig bra och 

varit aktiv på lektionerna. Men detta gäller inte sista året på gymnasiet då i princip all tonvikt 

läggs på provresultaten. I gymnasieprogrammen är det vanligaste systemet att eleverna får göra 

ett avgörande nationellt prov i varje ämne sista året på gymnasiet. Dessa består i att alla böcker 

som använts under sista året på gymnasiet ligger till grund för proven. Mellan varje ämnesprov 

ges två dagars ledighet för eleverna att förbereda sig hemma och studera. Eleverna förbereder 

sig en hel vårtermin för att studera och klara proven. Får man underkänt på något av proven får 
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man vänta ett helt år för att få göra om det. I slutbetyget i Syrien, Libanon, Irak och Turkiet 

bedöms eleverna efter betygskalan icke-godkänd och godkänd. Om eleven under gymnasietiden 

inte nått upp till betyget godkänt i minst två ämnen eller i arabiska språket får denne elev gå om 

hela året. Modersmålet ses därmed som viktigaste ämnet i skolan, detta kan skilja sig emellan 

dessa fyra länder där till exempel turkiska språket istället prioriteras i skolan i Turkiet.

2.3 Ordningsregler och bestraffning

I gymnasieskolorna i Syrien, Libanon, Irak och Turkiet är det vanligaste att man använder sig 

av skoluniform. Det finns separata gymnasieskolor där pojkar och flickor går var för sig, men i 

friskolor  är  det  vanligare  att  pojkar  och flickor  går  gemensamt.  Det  finns  även regler  för 

gymnasieelevernas utseende i skolan då eleverna ska vara propert klädda. Pojkars utseende ska 

vara välvårdat med kortklippt hår utan hårvårdsprodukter som gelé eller vax. Dessutom ska 

pojkarnas naglar vara välklippta. För flickorna gäller att de har håret uppfäst och inte använder 

smink, parfym eller nagellack. Det finns ordningsmän, anställd personal av skolan som ser till 

att  detta  följs  och annat  som har  med ordningsfrågor  att  göra.  Vilka regler  som gäller  för 

elevernas utseende kan skiljas åt beroende på om man studerar i en större stad eller ute på 

landsbygden. Skolorna är mer instängda i Syrien, Libanon, Irak och Turkiet, vilket innebär att 

eleverna inte har möjlighet att kunna lämna skolområdet. Det brukar finnas en vakt som arbetar 

på skolan och som ser till att ingen lämnar skolans område. Behöver man av någon anledning 

gå hem är man tvungen att skaffa intyg från rektorn. Vid frånvaro eller om eleverna missköter 

sig är det ordningsmännen som tar hand om ärendet och kan bestraffa eleverna enligt följande:

1. Slå eleverna med en träpinne. 

2. Kalla någon av föräldrarna till möte.

3. Avstängning. 

4. Hot om dåliga betyg (detta används mest för att skrämma eleverna).

På detta vis beskriver arameiska/syrianska Atiye Aydin skillnaderna mellan skolan i Turkiet och 

svenska skolan:  ”Det  var  väldigt  strängt  i  skolan.  Man måste  säga magistern till  läraren  

annars fick man stryk. Om man kom för sent eller hade glömt att göra läxan fick man också 

stryk. Vi hade skoluniformer på oss och om kragen inte var ren eller om kläderna var slitna fick  

vi också stryk” (KRUT, 1993:48). När det gäller bestraffningar så nämner hon att man kunde få 

stå på ett ben i flera timmar eller så slog läraren eleverna med en käpp. Föräldrarna kunde inte 

heller klaga på läraren eftersom han hade ett sådant inflytande (KRUT, 1993). Hennes kontakt 

med svenska skolan beskriver Atiye på detta vis:  ”De slog aldrig några elever och man fick 
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säga  sin  egen  mening.  Det  gillar  jag  med  svenska  skolan” (KRUT,  1993:48).  En  annan 

arameisk/syriansk kvinna, Silvia som studerat i hemlandet beskriver mötet med svenska skolan 

och berättar samtidigt om hennes skolgång i Syrien: ”Jag tycker väldigt bra om svensk skola.  

Det är bra att barnen får lära sig så mycket om världen och om samhället. Lärarna är snälla.  

Det ska de vara, men ibland tycker jag att de är alltför snälla. Slappa nästan. Det borde finnas  

möjligheter att straffa barnen, som det gjorde när jag gick i skolan. Då fick vi stå med ett ben i  

luften i en halvtimme eller skriva samma mening på ett papper 100 gånger. Då blev man rädd 

och gjorde inte om dumheten på ett tag. Lärarna behöver ju inte slå barnen som mina lärare  

gjorde, men på något sätt borde de visa att det är de som bestämmer och inte barnen. Jag har 

talat med mina barns lärare om detta många gånger, och vi förstår nog inte varandra på den  

punkten” (Lendahls, 1990:52). 

2.4 Kontakt mellan föräldrar och skola

Föräldrarnas statusyrken och/eller engagemang i  politiken kan påverka vissa lärares sätt  att 

bemöta deras barn i skolan. Om föräldern exempelvis har en upphöjd position i samhället så kan 

läraren  vara  rädd  att  förlora  sitt  jobb  då  föräldern  kan  kontakta  rektorn  om  läraren  inte 

behandlar honom på ett sätt han/hon är nöjd med. Sedan finns det lärare som också har en roll 

utanför skolan som politiker och det händer att dessa lärare inte tar lärandet på särskilt stort 

allvar.  Då dessa  har  en  statusroll  och  högt  anseende bland folket  vågar  inte  heller  någon 

protestera mot detta. En gång om året blir föräldrarna kallade till informationsmöte om eleven. 

Föräldrarna får reda på allt om eleven misskött sig i skolan. Enskilda elever kan ha samtal med 

läraren och föräldrarna om han/hon misskött sig. Respondenten ”Naila” fortsätter beskriva hur 

ovanstående information kan skilja sig åt mellan de olika länderna Syrien, Libanon, Irak och 

Turkiet men att det överlag är liknande system. Det som kan utgöra skillnader är om det handlar 

om kommunala/privata skolor samt om det är gymnasieskolor i storstäder eller mindre städer. 

När det gäller kontakten mellan skola och hemmet svarar Silvia som har arameisk/syriansk 

bakgrund följande på frågan om hur hon tycker föräldrasamverkan ser ut i  svenska skolan: 

”Bra, men det gjorde den i Syrien också. Ibland får jag för mig att lärarna tror att det är något  

nytt för oss, det här med föräldrasamverkan. Min mamma hade ofta kontakt med mina lärare i  

Syrien och visste precis vad vi gjorde i skolan” (Lendahls, 1990:53). Hon beskriver däremot att 

all  bra samverkan mellan skolan och hemmet försvinner när barnen börjar i högstadiet  och 

gymnasiet (Lendahls, 1990:54).

2.5 Synen på lärares auktoritet
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Läraren uppfattas som auktoritär i dessa länder. Det ges inget utrymme för kritiskt tänkande och 

eleven måste lyda lärarens tillsägelser. Det som skiljer svensk skola jämfört med skolan i dessa 

länder är även disciplinen som är hårdare i Syrien, Libanon, Irak och Turkiet. Det finns även i 

dessa länder läroplaner och regler att följa för skolorna, men det är vanligt att dessa inte alltid 

efterföljs i undervisningen. Synen på demokratiska värderingar och elevers påverkan är mer 

sällsynta i dessa länder (Karagöz, 2003).

3. METOD

3.1 Val av metod

Kvalitativa intervjuer har genomförts med sammanlagt åtta gymnasieelever. Av dessa elever 

som bestod av både pojkar och flickor hade fyra syriansk bakgrund med erfarenhet av minst två 

års studier i hemlandet och minst två år i Sverige. De övriga fyra eleverna med svensk bakgrund 

hade enbart studerat här i Sverige. Ytterligare en kvalitativ intervju har genomförts med en 

modersmålslärare  i  arameiska/syrianska  språket  för  att  läsaren  ska  få  en  bättre  inblick  i 

skolsystemet i Syrien, Libanon, Irak och Turkiet. De genomförda intervjuerna ska ge en bättre 

förståelse kring elevernas syn på lärares auktoritet och ligger sedan till grund för redovisning av 

eventuella likheter/skillnader mellan elevernas svar. Inför intervjuerna ansåg jag det viktigt att 

alla respondenter förstod innebörden och hade samma utgångspunkt kring begreppen auktoritet 

och auktoritär. Detta för att undvika missförstånd och oklarheter i elevernas svar som senare 

skulle  analyseras.  Den  beskrivning  som  gavs  till  eleverna  om  begreppen  auktoritet  och 

auktoritär är de som finns beskrivna i avsnittet begreppsdefinition (4.2) i uppsatsen. Bakom 

valet av den kvalitativa undersökningsmetoden ligger syftet att studera människors uppfattning 

och  tolkning  av  verkligheten  som  finns  omkring.  Intervjuerna  som  genomförts  har  varit 

semistrukturerade då samma frågor ställts till  samtliga respondenter där frågorna har öppna 

svarsmöjligheter (Backman, 1998). Jag har ställt frågorna och gett dom möjligheterna att ställa 

följdfrågor så de hade möjlighet att berätta mer (Bryman, 2006).  En kvalitativ studie var att 

föredra då andra alternativ som till exempel enkäter skulle ge en mer ytlig bild. En kvalitativ 

studie ger en fördjupad kunskap om olika synsätt och förhållningssätt  (Johansson & Svedner, 

2004). I  denna kvalitativa studie har  ett  induktivt  forskningssätt  använts,  vilket  innebär  att 

forskaren försöker hitta teorier som styrker den information som framkommit ur till exempel 

intervjuerna (Merriam, 1994). Resultaten från intervjuerna har sedan analyserats och indelats 

utifrån olika teman. Respondenternas individuella svar har sedan presenterats samt hur gruppen 
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av elever resonerat kring frågeställningarna. Svaren som framkommit under intervjuerna har 

sedan sammanställts under passande rubriker i resultatet (Bryman, 2006). 

