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Sammanfattning
Läraren behöver förhålla sig till många olika aktörer, lagar och regler i sin
yrkesutövning. Samtidigt ska läraren bedriva lektioner där relationen till
eleverna blir viktiga. Alla relationer innehåller utövning av makt och
således också relationen mellan elev och lärare i klassrummet. Syftet med
denna studie är att synliggöra och förstå maktrelationen mellan elever och
lärare

och

vilka

konsekvenser

elevernas

maktutövning

får

på

undervisningen. Som teoretisk utgångspunkt har vi använt oss av
Foucaults resonemang om disciplin, normalisering och maktrelationer. Vår
empiri har samlats in genom 10 stycken tematiskt öppna intervjuer.
Empirin sorterades genom att vi skapade koder och kategorier utifrån vårt
teoretiska ramverk samt den insamlade empirin. Vårt kodade material
analyserades sedan genom att vi studerade relationen mellan teori och
empiri. Vårt resultat visar att elever använder flertalet strategier i sin
maktutövning gentemot lärare, som i sin tur leder till att lektioner och
undervisning påverkas på olika sätt. Resultatet tyder också på att goda
relationer är grundläggande för en lyckad undervisning. Studiens resultat
bidrar till att ytterligare synliggöra elevers påverkansstrategier samt de
informella maktrelationerna mellan elev och lärare genom att använda
Foucault teoretiska resonemang om maktrelationer och disciplinär makt.

Nyckelord: Foucault, Maktrelationer, Lärare, Elev
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Förord
Vi vill börja med att tacka vår handledare, Daniel Normark, som har bidragit med ovärderliga
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1. Inledning
I följande kapitel presenteras bakgrunden till studien för att efterföljas av problemformulering
som mynnar ut i syfte och frågeställning. På detta följer ett avsnitt om utvalda begrepp som
syftar till att ge läsaren kunskap om hur vi ämnar använda begrepp samt vilka avgränsningar
som vi använder oss av i den fortsatta studien. Avslutningsvis presenteras den vidare
dispositionen av uppsatsen.

1.1 Bakgrund
De flesta människor har någon erfarenhet av skolan och uppfattningarna om skolan är många,
detta bidrar till en allmän samhällsdebatt om skolan och dess lärare. Media rapporterar bland
annat om bristande resultat och disciplinära problem, och det föreslås förklaringar och
förbättringsmöjligheter. Regeringen och riksdag lägger fortlöpande fram politiska åtgärder i
syfte att förbättra skolan. Samtidigt som skolan diskuteras och förändras så pågår
skolverksamheten för fullt. Lektioner och verksamhet planeras och genomförs och det pågår
daglig interaktion mellan lärare och elever samt med elevernas föräldrar. I denna verksamhet
har läraren en central roll. Läraren ska se till att läroplanen följs, att elever får möjlighet att nå
kunskapskrav, läraren ska stötta, trösta, lyssna och medla. Allt detta, och mycket mer, är delar
av en lärares vardag.
I artikeln “ Makt och kontroll styr i det tysta” i tidskriften Bild i skolan (Lumholdt, 2012,
februari) läser vi om Anders Persson, professor i sociologi respektive utbildningsvetenskap
vid Lunds universitet och hans forskning om maktutövning i skolan. Anders Persson menar
att lärare står under konstant övervakning, dels från ledningen samt andra överordnade, men
också av elever, föräldrar och kollegor (Lumholdt, 2012, februari). Persson (1991:88-89)
skriver i sin avhandling att makt utövas i alla delar av skolan. Skolan är en del av en hierarki
som bland annat består av regering, riksdag och skolverket. Lärarna, menar Persson (1991),
hamnar långt ner i denna rangordning. Deras arbete och profession påverkas och begränsas av
många olika aspekter såsom skollagen, läroplanen, formella och informella regler som råder
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på skolan samt av eleverna. Lärarna behöver förhålla sig till elevernas rätt till inflytande över
undervisningen. I 4 kap § 9 i Skollagen (2010:800) går det att läsa:
“Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. (...) Informationen och formerna för
barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska
alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras
inflytande över utbildningen.”
Elevinflytande är att kunna påverka utbildningen. Elevinflytande, menar vi, är att få
möjlighet till att utöva makt i skolan. Elevinflytande kan enligt Skolverket (2016) bidra till att
elevernas engagemang ökar tillsammans med ökat ansvarstagande. En aspekt i frågor
angående inflytande är det som Skollagen (2010:800) nämner ovan, att möjligheterna till
inflytande ska anpassas till elevernas mognadsnivå och ålder. Skolverket (2016) menar vidare
att alla elever inte har samma möjligheter till att utöva inflytande och påverka undervisningen
samt att en elevs påverkan av undervisningen kan påverka en annan elev negativt. Utifrån
detta blir det viktigt att läraren har en god kännedom om elevernas behov av stöd samt
elevernas individuella möjligheter till att utöva inflytande och påverkan. Detta för att lättare
kunna ge alla elever det individuella stöd som de behöver. Det gäller att både främja
inflytandet och påverkan, när det bidrar till positiv utveckling, men också begränsa
inflytandet när det verkar negativt på eleverna.