3.2 Urval

Den kommunala skolan som valdes ut för denna undersökning ligger belägen i en mellanstor 

svensk stad.  Det  finns ca 600 elever  på denna skola.  Bakom valet  av skola låg den goda 

representationen av syrianska elever på denna skola, vilket var en förutsättning för att hitta 

tillräckligt många intervjupersoner. I arbetet med att hitta intervjupersoner kontaktades rektorn 

samt modersmålsläraren då jag ville försäkra mig om att det fanns tillräckligt med syrianska 

elever som hade studerat både i hemlandet och här i Sverige. Modersmålsläraren hjälpte mig 

sedan att komma i kontakt med dessa elever. En övervägande majoritet av dessa hade troligtvis 

inte studerat i hemlandet eller inte gjort det tillräckligt länge, eller så var de födda i Sverige. 

Samtliga  respondenter  var  myndiga  då  ingen kontakt  behöver  tas  med  deras  föräldrar  om 

tillåtelse att intervjuas. Detta gällde även eleverna med svensk bakgrund som slumpmässigt 

valdes ut. När det gäller val av respondenter valdes ett selektivt urval (Bryman, 2006) då de 

skulle uppfylla kravet på minst två års studier i hemlandet. Urvalet gjordes alltså inte utifrån en 

jämn  könsfördelning.  Men  detta  ansåg  jag  vara  av  mindre  betydelse  då  jag  inte  hade 

könsperspektivet som utgångspunkt i examensarbetet. 

3.3 Intervjuer och intervjuguide

I genomförandet av intervjuerna togs hänsyn till de etiska principer som beskrivs i avsnitt 3.5. 

Jag ställde öppna frågor, vilket gjorde att de som jag intervjuade fick svara utifrån vad de ansåg 

och inte ge något svar utifrån vad de trodde att jag förväntade mig att de skulle säga. Det kan 

dock finnas vissa nackdelar med att utföra samtalsintervjuer. En av dem är att urvalet inte blir 

så stort  då det är väldigt tidskrävande att utföra intervjuer och sedan transkribera dem. Jag 

använde diktafon när jag utförde våra samtalsintervjuer då respondenterna godkände detta. På 

det  viset  kunde  jag  sedan  transkribera  intervjuerna  ordagrant  då  jag  kunde  lyssna  på 

inspelningarna upprepade gånger. En fördel med att använda diktafon är att man inte behöver 

anteckna under själva intervjun.  Det  kan även upplevas som stressigt  och distraherande att 

anteckna, vilket kan sänka intervjuns kvalité. En fördel med användandet av en diktafon är att 

man kan undvika i högre utsträckning att undersökningen brister i reliabilitet (Repstad, 2007). 

Man kan lyssna på inspelningen ett flertal gånger vilket gör att återgivningen av svaren blir mer 

korrekta. Detta bidrar även till att man som intervjuare mer kan fokusera på frågorna än att 

anteckna och undvika eventuella missförstånd. En nackdel med att använda diktafon kan vara 
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att den som blir intervjuad inte vill bli inspelad. Detta var dock inget som jag råkade ut för. Om 

någon  respondent  inte  ville  att  samtalet  skulle  bli  inspelat  hade  jag  valt  att  anteckna  ner 

intervjun  istället.  Jag  utgick  från  en  intervjuguide  (se  bilaga)  när  jag  ställde  frågor  till 

respondenterna. Dock kunde ordningen på frågorna variera beroende på vad intervjupersonen 

gav för svar på föregående fråga. Jag har även använt mig av följdfrågor vid de tillfällen då jag 

velat  att  eleven  ska  utveckla  sitt  resonemang. Intervjuerna  varade  i  ca  45  minuter  och 

genomfördes i ett ostört och avskilt grupprum på skolan. Efter att ha transkriberat intervjuerna 

raderades de inspelade samtalen. 

3.4 Presentation av deltagarna i studien

Fingerade namn har använts enligt följande schema:

Lärare:

Naila 40 år, nio års yrkeserfarenhet i modersmål. I arbetet som modersmålslärare har hon haft 

god kontakt med elever med bakgrund i Mellanöstern.

Elever med arameisk/syriansk bakgrund:

Fadi, 19 år, Erfarenhet av två års gymnasiestudier i Irak.

Tony, 19 år, Erfarenhet av två års gymnasiestudier i Libanon.

Maria, 20 år, Erfarenhet av tre års gymnasiestudier i Syrien.

Isak, 19 år, Erfarenhet av två års gymnasiestudier i Turkiet.

Elever med svensk bakgrund:

Simon, 18 år, Studerar tredje året på gymnasiet. 

Peter, 18 år, Studerar tredje året på gymnasiet. 

Kristina, 18 år, Studerar tredje året på gymnasiet. 

Lisa, 19 år, Studerar tredje året på gymnasiet. 

3.5 Etiska överväganden

Innan  intervjuerna  genomfördes  kontaktas  skolan  via  rektorn  där  jag  bad  om tillstånd  att 

intervjua elever i skolans miljö. Jag skickade även PM om mitt examensarbete så att rektorn 

visste vad undersökningen skulle handla om. Därefter introducerade och informerade jag om 

ämnet och vad studien skulle användas till  för respondenterna. Jag klargjorde även att inga 
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uppgifter  som skulle  meddelas  under  intervjuerna  skulle  lämnas  ut  till  någon  övrig  part. 

Intervjuerna genomfördes sedan med eleven enskilt och övriga elever var inte närvarande när 

intervjun genomfördes. Innan frågorna ställdes till  respondenten informerades eleven om att 

han/hon var helt anonyma och att de fick avböja svar eller när som helst avbryta intervjun om 

det av någon anledning inte skulle kännas bekvämt på något vis. Eleverna informerades om att 

jag tänkt använda diktafon för att hinna få med allt de skulle säga och de fick sedan godkänna 

om de upplevde det bra för deras del. Det finns fyra etiska riktlinjer som jag har utgått ifrån då 

jag  förberett  undersökningen och som jag  anser  uppfyller  kraven att  säkerställa  individens 

integritet (Stukát, 2005):

Informationskravet innebär  att  alla  som  på  något  sätt  berörs  av  undersökningen  måste 

informeras samt att deras medverkan är helt frivillig och kan avbrytas om så önskas. 

Samtyckeskravet där de som medverkat har rätt att bestämma om de vill ställa upp, hur länge 

och på vilka villkor de vill delta.  

Konfidentialitetskravet går ut på att den som skriver examensarbetet bör förklara att deltagarnas 

svar behandlas konfidentiellt och att inga uppgifter kommer redovisas i examensarbetet som 

kan avslöja vilka som deltagit i undersökningen. 

Nyttjandekravet betyder att informationen som jag skulle få ta del av skulle endast användas till 

forskningens  syfte,  vilket  även  respondenten  informerades  om.  När  intervjuerna  slutfördes 

spelade jag upp det inspelade samtalet med diktafon. Då fick respondenten chansen att lyssna 

på hela intervjun och tydliggöra/ändra något av det som tidigare sagts. Det var ett sätt att få 

ännu mer tillförlitliga svar. Avslutningsvis gav jag respondenten tillfälle att ställa frågor kring 

undersökningen eller själva intervjun.  

3.6 Metodkritik

Vid frågor som direkt berörde den egna kulturen och elevernas förhållningssätt till samhället 

fanns en risk att eleverna skulle vara starkt känsloladdade när de berättade om erfarenheterna 

kring deras studier i hemlandet. I uppsatsen är det inte möjligt att presentera en rättvis bild och 

dra några allmänna slutsatser om varken arameiska/syrianska elever eller svenska elevers syn på 

lärares auktoritet utifrån det fåtal intervjuer som genomförts. Det är mer tänkt att uppsatsen ska 

presentera en överskådlig bild av hur elever med arameisk/syriansk och svensk bakgrund kan 

uppfatta  lärares  auktoritet  i  skolan.  Med tanke på att  gruppen elever  som väljs  ut  även är 

begränsad till en och samma gymnasieskola kan endast slutsatser dras kring elevernas synsätt 
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på just denna skola. Därmed ger inte undersökningen någon generaliserande bild av en större 

grupp arameiska/syrianska elever eller svenska elevers syn på lärares auktoritet.

3.7 Undersökningens tillförlitlighet

Ibland kan intervjudeltagarnas verklighet i viss mån också vara en del av det man själv har 

upplevt. I en sådan situation måste man i sin analys av materialet vara vaksam så att de egna 

värderingarna inte blandas med intervjudeltagarnas (Borgström, 1998). Med tanke på att jag 

själv har arameisk/syriansk bakgrund kan det möjligtvis vara så att  något  i  examensarbetet 

påverkats av detta, även fast jag under hela skrivandets gång haft detta i åtanke och försökt 

agera så objektivt som möjligt. Samtidigt inser jag att det är omöjligt att vara helt objektiv 

(Bryman,  2006).  Det ska även tilläggas att  jag själv inte har någon erfarenhet  av studier i 

hemlandet. Undersökningen gäller  ett  fåtal  arameiska/syrianska och svenska elevers syn på 

lärarens auktoritet och kan därför inte generaliseras och ge en rättvis bild av hur läget ser ut 

generellt i skolan i Mellanöstern och Sverige. Dessutom är det viktigt att ha i åtanke att det kan 

ha skett en förändring efter att dessa respondenter slutat skolan och flyttat till Sverige.  Det är 

möjligt att ett annorlunda resultat hade framkommit om man istället hade valt en annan skola 

eller  urvalsgrupp.  För  att  avgöra  om  den  kvalitativa  studien  är  trovärdig  används  fyra 

delkriterier:

Tillförlitlighet, där undersökningsobjekten tar del av resultatet och på detta vis kan bekräfta 

eller korrigera det forskaren skrivit för att det sagda ska vara så korrekt som möjligt. Detta 

kallas  för  deltagarvalidering (Silverman,  2005)  och är  särskilt  vanlig  i  kvalitativ  forskning 

(Bryman, 2006). Det ovan skrivna har tagits hänsyn till genom att samtliga respondenterna fått 

läsa igenom intervjuerna i skrift där de fått möjlighet att ändra eller klargöra och utveckla det 

som tidigare sagts i intervjuerna (Bryman, 2006). Ingen av dessa respondenter har ändrat något i 

efterhand, utan endast tydliggjort när personen ifråga ansett att det som sagts kunde misstolkas. 

Frågorna har anpassats efter elevernas bakgrund som grupp, där elever med arameisk/syriansk 

bakgrund fått liknande frågor. Elever med svensk bakgrund har som grupp fått liknande frågor. 

Genom att använda sig av liknande frågor ökar examensarbetets tillförlitlighet, enda skillnaden 

var att frågorna anpassats för att passa de elever som har erfarenhet av skolgång i hemlandet. 

För att kunna återge svaren på frågorna från respondenterna så korrekt som möjligt och med 

största smidighet, har dessa spelats in med diktafon. Det finns alltid en risk med att skriva ned 

det man tror sig minnas då det lätt kan uppstå fel och tveksamheter i vad som egentligen sagts. 
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Denna metod är att föredra då forskaren upprepade gånger kan gå igenom inspelningen och med 

noggrannhet redogöra för det som framkommit under intervjuerna. 

Överförbarhet som motsvarar extern validitet. Det finns en större möjlighet att andra personer 

kan bedöma hur mycket kunskaperna är överförbara till en annan miljö eller population i en 

djupare kvalitativ undersökning, vilket Cuba & Lincoln redogör för i Bryman (2006).

Pålitlighet likställs med reliabilitet. Det handlar om en viktig frågeställning där man ställer sig 

frågan om forskaren hade fått  samma resultat  om undersökningen hade gjorts vid ett  annat 

tillfälle. Pålitlighet innebär att forskaren tydliggör forskningsprocessen (Bryman, 2006). För att 

uppfylla detta har jag i uppsatsen valt att presentera ett utförligt metodavsnitt där läsaren kan 

följa processen i uppsatsskrivandet.

Konfirmation innebär  att  forskaren  förhåller  sig  objektiv  kring  det  som  presenteras  i 

examensarbetet samt reflekterar över om forskaren på något sätt kan ha haft en inverkan på 

studien (Bryman, 2006). Under arbetets gång har jag försökt hålla en objektiv och öppen syn. 

Med tanke på att jag själv har en invandrarbakgrund har jag särskilt försökt att enbart utgå ifrån 

gjorda intervjuer och inte min egen ståndpunkt eller syn på detta ämne. Frågorna som ställts i 

intervjuerna har därför varit präglade av objektivitet och där jag inte försökt att vara ledande i 

frågorna. 

3.8 Avgränsningar

I  uppsatsen sker  en avgränsning då studien endast  behandlar  elever med arameisk/syriansk 

bakgrund med erfarenhet av både studier i hemlandet och Sverige. Denna studie gäller således 

inte de elever med arameisk/syriansk bakgrund som är födda i Sverige samt de som inte har 

studerat  tillräckligt  länge  i  hemlandet.  När  det  gäller  elevers  upplevelser  och  påverkan  av 

lärares auktoritet tas detta upp i allmänhet och inte specifikt i relationen mellan kvinnlig elev- 

kvinnlig lärare; kvinnlig elev- manlig lärare; manlig elev- kvinnlig lärare; manlig elev- manlig 

lärare. Elevernas syn är mer allmän och öppen samt gäller både manliga och kvinnliga lärare.

3.9 Examensarbetets disposition

Vidare i uppsatsen ser dispositionen ut enligt följande: 

I kapitel 4 definieras viktiga och återkommande begrepp i examensarbetet. Sedan redogörs de 

teorier som kan knytas samman med auktoritet, ledarskap och elevers lärande och sambandet 
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mellan dessa.  Det följer även teorier kring kultur och uppfostran och hur elevens lärande kan 

påverkas av lärarens auktoritet. 

I  kapitel  5  redovisas resultatet  från  intervjuerna  redovisas  och  en  kortare  beskrivning  av 

respondenterna ges. Det som framkommit ur samtalen med respondenterna presenteras i form 

av löpande text och enstaka citat tagna ur dessa intervjuer.

Efter resultatredovisningen följer en diskussion kring resultatet som kopplas samman med mina 

reflektioner och tankar som uppkommit under skrivandets gång. Denna del avslutas med vad 

som skulle kunna vara ämnesförslag för framtida forskning. 

   4. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING

4.1 Tidigare forskning

Det har tidigare forskats kring auktoritet och ledarskap i skolan. Men en undersökning som 

omfattar enskilda etniska gruppers uppfattning om lärares auktoritet har det dock inte skrivits 

särskilt mycket. Det har inte heller gjorts någon jämförande studie kring detta ämne där olika 

etniska gruppers syn presenteras. 

4.2 Begreppsdefinitioner

Begreppet respekt

I  svenska  akademins  ordbok likställs  begreppet  respekt  med  aktning/vördnad.  Begreppets 

innebörd kan ha en annorlunda innebörd beroende på vilket samhälle man lever i. Här i Sverige 

kopplas respekten ofta samman med den personliga integriteten oavsett ålder och kön. I mer 

traditionella  samhällen  ses  respekten  mer  som  en  grundläggande  del  i  den  hierarkiska 

ordningen. I gruppcentrerade samhällen som Mellanöstern är det ofta föräldrarna som har denna 

auktoritet som inte bör ifrågasättas. Respekten visas genom handlingar och föräldrars uppgift är 

att ge vård, kärlek och bevaka gränser (Sjögren, 2003). I skolan får invandrarbarnen en annan 

form av kunskap kring auktoritet och respekt, gentemot det barnen upplever i hemmet. De får i 

skolan lära sig språket och inhämta kunskap om svenska normer och värderingar fortare än sina 

föräldrar eftersom barnen går i skolan. Detta gör att föräldrar känner sig allt mer beroende av 

barnen och därmed förlorar föräldrarna en del av sin auktoritära ställning (Szabò, 1988).

Begreppet disciplin
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Detta begrepp brukar kopplas samman med kontroll  av beteende och kommer från latinets 

disciplina som betyder uppfostran, tukt och ordning. Själva begreppet kan både tolkas positivt 

och negativt. I negativ bemärkelse menas till exempel att elevens brist på disciplin leder till 

oordning och kaos i klassrummet. I positiv mening är det att eleven genom disciplin påvisar ett 

gott uppförande samt allmän ordning och reda (Stensmo, 1997).

Begreppet arameiska/syrianska elever

Då begreppet ”arameiska/syrianska elever” används i examensarbetet syftar det på elever med 

arameisk/syriansk etnicitet samt svensk nationalitet. När jag använder begreppet svenska elever 

syftar  det  istället  på elever  med svensk nationalitet  och etnicitet.  Araméer  och syrianer  är 

synonymer likaså deras språk arameiska och syrianska. 

Begreppet auktoritet

Detta begrepp syftar på en person med myndighet, enligt  Svenska akademins ordbok. Vidare 

definieras auktoritetsbegreppet på så vis att en person med auktoritet har möjlighet att utöva 

makt  och myndighet.  I  forskning och litteratur  har  begreppet  ingen självklar  eller  enhetlig 

betydelse. Maltén (2000) menar att läraren har en formell auktoritet, men att auktoriteten är 

beroende  av  elevernas  respekt  och  att  läraren  måste  förtjäna  en  informell  auktoritet.  Den 

formella auktoriteten kommer  från exempelvis  en upphöjd status för läraryrket  i  samhället, 

medan  den  informella  auktoriteten  bygger  på  de  underordnades,  elevernas  förtroende. 

Läraryrket förr hade en mer traditionell och given auktoritet då yrket hade en större statusroll. 

Men idag är inte denna auktoritet längre given på förhand, utan lärarna måste erövra auktoritet 

hos eleverna, menar Landahl (2006). När läraren inte lyckas få elevernas förtroende förlorar 

läraren sin formella auktoritet hos eleverna. 

Auktoritär lärare

Den auktoritära läraren styr strängt och på egen hand utan någon annans inblandning. Denna 

lärare  ser  mer  till  elevernas  resultat  än något  annat  och kräver  respekt  från eleverna,  men 

respekterar inte eleverna och deras synpunkter (Granér, 1994). 

4.3 Ledarstilar

Dreikurs definierar tre skilda ledarstilar:
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Tillåtande  läraren  tillåter  eleverna  att  själva  bestämma  i  klassrummet.  Läraren  har  delvis 

kontroll över vad som sker i klassrummet. Lärarens otydliga regler skapar oreda och eleverna 

lär sig inte att ta ansvar och följa regler. 