1.2 Problemformulering
En lärare står inför många utmaningar när det gäller att tillvarata elevers rätt till påverkan och
inflytande. Lärare står närmast eleverna och är på så sätt den person som får möta försök till
påverkan och inflytande. Läraren bör ha bra kännedom om eleverna så att lämplig nivå av
påverkan utövas. Läraren bör vidare känna gruppen av elever så alla får det utrymme till
inflytande som är behövligt utan att någon annan drabbas negativt. Utifrån att alla elever har
olika förutsättningar till påverkan och inflytande så varierar också att sätten som elever
utövar det. Detta blir en fråga om makt och relationer mellan elev och lärare. Läraren har den
formella makten att genomföra undervisning och ansvaret att se till att målen med
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undervisningen uppfylls. Eleven har rätt att vara med och påverka utbildningen. Eleverna
påverkar antagligen undervisningen på flera sätt. Hur ser detta ut? Hur får det effekt på
läraren och undervisningen?

1.3 Syfte och frågeställning
Syftet med studien är att, med utgångspunkt från Foucaults teorier (som vi redogör för i
kapitel 3: “Teoretiskt ramverk”) om disciplin, normalisering och makt samt hans resonemang
om maktrelationer, få en inblick och förståelse för maktrelationer mellan lärare och elever.
Vidare ämnar vi belysa elevernas maktutövning i undervisningssammanhang och dess
konsekvenser utifrån högstadielärares perspektiv.
Våra frågeställningar är:
● Hur upplever högstadielärare elevers utövning av makt under lektionstid?
● Hur påverkar maktutövningen lärarens lektionsupplägg och förhållande till
elever?

1.4 Begrepp och avgränsningar
Detta avsnitt har som avsikt att tydliggöra hur vi använder begrepp och informera om vilka
avgränsningar vi har valt att göra.
● Informanter och intervjupersoner kommer användas synonymt i studien.
● Med ordet “upplever” i vår frågeställning syftar vi till att peka på att det är
informantens subjektiva berättelser vi utgår ifrån.
● Lärare och högstadielärare hanteras som synonymer och syftar till en lärare som
undervisar på högstadiet (årskurs 6-9) på en skola i kommunal regi. Undantag för
detta är under avsnittet “Tidigare forskning” där lärare används mer brett och kan
innefatta lärare som även undervisar i andra årskurser.
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● När vi skriver om elever så menar vi elever som går på högstadiet (årskurs 6-9) på en
skola i kommunal regi. Undantag för detta är under avsnittet “Tidigare forskning” där
elever kan innefatta elever som också går i andra årskurser.
● Fältet: Då vår frågeställning utgår från hur makt utövas under lektionstid så har vi
avgränsat skolan till att enbart omfatta klassrummet. Klassrummen har varierat i
utformning, från större lektionssalar med plats för cirka trettio elever till mindre
grupprum där mellan 4 till 8 elever har lektionstid.