Autokratiske  läraren  har  däremot  fullständig  kontroll  och  ser  till  så  regler  följs  och  att 

överträdelser får konsekvenser. Läraren vill fostra eleverna att uppföra sig på ett korrekt sätt i 

klassrummet och är sträng.

Demokratiske läraren  har en ledarstil som är tänkt att ge elever  självdisciplin. I samråd med 

eleverna bestämmer läraren vilka regler som ska gälla i klassrummet och eleverna är med och 

påverkar  undervisningens  upplägg.  Läraren  försöker  stötta  och  motivera  eleverna  i  deras 

kunskapsinlärning (Stensmo, 2000).

Imsen (2000) ger flera exempel på vad som kännetecknar en god lärare. De egenskaper som 

beskriver  en  sådan  lärare  är  engagemang,  skicklighet  i  att  planera  och  leda,  tydlig,  visa 

medkänsla för eleverna samt ha en god kognitiv förmåga. 

Trondman (2003) beskriver vad som speglar en god lärare med tre kriterier som behöver vara 

uppfyllda:

1. Läraren kan sina ämnen.

2. Läraren kan förklara så att eleverna förstår.

3. Läraren håller ordning på klassen utan att kränka någon.

Steinberg (2004) nämner elevernas syn och deras beskrivning av vad som beskriver en bra 

lärare: lärarna skapar en positiv miljö, ger praktisk hjälp och stöttar/uppmuntrar elever. 

Det finns en koppling mellan auktoritet i klassrummet och elevers prestation, demokrati och 

lärarens arbete (Pace, Hemmings 2006).

4.4 Kultur

Kultur brukar beskrivas som människors sätt att leva, men är ett omdiskuterat  begrepp och 

ordets  betydelse  kan  ha  olika  innebörd  beroende  på  vilket  sammanhang  det  används  i 

(Lendahls, 1990). Hela vårt liv genomsyras av en massa kulturmöten då vi alla har vuxit upp 

som barn  i  olika  familjer  och  påverkats  av  de  regler,  vanor,  traditioner,  språk  tanke-  och 

handlingsmönster som präglat hemmet. I detta sammanhang lär sig barnet vad som är tillåtet 

och otillåtet, naturligt och onaturligt, ofarligt och farligt, tryggt och osäkert, rätt och fel osv 

(Lendahls, 1990). Medan vissa menar att kultur är ett inlärt beteende finns det andra som menar 
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att det snarare handlar om en teoretisk konstruktion ur beteendet (Daun, 1988). Den kulturella 

bakgrunden kan delas in i två kategorier (Runfors, 2003):

Kategori 1 består av uttrycksfulla händelser, där det ofta handlar om mat, föremål, dans, kläder, 

traditioner och olika sorts ritualer. 

Kategori 2 handlar mer om relationer människor emellan. Kontakten mellan barn – föräldrar, 

kvinnor – män är några exempel. Men framförallt handlar det om relationen till kollektivet och 

familjen, släkten samt den etniska, religiösa gruppen. 

Det  som här  spelar  en  större  betydande  roll  är  den  gemensamma  kulturen  för  relationer 

människor emellan. Det är genom att söka sig tillbaka till sina rötter som man kan förstå sig 

själv  och  andra  bättre  (Lendahls,  1990).  Daun  tolkar  begreppet  kultur  som en  individuell 

erfarenhet hon för med sig och som blir en del av människan genom minne, intryck, rutiner, 

värderingar,  förståelseformer och etiska överväganden (Daun, 1988). Kulturella normer är  i 

ständig förändring och när människor utvecklas kan även de kulturella normerna förändras 

(Szabò, 1998).  Ett exempel på detta är Dania som i Dagens Nyheter berättar om hur skolan 

utvecklats under Saddam Husseins tid och hur det ser ut i dagens skola i Irak. Hon beskriver hur 

ett nytt skolämne införts i skolan, demokrati där de får lära sig att bli mer demokratiska i skolan 

och även i hemmet (Salam, K. 2007-05-31). 

4.5 Tvärkulturell fostran

Tvärkulturell fostran innebär att en person fostras med minst två helt skilda kulturtraditioner 

(Westmoreland, 2001). Tvärkulturell fostran kan innebära att båda föräldrarna har samma kultur 

och är från samma land, men att de är bosatta i ett nytt land med en ny kultur. När barnet växer 

upp och fostras av två olika kulturella traditioner upplevs detta av barnet som att han/hon lever i 

en delvis annorlunda värld jämfört  med sina jämnåriga.  Den kulturella identiteten och dess 

värderingar samt traditioner som familjen levt med i hemlandet försöker familjen bevara även i 

det svenska samhället (Almqvist & Broberg, 2000). När invandrare lämnar ett samhälle och 

kommer  till  ett  annat  kan  det  innebära  problem.  De  sociala,  materiella  och  psykologiska 

förutsättningarna  ändras  och  det  kan  leda  till  kulturkrockar.  När  nyinflyttade  invandrare 

anländer innebär det möten med den inhemska befolkningen, vilket blir en utmaning som kan 

upplevas  både  positivt  och  negativt.  Dessa  möten  mellan  olika  samhällsuppfattningar  och 

kulturer kan antingen leda till  missförstånd och missuppfattningar eller kreativa samtal  och 

utveckling (Szabò, 1988). I denna tvärkulturella fostran kan barnet uppleva det som att det lever 
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i två fostrarvärldar, hemmets och skolans. Med tiden lär de sig att anpassa sig till dessa två 

världar och tar med sig det de finner vara bäst ur båda. Men givetvis finns det även barn som 

hamnar i kläm, då de varken vill acceptera det ena eller det andra (Lendahls, 1990).

4.6 Individ- och gruppcentrerat samhälle

När svenska och andra etniska grupper möts kan gruppernas normer  och värderingar  samt 

kulturella skillnader bli orsak till konflikter. En av dessa skillnader kan handla om hur man 

förhåller sig till den individuella människan. Medan det är vanligt att betona den individuella 

människans  rättigheter/frihet  här  i  Sverige  kan  denna tanke  upplevas  som främmande  hos 

invandrare och därmed svår  att  begripa och anamma (Narrowe,  1998).  För  att  förstå detta 

närmare  är  det  viktigt  att  förklara  vilka  skillnader  som  finns  i  den  västerländska  och 

österländska  kulturen.  Medan  individualismen  och  självständigheten  betonas  i  västerländsk 

kultur betonar man samhörighet mer i den österländska kulturen (Narrowe, 1998). I Sverige ges 

barnet tidigt rörelsefrihet och självständighet, medan man i Mellanöstern istället betonar barnets 

roll  i  familjelivet  (Almqvist  & Broberg,  2000).  Medan  man  betonar  individens  frihet  och 

självständighet i Sverige mer än att lyda den överordnade, är barnens fostran utvecklad inom 

ramen för familjens bästa i Mellanöstern. Barnen är en del av familjen och ses därmed inte som 

individer. Andra skillnader är att det är vanligare i Mellanöstern att visa respekt och ta ansvar, 

medan det är viktigt att vara överens i Sverige och vara rättvis. Äldre tar hand om de som är 

beroende av deras hjälp och de ansvariga är värda respekt. Den respekt som ges försvinner inte 

vid en viss ålder och även vuxna visar respekt för deras föräldrar och kan rådfråga dem vid 

behov.  Barnen  förväntas  ta  hand  om  sina  åldrade  föräldrar  och  inte  placera  dessa  på 

ålderdomshem  (Berktan,  1999). För att  tydligare beskriva vikten av respekt  för äldre i  den 

österländska kulturen berättar en kvinna om hennes upplevelse av svenska skolan som förälder: 

”Undervisningen i den svenska skolan är bra, men det finns andra fel. Det är hemskt att barnen 

visar så lite respekt för sina lärare. Barnen lär sig mer om de håller tyst när läraren går  

igenom något. Det behöver inte innebära att de inte får diskutera efteråt, men det är läraren  

som ska bestämma i klassrummet” (Lendahls, 1990:47). 

I den österländska kulturen är det även ovanligt att flytta hemifrån om det inte handlar om 

giftermål (Almqvist & Broberg, 2000). Barnen förväntas stödja sina föräldrar i vuxen ålder, 

även om de inte längre bor under samma tak (Berktan, 1999).
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Det är vanligare att invandrarföräldrar är mer auktoritära än svenska föräldrar, ställer högre krav 

och är allmänt strängare. Den uppfostran som förekommer mer i det svenska samhället där 

friare tyglar råder ses därmed inte som någon fostran av dessa invandrarföräldrar. Syftet med 

föräldrarnas uppfostran handlar om att barnet ska lära sig uppföra sig som vuxen och bli en god 

samhällsmedborgare samt att respekteras av andra för sina handlingssätt (Daun, 1988). För barn 

som lever i samma kultur som föräldrarna är det naturliga att även de förs in i samma kultur 

som omfattat  hemmet. Om barnen fostras enligt  de normer och värderingar som återfinns i 

svenska  samhället  får  de  uppleva  kritik  av  sina  landsmän.  Uppfostras  dessa  istället  enligt 

folkgruppens egna normer och värderingar upplever familjen att svenskarna ser ner på dem, 

vilket kan upplevas som förvirrande. Invandrarföräldrar vill inte få känslan av att de förlorar 

greppet om sina egna barn när det ställs allt högre krav på förändrade synsätt från omgivningen 

(Nyberg, 1994). Men även människor i samma kultur kan ha olika värderingar och därför kan 

ingen enhetlig bild ges av situationen. Invandrarföräldrar kan prioritera olika saker och en del 

kan vilja att barnen ska bli kritiska samhällsmedborgare, medan andra kan betona betydelsen av 

att inte alltid ifrågasätta givna regler (Herlitz, 1994). 