1.5 Disposition
Efter denna “Inledning”, där vi har presenterat studiens bakgrund, problemformulering, syfte,
frågeställning samt redogjort för begrepp och de avgränsningar vi gjort, börjar vi med att
redogöra för “Tidigare forskning” som vi anser är relevant för vår studie. Den tidigare
forskningen delas in i fyra teman: “Makt i skolan”, “Lärarens makt”, “Elevers makt” samt
“Foucault - barn och skola”.
Vidare presenteras undersökningens “Teoretiska ramverk”, det vill säga Foucaults teori om
disciplinär makt och tankar kring maktrelationer. I detta avsnitt berättar vi också om hur vi
tolkar och använder oss av Foucaults teori i skolan och klassrummet.
I avsnittet “Metod” redogör vi för den förstudie som vi har genomfört och för vilken
metodologisk ansats denna studie har. Vi berättar om, och motiverar, de val vi har tagit när vi
samlat in vårt material, vilken urvalsprocess vi valde, val av metod till insamlingen, hur vi
har förberett och genomfört våra intervjuer samt hur vi transkriberade dem. Vidare i detta
avsnitt beskriver vi kodnings- och analysprocessen, diskuterar kring undersökningens
validitet och reliabilitet samt berättar om de etiska överväganden vi gjort.
Efter genomgång av metod så fortsätter uppsatsen med “Resultat och analys” där vi
presenterar våra intervjupersoner samt redogör för de resultat vi kommit fram till och
analyserar dessa resultat. Slutligen så ger vi en kort sammanfattning av dessa resultat.
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Vi avslutar arbetet med en “Diskussion” som innehåller diskussioner kring vårt resultat i
förhållande till syfte, frågeställning, metod och tidigare forskning. Avsnittet avslutas med
förslag till tidigare forskning.
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2. Tidigare forskning
Detta avsnitt syftar till att redogöra för forskning som anknyter till vår undersökning samt för
att ge en kontext till den studie vi har valt att göra. Vi kommer även använda detta kapitel för
att i “Diskussion” diskutera det i relation till vårt resultat. Detta avsnitt delas upp i fyra
teman; “Makt i skolan”, “Lärares makt”, “Elevers makt” samt “Foucault - barn och skola”.
Tanken med denna uppdelning är att få en grund för hur maktstrukturerna ser ut och utövas
utifrån flera perspektiv i skolan, samt att få väsentliga exempel på hur Foucaults resonemang
om makt och disciplin har använts i ett sammanhang som är nära det vår undersökning
studerar.