4.7 Konflikter

I en värld där olika kulturer, livsstilar och tankemönster möts är det vanligt att det uppstår en 

osäkerhet om vad som gäller. Detta sker i allra högsta grad i skolan där det ofta finns en utbredd 

mångfald  av  olika  kulturer  representerade  (Gerle,  2000).  Vid  uppfostran  i  hemmet  hos 

invandrarfamiljer är det vanligare med en fostran som är auktoritär och bygger på respekt. I 

hemlandet  kunde  man  behålla  denna  fostran  genom traditioner  och  historisk  kunskap  om 

samhället de levde i (Szabò, 1988).

De nya värderingar som finns i skolans värld och barnens breda kontaktnät leder till att tränga 

bort invandrareleverna från sin egen kultur allt mer. Barnen växer upp mellan två olika kulturer 

och när svenska normer och värderingar krockar med hemkulturen kan det lätt uppstå klyftor 

mellan föräldrarna och barnens synsätt. Medan föräldrarna strävar efter att bevara den egna 

kulturen och dess normsystem påverkas barnen mycket av den kultur som existerar utanför 

hemmet. Ett slående exempel på detta ger Abdou uttryck för: 

”Skolan är mer som en lekplats. Jag tycker inte att lärare längre har någon auktoritet alls  

gentemot barn. Genom att låta barnen göra som de vill får de oss att förlora vår auktoritet som 

föräldrar också” (Bouakaz, 2009:77). Trots att situationen inte är densamma som i hemlandet 

försöker föräldrarna uppfostra barnen på samma vis som de själva blivit uppfostrade av sina 
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föräldrar (Almqvist & Broberg, 2000). Föräldrarna inser att det finns ett friare band mellan 

barnen och föräldrarna i svenska samhället och att beslut i hemmet bör tas i samråd med barnen. 

Denna  typ  av  förhandlingsrelation  med  barnen  är  mer  sällsynt  i  invandrarfamiljer  där 

föräldrarna  oroar  sig  över  att  barnen  ska  påverkas  negativt  av  kunskapen  om  hur  barn 

uppfostras  i  svenska  familjer  (Szabò,  1988).  Den  allmänna  synen  inom den  österländska 

kulturen lever vidare i en patriarkalisk syn där mannen i den äldre generationens familjer har ett 

huvudansvar  för  familjens  överlevnad.  Han  innehar  därmed  en  given  auktoritet  som  inte 

”förhandlar” med barnen utan kräver att de visar respekt och tar till sig hans råd. I den yngre 

generationen är det vanligare att detta huvudansvar vilar på både fadern och modern gemensamt 

(Westmoreland, 2001). 

5. RESULTATREDOVISNING

Inför intervjuerna ansåg jag det viktigt att alla respondenter förstod innebörden och hade samma 

utgångspunkt kring begreppen auktoritet och auktoritär. Detta för att undvika missförstånd och 

oklarheter i elevernas svar som senare skulle analyseras. Den beskrivning som gavs till eleverna 

om begreppen auktoritet och auktoritär är de som finns beskrivna i avsnittet begreppsdefinition 

(4.2) i uppsatsen.

Respondenternas svar 

Resultatet redovisas under dessa huvudrubriker:

5.1 Synen på lärarauktoritet i hemlandet och svensk skola bland arameiska/syrianska elever

5.2 Synen på lärarauktoritet i svensk skola bland svenska elever

5.3 Jämförelser mellan arameiska/syrianska elever och svenska elevers syn på lärarauktoritet

5.4 Hur påverkas elevers lärande av lärarauktoritet? 

5.1 Synen på lärarauktoritet i hemlandet och svensk skola bland 

arameiska/syrianska elever

Beskrivning av läraren i hemlandet

Det finns en mer given respekt för läraren och det går inte att ifrågasätta läraren i klassrummet. 

Respekten för äldre finns inrotad i kulturen och det beskriver Maria som studerat i Syrien på 

detta vis: 
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”I hemmet blev vi uppfostrade att alltid respektera läraren i skolan och vuxna överhuvudtaget.  

Till exempel skulle man aldrig kalla läraren vid hans namn utan använda en titel som lärare  

eller magister.”

Fadi  berättar  att  lärarens  status/yrke  i  samhället  förutom läraryrket  också  kan påverka  hur 

mycket respekt eleverna har för läraren (Szabó, 1988). Fadi beskriver detta med att ge exempel 

på en händelse ur hans egen skolgång i Irak: 

”Det fanns en äldre lärare som var känd i samhället. När jag började i skolan sa både familjen 

och elever på skolan att jag skulle lyssna extra mycket på honom för han var en respekterad  

man i staden och välkänd bland folket.” 

Maria berättar att det fanns respekt, disciplin samt ordning i syriska skolan. Läraren var sträng, 

envis och kunde hota med sänkta betyg då eleven misskötte sig. Hon minns även hur läraren 

kunde bestraffa elever: 

”Fick man underkänt på ett prov kunde man till exempel gå runt i olika klassrum med något  

löjligt på huvudet som ett tecken på att man ska skämmas över att inte ha lyckats i skolan.” 

Även Isak berättar om olika bestraffningsmetoder från skolgången i Irak:

”Elever som pratade i klassrummet utan tillåtelse fick som straff att lämna klassrummet. Ett  

annat sätt att ge straff var att eleven om han/hon misskötte sig fick gå om ett år, få ta emot slag  

från en pinne medan eleven har händerna öppna på bänken. Jag fick själv ta emot slag en gång  

när jag kastade en penna på en annan elev, men då klagade min pappa hos rektorn och efter  

det så fick jag inte mer några slag.”

Isak beskriver lärarna som stränga, bestämda och tydliga samt berättar om skolgången i Turkiet 

där lärarna är noga med att tidigt sätta tydliga regler i klassrummet:  ”Redan från början när 

man börjar kurser i Turkiet är läraren bestämd och hård för att visa eleverna vad som gäller  

och vem som bestämmer i klassrummet.” Tony beskriver hur läraren i Libanon tydligt markerar 

att han bestämmer över eleverna i klassrummet: ”Vi fick inte ens öppna fönstret i klassrummet  

om vi inte hade frågat läraren om lov först.” Fadi berättar att lärarna inte gav eleverna någon 

frihet utan hade full kontroll i klassrummet. 

Eleverna  med  arameisk/syriansk  bakgrund  beskriver  läraren  ur  ett  perspektiv  där  dennes 

auktoritära  ställning  inte  kan  ifrågasättas  eller  rubbas  i  hemlandet.  I  dessa  länder  präglas 
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skolväsendet  av  autokratiska  lärare  med  stark  auktoritär  ställning  till  skillnad  från  en  mer 

demokratisk ledarstil som är vanligare i svenska skolan (Stensmo, 2000). Läraryrkets status 

upprätthålls genom arv och tradition (Szabó, 1988), vilket bidrar till  att lärarna har en mer 

traditionell  auktoritetsroll  (Maltén,  2000).  Samtliga  elever  med  erfarenhet  av  studier  i 

hemlandet pekar på att läraryrkets status i svensk skola inte alls ser ut som den i hemlandet. 

Läraren  har  inte  bara  lägre  status  som lärare  i  samhället  utan  deras  befogenheter  är  även 

begränsade. Två av fyra elever talar om respekt som något självklart i hemlandet, medan lärare i 

svenska skolan måste förtjäna respekt på ett annat sätt än i hemlandet. Eleverna beskriver även 

samstämmigt att det fanns en mer given respekt för läraren i hemlandet. Eleverna får även höra 

hemifrån hur viktigt  det  är att  lyssna på lärarna.  I Irak får  man redan hemma förklarat  av 

föräldrarna vikten av att lyssna och visa respekt för lärarna i skolan, särskilt de lärare som folket 

såg upp till. Den allmänna uppfattningen i samhället bygger på respekt för äldre och gott rykte. 

Skolan är inget undantag där eleverna förväntas sköta sig, upprätthålla familjens rykte och få 

goda  betyg.  Elevens  individuella  åsikter  ges  inget  större  utrymme  i  klassrummet  och  vid 

konflikter med läraren är det därför svårt för eleven att få rätten på sin sida. Det anses inte vara 

lämpligt att ifrågasätta lärarens status då ett viktigt inslag i kulturen och uppfostran är att visa 

aktning och respekt för äldre. Dessutom försvårar det då eleven vid ifrågasättande kan ses som 

olydig, vilket då kan kopplas samman med brist på god uppfostran från föräldrarnas sida. Två 

av fyra elever nämner även att olika sorts bestraffningar kunde förekomma från lärarens sida 

om eleven misskötte sig. Ett gott rykte i samhället bland släkt, vänner och andra är viktigt då 

det upprätthåller familjens rykte. Lärarauktoriteten ser annorlunda ut i svenska skolan jämfört 

med läraren i Syrien, Libanon, Irak och Turkiet.

Beskrivning av lärare i svensk skola

I svensk skola tycker Isak att  läraren inte får  respekt från eleverna från början utan måste 

förtjäna den på något sätt. Han menar att läraren får respekten först när han/hon lyssnar på 

eleverna.  Fadi  menar  att  läraren i  svensk skola  får  respekt  när  eleverna ser att  läraren har 

mycket  kunskaper  i  sitt  ämne.  Tony tror  att  läraren  får  respekt  när  han/hon är  lyhörd  för 

elevernas synpunkter och låter dem vara med och påverka undervisningen. Maria beskriver 

lärarauktoritet i svensk skola på detta sätt:

”I svensk skola handlar det om att läraren ska lyssna och ge tid för eleven som behöver stöd.  

Jag tror att elever visar respekt för att få respekt tillbaka. Elever vill sköta sig för att få bättre 
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betyg. Lärarna och eleverna är ungefär på samma nivå så man kan ifrågasätta lärandet och 

den kunskap man får i skolan.”

Tony menar att läraren kan ha auktoritet i svensk skola, men att eleverna samtidigt är med och 

påverkar samt att respekten ändå finns kvar i klassrummet. I svensk skola är lärarna tålmodiga 

och det skiljer sig inte så mycket åt mellan olika lärares ledarstil i klassrummet. Men ibland 

anser Tony att lärarna är för toleranta: 

”Ibland kan lärarna vara för snälla här i svenska skolan och att man känner att dom inte bryr  

sig om man lär sig eller inte.”

Isak beskriver hur eleven får ha sina åsikter i svensk skola då det finns frihet. Lärarna i svenska 

skolan vill ofta ha diskussioner i klassrummet och dialog med eleverna, menar Isak. Han anser 

inte att lärarna ställer några större krav på eleverna i svensk skola. 

”Min erfarenhet är att lärarna inte är så stränga i svensk skola, de har tålamod och försöker  

hjälpa elever som behöver stöd.”

Fadi beskriver lärarna i svenska skolan på detta vis: 

”I svenska skolan tycker jag att  många lärare inte har någon auktoritet  utan eleverna får 

nästan göra lite som dom vill i klassrummet.” 

Han berättar vidare att lärarna inte bryr sig så mycket om eleverna lär sig på lektionerna utan 

ser det som elevens eget ansvar att lära sig. 

Sammanfattningsvis anser samtliga arameiska/syrianska elever att läraren i svensk skola inte 

har en given auktoritet från början. Huruvida en lärare får sin auktoritet är beroende av olika 

faktorer som: elevinflytande, ämneskunskaper och lyhördhet. Lärarnas inflytande är begränsat i 

klassrummet och det är svårt att agera när elever missköter sig. Det är ett demokratiskt synsätt 

som speglar lärandet i svenska skolan där elever är mer delaktiga och får vara med och påverka 

undervisningen. De ledarstilar som bäst beskriver lärarna i svenska skolan är den tillåtande och 

demokratiske ledaren. Två av fyra elever nämner att läraren i svensk skola har tålamod med 

eleverna. Två av eleverna beskriver även att lärarna ger intryck av att inte bry sig om eleverna 

lär sig eller inte på lektionerna. Fadi berättar att läraren kan förlora kontrollen i klassrummet i 

svenska skolan och att han tror att läraren då gett eleverna allt för stor frihet samt att lärarna inte 

vågar sätta gränser i svenska skolan.
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5.2 Synen på lärarauktoritet i svensk skola bland svenska elever

Simon beskriver hur lärarauktoritet kan se ut i svenska skolan: 

”Jag tycker läraren i svensk skola för det mesta är demokratisk och ger eleverna en chans att  

tycka till i olika frågor. Läraren kan visa sin auktoritet genom att vara bestämd, engagerad och  

målinriktad. Om läraren är för snäll i början är det svårt att vinna elevernas respekt senare.”

Kristina menar att lärarauktoritet hör ihop med att läraren är bestämd, sätter upp tydliga regler 

och har självförtroende i klassrummet. 

Peter beskriver det på detta vis: 

”Lärarauktoriteten visar en del lärare när dem höjer rösten, är bestämda, befinner sig på en  

högre kunskapsnivå än eleverna och ofta påpekar vad eleverna gör i klassrummet. Från första  

början är elevernas intryck av läraren viktigt, för sedan blir det svårt att ändra på det.” 

Lisa berättar att lärarauktoriteten i svensk skola syns då läraren vill ha disciplin och ordning i 

klassrummet. Läraren ger tydliga besked hur saker ska vara och när uppgifter ska lämnas in. 

Respondenterna beskriver lärarauktoriteten i  svensk skola på både liknande och skilda sätt. 

Samtliga  elever  menar  att  lärarens  bestämdhet/tydlighet  ger  uttryck  för  lärarauktoritet  i 

klassrummet. Två av eleverna nämner att första intrycket av läraren är viktigt både vad gäller 

synen på  lärarauktoriteten  och  respekten  för  läraren.  De egenskaper  som eleverna  kopplar 

samman  med  lärarauktoritet  i  svensk  skola  är  demokrati,  tydlighet,  bestämdhet,  disciplin, 

självsäkerhet, kunskap och ordning. 

5.3 Jämförelser mellan arameiska/syrianska elever och svenska elevers 
syn på lärarauktoritet i svensk skola

Samtliga arameiska/syrianska elever  menar  att  läraren i  svensk skola  inte har någon given 

auktoritet från början. De svenska eleverna nämner inte att lärarauktoriteten urholkats i svenska 

skolan på samma sätt. Dock nämner två av de svenska eleverna att första intrycket av lärarens 

agerande i klassrummet är avgörande för hur eleverna fortsättningsvis ser på lärarens auktoritet. 

Synen på hur lärarauktoritet kan ge uttryck för i klassrummet ser lite annorlunda ut mellan 

dessa  elevgrupper.  De arameiska/syrianska  eleverna  menar  att  faktorer  som elevinflytande, 

ämneskunskaper  och  lyhördhet  påverkar  synen  på  lärarauktoritet.  Samtliga  svenska  elever 

menar däremot att lärarens bestämdhet/tydlighet ger uttryck för lärarauktoritet i klassrummet 
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och  att  demokrati,  tydlighet,  bestämdhet,  disciplin,  självsäkerhet,  kunskap  och  ordning  är 

element som kan kopplas samman till elevers syn på lärarauktoriteten. De arameiska/syrianska 

eleverna beskriver lärarauktoriteten som demokratiskt förankrad där eleverna får vara med och 

påverka undervisningen. Dock ges även uttryck för att lärarna har svårt att markera mot elever 

som missköter sig, en mer tillåtande ledarstil. Två av fyra arameiska/syrianska elever nämner 

att  läraren  i  svensk  skola  har  tålamod  med  eleverna.  Två  av  de  fyra  arameiska/syrianska 

eleverna beskriver även att  lärarna inte ser ut  att  bry sig om eleverna lär  sig eller  inte på 

lektionerna. Två av de svenska eleverna nämner att första intrycket av läraren är viktigt både 

avseende synen på lärarauktoriteten och respekten för läraren. 

5.4 Hur påverkas elevens lärande av lärarauktoritet?

Skam och rädsla var enligt  Tony en anledning till  att  inte våga fråga läraren när man inte 

förstod det som läraren gick igenom på lektionen. Maria berättar hur den auktoritära läraren 

påverkat henne på ett positivt sätt att ta skolan på mer allvar och hur kunskapsnivån skiljer sig 

mycket i Sverige jämfört med hemlandet. Hon menar att eleverna inte har någon större press på 

sig i svenska skolan och att de lärde sig mycket mer på lektionerna i hemlandet. Hon ser det 

som positivt att hon haft auktoritära lärare eftersom det inneburit att man varit tvungen att lära 

sig det man skulle och få bra betyg:

”För mig har det varit mycket positivt att ha haft starka lärare eftersom det inneburit att man 

varit tvungen att lära sig det man skulle och få bra betyg.”

Hon säger även att det inte är någon dialog mellan läraren och eleven som hon anser att det är i 

Sverige.  Isak berättar hur eleven fick en allt mer passiv roll i klassrummet eftersom man var 

rädd för läraren. Han beskriver hur läraren i hemlandet  ger mer hemläxor och kontrollerar att 

man förstått  det  läraren  gått  igenom på  lektionen.  När  elever  inte  gjort  läxan  ger  läraren 

eleverna en utskällning framför resten av klassen. Han fortsätter berätta likt Tony att rädsla 

påverkade elever  att  endast  fråga en gång om de inte  förstod,  inte mer  än så.  Enligt  Isak 

påverkade rädslan honom att inte våga ta för sig i klassrummet, då rädslan att misslyckas och 

göra bort sig var stark. Fadi menar att det är ett problem att det ställs mindre krav på elever och 

att lärare inte vågar sätta gränser i svenska skolan:

”I Sverige har lärarna svårt att sätta gränser. Man låter eleverna göra för mycket i början utan  

att stoppa det och då är det svårt att få kontroll över klassen senare.”
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Han anser att det går att vara på lektionerna utan att vara aktiv eller lyssna på läraren, men så är 

det inte i hans hemland. Det ställs högre krav på eleverna och det är mer effektiv inlärning på 

lektionstid.  Det  går  inte  att  sätta  igång  lektionen  som  i  svensk  skola  15-20  min  efter 

lektionsstart när elever stör ordningen. Om eleven talar i klassrummet då läraren gick igenom 

något framför klassen fick eleven lämna klassrummet. Simon tycker att lärares passivitet när det 

gäller gränsdragning i klassrummet kan försämra studiemotivationen. När elever får för mycket 

utrymme och läraren är  för  snäll  är  det  lätt  att  förlora  motivationen att  studera  som elev. 