2.1 Makt i skolan
Makt är något som utövas överallt. Makt utövas på olika platser, med en mängd olika
metoder, och resultatet av maktutövande behöver inte komma i direkt anslutning till själva
handlingen (Persson, 2014:30). Persson (2014:31) definierar makt som:
“(...) en individuell eller kollektiv aktörs förmåga att framkalla, förändra och hindra
handlande och uppnå avsedda konsekvenser”.
Makt präglar hela skolans verksamhet. Det är svårt att se något sammanhang i skolan som
inte är att förstå som en maktutövning och det utövas många olika slag av makt i skolan
(Persson, 2014:50, Persson, 1991:87).
I Perssons avhandling från 1991 pekar han ut tre olika slags makt som utövas inom skolan.
För det första är skolan en hierarkisk arbetsplats och makten som utövas har till syfte att få de
anställda att arbeta. För det andra är skolan en del av den offentliga sektorn och på så sätt
utsatt för statlig maktutövning. För det tredje så definieras en maktutövning som Persson
kallar för den pedagogiska maktrelationen och som syftar till relationen mellan lärare och
elever. Mer specifikt menas då relationen mellan läraren som vuxen och pedagogiskt utbildad
och eleven som underordnad som är tvingad att befinna sig i skolan på grund av skolplikten
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(Persson 1991:87, 90). Skolan är som sagt en del av ett hierarkiskt system som, utöver
skolan, består av bland annat regering, riksdag och skolverket. Lärarna sorteras in i denna
hierarki men hamnar långt ner i skolsystemets rangordning. Deras arbete begränsas av en rad
olika faktorer såsom den gällande skollagen, läroplanen, formella och informella regler som
råder på skolan men också av elevernas handlingar av motstånd och samtycke. (Persson
1991:89).
Eden (2001) beskriver liksom Persson (1991) att flera delar av lärarens arbete kontrolleras
och hon menar att den som kontrollerar läraren har makten och möjligheten att påverka. I sin
studie fokuserar hon främst på hur lärare blir kontrollerade och påverkade av rektorn,
kollegorna och av elevernas föräldrar. Studien visar att rektorerna utövar både öppen kontroll
och dold kontroll på lärarna. Öppen kontroll, där de aktivt deltar i lärarnas arbete och dold
kontroll där rektorns aktiva deltagande är minimalt. Öppen kontroll kan till exempel utövas i
form av personalmöten och att rektorn observerar lärarens undervisning i klassrummet. Den
dolda kontrollen Eden (2001) beskriver går ut på att införliva lärarna själva i ett
kontrollsystem. Lärarna deltar i detta system på två sätt, genom att kontrollera varandra samt
att föra information vidare till rektorn om vad som pågår på skolan och i kollegiet. När
rektorn får denna information så kan denne handla utan att direkt behöva interagera med
berörda lärare.
Föräldrarna påverkar läraren genom att organisera sig i till exempel föräldraföreningar eller
enskilt genom personlig kontakt med läraren. Bland annat så kom Edens (2001) studie fram
till att föräldrar jämför lärare med varandra och ställer krav på undervisningen. Föräldrar
uppfattas som involverade och engagerade. Det är främst krav och önskemål som framförs
men ibland också kritik och beröm. Föräldrarnas engagemang påverkar lärarna genom att de
tenderar att bli mer uppmärksamma på vad de gör och börjar dubbelkolla sitt arbete (Eden,
2001). Fredrikssons (2011:126) avhandling visar dock på att lärare i stor utsträckning tycker
att det är de som bestämmer. Föräldrar, och andra aktörer, är välkomna att lämna sina åsikter,
menar lärarna, men det slutgiltiga beslutet ligger hos läraren själv. Läraren är den som
innehar den profession med kunskapen som krävs för att göra korrekta bedömningar om
undervisningen.
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2.2 Lärares makt
I avsnittet ovan beskrevs några av de olika slagen av maktutövning som kan förekomma inom
skolväsendet. I denna del kommer vi att fokusera på lärarnas makt och redogörelsen kommer
framförallt att handla om de strategier och tekniker lärare tar till för att utöva makt över
elever. Vi tar också upp forskning kring hur maktrelationen mellan lärare och elev kan se ut.
All undervisning bygger på relationer mellan elev och lärare (Cothran & Ennis, 1997).
Persson (1991:90) beskriver, som vi redogjort ovan, denna relation med utgångspunkt i hans
begrepp den pedagogiska maktordningen. Den maktordningen innebär relationen mellan
läraren som vuxen och pedagogisk utbildad å ena sidan och eleven som underordnad som är
tvingad att befinna sig i skolan på grund av skolplikten. Cothran och Ennis (1997) anser att
den ultimata relationen är när lärare och elev helt samtycker om innehållet i undervisningen.
Skapar inte läraren möjligheter till att nå samtycke med eleverna blir det mycket konflikter