Kristina talar om hur elevers inflytande kan öka studiemotivationen och hur lärarnas höga krav 

kan försämra studiemotivationen. Det kan vara så att elever blir motiverade när lärarna ger 

eleverna utrymme och ger dem en chans att få bra betyg. Peter menar att det kan vara avgörande 

för studiemotivationen beroende på vilken lärare  man har:  ”För vissa elever  kan det  vara 

mycket motiverande att ha en bra lärare” En bra lärare gör att vissa elever blir mer motiverade 

inför  studierna.  Lisa  bekräftar  Kristinas  bild  av  att  alltför  höga  krav  kan  påverka  elevens 

motivation negativt:

”Om läraren är väldigt sträng så kanske eleven tröttnar. Hon är för sträng att jag ändå inte  

kommer nå upp till kraven och då struntar man i att plugga.”

Elever kan tröttna om läraren är väldigt sträng och de anser att de ändå inte kommer nå upp till 

kraven som ställs. Det kan leda till att man struntar i att anstränga sig och studera. Men å andra 

sidan är det för vissa elever en utmaning att kämpa extra mycket då kraven är högre. Lärarens 

ledarskap  stärker  eller  hämmar  elevens  motivation  för  studierna  och  det  nämner  flera  av 

eleverna,  både elever  med arameisk/syriansk och svensk bakgrund (SOU, 2004 /  Wikberg, 

1998).  Samtliga elever  med arameisk/syriansk bakgrund menar  att  det  ställs  högre krav på 

elevers prestation i hemlandet än i svenska skolan (I & M, 2006). Även i hemmet är det vanligt 

att föräldrarna har stora förväntningar på en lyckad skolgång för barnet. Elevernas svar stämmer 

överens med det som tidigare framkommit i statens offentliga utredning (SOU, 2004) där det 

påvisats  att  lärares  höga  förväntningar  kan  påverka  studieresultaten  antingen  positivt  eller 

negativt.  Läraren  i  klassrummet  har  enligt  eleverna  en  framträdande  roll  och  kan  påverka 

elevernas  studiemotivation  starkt  (Wikberg,  1998).  Några  elever  uttrycker  att  deras 

studiemotivation gynnats av en auktoritär lärare då det varit tydligt vad som förväntas av dessa i 

de olika ämnena. Andra elever menar att en auktoritär lärare istället har hämmat motivationen. 

Den auktoritära ledarstilen passar de elever som oftast inte vågar ta egna beslut och initiativ 

samt de som har svårt att uttrycka deras känslor (Maltén, 2000). En passiv ledarstil gynnar 

däremot inte de elever som är vana att bli tillsagda vad de ska göra (Ohlsson, 1996). För elever 
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med svensk bakgrund är det demokratiska tänkandet en naturlig del i skolans värld. Men för 

elever med arameisk/syriansk bakgrund är detta inte lika självklart då detta inte alls präglat 

skolgången i hemlandet. Det kan därför leda till att elever med arameisk/syriansk bakgrund till 

en början inte känner sig trygga i klassrummet då situationen och lärarens fria ledarskap blir ett 

främmande element hos eleven. Med tiden lär eleven sig att ta för sig mer i klassrummet genom 

att kommunicera med klasskamraterna, vilket skapar förutsättningar för lärande och utveckling 

(Dysthe, 2003). Sammanfattningsvis menar samtliga elever med arameisk/syriansk bakgrund att 

det ställs högre krav på elevers prestation i hemlandet än i svenska skolan och beskriver elevens 

roll som passiv i skolan. Tre av fyra elever nämner att lärarens auktoritet skapade en rädsla hos 

eleverna i hemlandet. Två av eleverna nämner hur de påverkats av lärarens stränghet, den ena 

eleven ser det  som positivt  medan den andra haft  en negativ uppfattning av detta.  Hos de 

svenska respondenterna menar två av fyra att  lärarens stränghet både kan leda till  minskad 

studiemotivation eller  också få  eleven att  bli  ännu mer  motiverad inför  studierna.  En elev 

nämner även att läraren inte får vara för snäll eftersom man då lätt kan förlora motivationen.

6. DISKUSSION 

En utförlig diskussion kring resultatet kopplas samman med mina reflektioner och tankar som 

uppkommit  under  skrivandets  gång.  Denna  del  avslutas  med  vad  som skulle  kunna  vara 

ämnesförslag för framtida forskning. 

Samtliga elever med arameisk/syriansk bakgrund upplevde inte att de kunde ifrågasätta kunskap 

eller  lärarens  auktoritet  under  deras  skolgång i  hemlandet,  vilket  är  oroväckande.  Lärarens 

upphöjda roll i klassrummet behöver i sig inte vara negativt, men när läraren missbrukar denna 

position och nedvärderar eleverna får det negativa konsekvenser. Elevernas kunskap och aktiva 

deltagande är inte något som intresserar läraren i klassrummet (Granér 1994), utan där är det 

läraren som styr och ställer och samtidigt fyller eleverna som ses som tomma kärl med kunskap. 

Det är tydligt hur skolan i Syrien, Libanon, Irak och Turkiet enligt elevernas beskrivning saknar 

en grundläggande demokratisk värdegrund. Detta är en främmande tanke i svensk skola där hela 
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läroplanen bygger på en demokratisk värdegrund.  Med olika sorts bestraffningar och hot om 

bestraffningar  utvecklar  det  otrygghet  och rädsla  i  klassrummet.  Ledarstilen  i  klassrummet 

nämns i samtliga intervjuer där elever med arameisk/syriansk bakgrund menar att status och 

stränghet präglar ledarrollen. Huruvida bestraffningar som nämnts tidigare i examensarbetet 

även förekommer i dagens skola i Syrien, Libanon, Irak och Turkiet är svårt att svara på. Det 

finns  exempel  på  hur  samhället,  skolan  och  de  kulturella  normerna  utvecklats  likt  Danias 

beskrivning  av  dagens  irakiska  skola  (Salam,  K.  2007-05-31). Undersökningen  har  enbart 

kunna konstatera att dessa elever uppfattat ett ledarskap som saknat demokratiska inslag och 

hur eleverna uppfattat detta. Min erfarenhet i mitt arbete ute i skolorna är att läraren ägnar 

mycket tid åt ordningsfrågor i klassrummet. Denna problematik finns inte i skolan i hemlandet 

där  reglerna  är  tydliga  och  där  de  inte  kan  ifrågasättas.  Den  tid  som  ägnas  åt  dessa 

ordningsfrågor  kan  alltså  istället  användas  mer  effektivt  för  lärande  i  klassrummet.  Min 

erfarenhet  är  att  det  är  ett  utbrett  problem när elever inte tar  ansvar och kommer i  tid till 

lektionen och inte medför det som skall tas med till lektionen. Jag har själv bevittnat hur läraren 

varit tvungen att ta med pennor till lektionen för att dela ut dessa till eleverna eftersom de själva 

inte tar ansvar för det. Hur ska fokus på lärandet kunna ske när eleverna inte tar sitt ansvar då 

läraren i sin tur inte ställer högre krav på eleverna att ta med det som behövs för att lektionen 

ska kunna bli så effektiv som möjligt? Min erfarenhet är att det inte är en helt ovanlig företeelse 

att  elever  ifrågasätter  lärarens  ledarroll  i  klassrummet,  något  som  var  otänkbart  för  de 

arameiska/syrianska  eleverna  under  skolgången  i  hemlandet.  Det  kan  beskrivas  som  en 

tillåtande mentalitet (Stensmo, 2000) som tillåter eleverna att överskrida regler i klassrummet 

utan att läraren ingriper och tar tag i problemen. Respekten har samtidigt successivt avtagit för 

lärarens auktoritet och det leder till ett osäkert ledarskap samt otydliga regler i klassrummet. 

Enligt  Maltén (2000) har läraren en formell  auktoritet,  men att  auktoriteten är beroende av 

elevernas respekt och att läraren måste förtjäna en informell auktoritet. Jag ställer mig tveksam 

till  detta utifrån arbetet  jag haft  i  olika skolor under två års tid.  Jag instämmer hellre med 

Landahls teori (2006) om att lärare idag inte har denna auktoritet på förhand. Det blir således en 

utmaning för lärare att kämpa för att vinna elevernas förtroende och bygga upp den informella 

auktoriteten då den traditionella auktoriteten inte längre är given på något sätt. Weber beskriver 

i Maltén (2000) den traditionella auktoriteten, dock har jag svårt att finna den utbredd i svensk 

skola. Det kan finnas tendenser till att elever ser upp till läraren och ser dennes traditionella 

auktoritet, men jag tror inte att lärare i allmänhet idag kopplar samman denna form av auktoritet 

till deras yrkesutövande. Det händer att lärare undviker att markera tydligt mot de elever som 

förstör undervisningen på olika sätt. När lärare blundar för problem av rädsla eller för att de helt 
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enkelt  inte  anser  att  de  har  rätt  att  göra  det  finns  en  stor  risk  att  kontrollen  förloras  i 

klassrummet (Bouakaz, 2009). Det är viktigt att högre instanser utreder och skapar utrymme för 

ökad disciplin i skolan där huvudfokus ligger på lärandet och inte på ordningsfrågor. Det kan 

vara förvirrande för en elev att olika regler gäller från lärare till lärare eller från lektion till 

lektion. Lärarna bör därför tillsammans diskutera och skapa en plattform för vilka regler som 

gäller i en viss skola för att skapa tydliga instruktioner för eleven. Det är oerhört viktigt att 

lärarna är  konsekventa och inte ger eleverna dubbla signaler,  även fast  det  kan vara svårt. 

Lärarnas befogenheter behöver utvidgas för att kunna handskas med stökiga elever, vilket jag 

inte anser att lärare har idag. Det är viktigt att det även i lärarutbildningen erbjuds mer kunskap 

kring konflikthantering och tydlighet kring vilka befogenheter lärare har att kunna ingripa och 

hantera olika uppkomna situationer i klassrummet. 

I undersökningen visar det sig att samtliga elever föredrar en demokratisk ledarstil där elevens 

åsikter och aktiva deltagande i  klassrummet uppskattas. Det beskrivs även hur några elever 

upplevt rädsla för läraren och att  den var påtaglig då kraven på elevers prestation var hög. 

Denna situation i  klassrummet  leder till  att  det  sitter  elever i  klassrummet  som känner  sig 

tvingade att tillägna sig kunskap från läraren. Ett studerande utan motivation är givetvis inget 

lärande som ska föredras om elevens kunskaper ska bestå. Men samtidigt är det andra saker 

runtomkring som också påverkar elevernas studiemotivation. I samhället i Syrien, Libanon, Irak 

och Turkiet betonas samhörigheten med familjen som grupp och alltså inte individualismen som 

mer präglar det västerländska samhället enligt Narrowe (1998). För eleven kan detta upplevas 

som  en  krock  mellan  hemlandets  normer  och  värderingar  och  det  nya  ”hemlandets” 

normsystem. Eleverna kan uppleva ett större ansvar och press på sig att behöva utbilda sig för 

att så småningom kunna få arbete och försörja familjen. Det är alltså ett mer gruppcentrerat 

tänkande som kännetecknar dessa elever i jämförelse med svenska elever som studerar för sin 

egen framtids  skull,  ett  mer  individcentrerat  tänkande (Berktan,  1999).  Jag  kan  förstå  hur 

eleverna med arameisk/syriansk bakgrund upplever en press både från hemmet samt skolan att 

prestera goda studieresultat. Eleven har då inte mycket till valmöjlighet än att bita ihop och 

studera.  Dessutom så är  det  även ett  vanligt  inslag i  Syrien,  Libanon, Irak och Turkiet  att 

föräldrarna avgör om barnet ska studera på gymnasiet eller försöka försörja familjen med att 

hitta ett jobb istället. Det innebär att gymnasiestudierna kan vara mer eller mindre ”påtvingat” 

och  det  påverkar  ju  även  motivationsförmågan.  Det  ska  även  påpekas,  vilket  nämnts  i 

examensarbetet att alla inte har råd att studera på gymnasiet i hemlandet då eleverna måste köpa 

kurslitteratur som alla familjer inte har möjlighet att köpa. När eleven studerat mot sin fria vilja 
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i  hemlandet  är  det  förståeligt  att  eleven känner  sig osäker  i  mötet  med svenska skolan då 

demokratin kännetecknas av frihet och självbestämmande. I detta sammanhang dyker tankar 

upp hos eleven om vilken ledarstil man föredrar. Om läraren uppfattas som tillbakadragen och 

osäker är det  möjligt  att  eleven hellre föredrar en lärare med tydligare auktoritet  likt  den i 

hemlandet, en starkare auktoritet. Det kan även vara så att elevens uppfattning av en tydlig och 

bestämd ledare istället påminner om den auktoritära ledaren i hemlandet. Detta i sin tur skapar 

en otrygghet i klassrummet. När de arameiska/syrianska eleverna beskriver vilka egenskaper 

läraren bör ha betonas vikten av frihet och respekt, vilket ger en tydlig indikation på att dessa 

elever känner att  de hör hemma i den demokratiska ledarstilen där eleverna ges utrymme i 

klassrummet  och  delaktighet  i  planering.  Hälften  av  alla  respondenter,  både 

arameiska/syrianska  elever  och  svenska  elever  nämner  att  det  bör  finnas  en  respekt  i 

klassrummet. 

De svenska eleverna talar  samstämmigt  om att  tydlighet  är  en viktig komponent  i  lärarens 

ledarskap i klassrummet. Två av dessa betonar också vikten av att från början låta ledarskapet 

prägla klassrummet och varnar för att det annars blir svårt att vinna elevernas respekt. Jag skulle 

säga att det är en trygghet för eleverna att få lärare med ärliga och raka besked kring exempelvis 

regler  i  klassrummet.  Det  är  vanligt  att  elever  testar  gränser  i  klassrummet  för  att  få  en 

indikation av lärarens principer och förhållningssätt. När läraren låter eleverna göra saker som 

inte hör hemma i  klassrummet förvirrar  detta eleverna och risken är  att  de snabbt  förlorar 

förtroendet för lärarens auktoritet. Jag kan instämma i de två svenska elevernas syn om att det 

första intrycket av en ny lärare är oerhört viktigt och kan vara avgörande för hur elevers syn på 

lärarens ledarskap kommande lektioner. Förutsättningarna att få elevernas respekt ökar i och 

med tydlighet i klassrummet. De svenska eleverna nämner olika egenskaper som kan kopplas 

samman  med  elevers  syn  på  lärarauktoritet;  demokrati,  tydlighet,  bestämdhet,  disciplin, 

självsäkerhet, kunskap och ordning. Det visar sig alltså att de arameiska/syrianska elevernas syn 

med erfarenhet av studier i hemlandet har liknande tankar kring lärarauktoritet som de svenska 

eleverna. I båda dessa elevgrupper upprepar respondenterna begrepp som respekt, disciplin, 

demokrati och ordning när de beskriver hur ledarskapet i klassrummet bör vara. 

Under skrivandets gång har jag reflekterat över min egen ledarstil och hur den kan uppfattas hos 

eleverna. En nyttig erfarenhet jag bär med mig efter denna studie är att jag helst föredrar en 

medelväg då jag anser att den metoden gynnar flest elever. Respekten i klassrummet mellan 

elever och lärare är viktig och behövs för att stämningen i klassrummet ska vara god. Men 
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respekten får inte övergå till rädsla och den får inte heller tonas ned så brist på respekt finns i 

klassrummet. Samma syn kan tillämpas när det gäller relationen mellan lärare och elever. En 

del elever vill ha en nära och mer avslappnad relation till läraren, men det kan leda till  att 

lärandet då inte tas på stort allvar. En god relation anser jag är viktig för att främja lärandets 

process, men det får inte heller vara en allt för nära relation mellan eleven och läraren. Det är 

sannerligen ingen lätt uppgift att vara lärare. Jag instämmer helt med Arendt (1968/2004) då 

hon beskriver hur auktoriteten inte får innehålla tvång eller ske på bekostnad av att eleverna 

förlorar sin frihet.

I mötet med svenska skolan och möte med andra kulturer i skolan behöver eleverna tid att 

anpassa sig efter det svenska skolsystemets normsystem, vilket jag tror kan skapa osäkerhet hos 

eleven och dennes familj (Gerle, 2000). Familjens förändrade synsätt i ett helt nytt samhälle är 

särskilt intressant att få mer kunskap om (Nyberg, 1994). Den kultur som elever med annan 

bakgrund för med sig i bagaget in i det svenska samhället och skolan ska inte underskattas, det 

har  blivit  en  del  av  dessa  elever  vardag  och  lever  kvar  hos  dem (Daun,  1988)  där  t  ex 

traditioner,  vanor,  regler  stärker  denna  kultur  (Lendahls,  1990).  De  kulturella  normer  och 

värderingar som dessa elever har kan skilja sig åt med de svenska (Almqvist & Broberg, 2000). 

Det är viktigt att skolan kan erbjuda dessa föräldrar/elever bra information för att lättare kunna 

förstå det  svenska skolsystemet  samt kopplingen mellan ledarstilen och hur det kan främja 

lärandets process. Det är även viktigt att läraren intresserar sig för elevernas kulturella bakgrund 

och försöker förstå sig på elevens förhållningssätt till familjen, släkten och den egna etniska 

gruppen (Runfors, 2003). Det är även en fördel för lärare att fördjupa sig och få en allmän bild 

olika etniska gruppers tänkande, trots att det kan finnas olika värderingar i denna grupp (Herlitz, 

1994). 

6.1 Framtida forskning
Det vore ytterst intressant att forska kring hur elever med invandrarbakgrund som studerat i 

hemlandet  med  auktoritära  ledare  upplever  den  allra  första  tiden  i  svenska  skolan.  Det  är 

uppenbart att det väcker känslor hos eleven när han/hon uppfattar denna starka olikhet jämfört 

med hemlandet.  Det  vore  även spännande att  fokusera  på  lärarens  syn  på  pojkar/flickor  i 

hemlandets skola.  Finns det någon skillnad och vad beror det på i så fall? Annan relevant 

forskning kring synen på lärares auktoritet hade varit att undersöka gymnasielärarnas syn kring 

detta eller hur skolan eventuellt arbetar med denna typ av frågor. 
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Bilagor

I Intervjuguide

Frågor till hemspråksläraren

Hur många är det som studerar på gymnasiet i Mellanöstern? 
 
Av vilken orsak väljer vissa att inte studera på gymnasiet? 
 
Hur är kontakten mellan skolorna och föräldrarna?
 
Vad finns det för regler i skolan i Syrien, Libanon, Irak och Turkiet som skiljer sig åt från 
skolan i Sverige? 
 
Vilka former av bestraffning finns för elever som inte sköter sina studier eller på annat sätt 
missköter sig i skolan?

Frågor till svenska elever
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Vad innebär lärarauktoritet för dig?

Hur skapar läraren auktoritet i klassrummet? 

Hur kan lärarauktoriteten i skolan påverka elevens lärande?

Frågor till elever med arameisk/syriansk bakgrund

Vad innebär auktoritet hos en lärare för dig? (Sverige/hemlandet)

Hur skiljer sig lärarauktoriteten i hemländerna och i svenska skolan? 

Hur kan lärarauktoriteten i skolan påverka elevens lärande? (Sverige/hemlandet)
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