som följd. Varken samtycke eller total avsaknad av samtycke är vanliga utan istället brukar
en relation som bygger på tillmötesgående uppstå. För att tillmötesgående ska kunna uppnås
krävs det att elever och lärare är villiga att samarbeta trots elev och lärares skilda intressen att
befinna sig i klassrummet. Persson (1991:103) har liknande tankar gällande relationen i
klassrummet, han menar att om innehållet i undervisningen ska få något som helst intryck på
eleven krävs det att eleven helt eller delvis måste samtycka till det.
I forskningen som rör lärarens maktutövande i klassrummet så tyder många av resultaten på
att det finns olika strategier eller tekniker läraren använder sig av för att utöva makt och
disciplinera sina elever (Cothran & Ennis, 1997, Persson, 1991:98, Rahimia & Hosseini,
2011). Inom den pedagogiska maktordningen finns enligt Persson (1991:98) två sätt att utöva
makt på, den auktoritära pedagogiken och den participativa pedagogiken. I den auktoritära
pedagogiken bestämmer läraren om allt innehåll i undervisningen på förhand och eleverna får
inte medverka alls i detta. Läraren innehar en roll som examinator som ska se till att
ordningen upprätthålls och eleverna har rollen som passiv mottagare av det läraren har att
förmedla (Persson, 1991:98). Participativ pedagogik bygger däremot på elevernas
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medbestämmande i hur undervisningen ska se ut (Persson 1991:98-100). Detta står också i
Skollagen (2010:800).
Cothran & Ennis (1997) studie visar på att vissa lärare känner att deras möjlighet till
maktutövning i klassrummet har minskat över åren till följd av bland annat elevernas
förändrade inställning till undervisning. Eleverna är inte längre villiga att lyda läraren i
samma utsträckning som förr. Vidare pekar studien på att lärarna hanterar problemet med att
få tillbaka elevernas samtycke med hjälp av två strategier. Första strategin är ett
tillbakadragande från potentiella konflikter, läraren tar inte konflikten med eleverna om de
känner att konflikten kan undvikas. Undervisningen bygger på vad läraren tror att de kan få
eleven att göra istället för vad eleverna borde göra för att lära sig (Cothran & Ennis, 1997).
En gymnastiklärare i studien uttrycker sig på följande sätt:
“You try to make everybody happy. I throw in the choice days. I throw in the activities they're
interested in, basketball and football.“ (Cothran & Ennis 1997:549)
Andra strategin består av ett utbytessystem för att få eleverna att bli tillmötesgående.
(Cothran & Ennis, 1997). Ett utbyte bestod i att eleverna fick betyg för sitt uppförande under
lektionen. För de flesta eleverna så är betyg betydelsefulla så lärarna fick åter makten att
kontrollera elevernas beteende.
"You threaten them with a zero. That will get most kids to do it." (Cothran & Ennis,
1997:550)
Olika strategier som används av lärare för att disciplinera elever i klassrummet, får vi också
från Rahimia och Hosseini (2011), men från elevernas perspektiv. Deras studie är en
enkätstudie där elever fick svara på frågor hur de ser på de strategier som deras lärare
använder för att disciplinera och utöva makt. Resultatet visar på att de strategier som används
mest är belönande strategier, medan bestraffning var den minst använda strategin (Rahimia &
Hosseini, 2011).
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Maktutövning i klassrummet kan också visa sig i form av att lärare använder olika åtgärder
eller tekniker för att korrigera störande elever. Samuelsson (2008:157-158) har i sin
observationsstudie hittat tretton olika åtgärder för korrigering av störande beteende. Han delar
in korrigeringarna i två huvudkategorier, icke-verbala åtgärder och verbala åtgärder där de
sistnämnda var de överlägset vanligaste åtgärderna. Fem av sex korrigeringar som gjordes i
klassrummet uttrycktes muntligen. Dessa korrigeringar syftar till att få eleven att sluta störa
och fortsätta med det arbete som läraren planerat skulle utföras på lektionen (Samuelsson,
2008:176) De verbala åtgärderna delas in fem olika kategorier: ironisera, peka ut, tillrättavisa,
uppmana och uppsträcka (Samuelsson, 2008:167). Exempel på kategorin ironisera kan ges
med detta citat:
“En pojke avbröt den manlige läraren och frågade: ”Kan läxan vara tills på fredag?”
Läraren tittade på honom och svarade: ”Va, säger du det Jocke, du läser ju ändå inte
läxan!” Eleven svarade: ”Jo, en gång.” ”När då, i oktober”, Avslutade läraren.”
(Samuelsson 2008:168)
Under de icke-verbala korrigeringarna återfinns åtta ytterligare kategorier: använda gester,
använda externt stöd, ignorera elever, ingripa fysiskt, närvaro vid elever, titta på elever,
tystna gentemot elever och vidröra elever (Samuelsson 2008:159). Nedanstående citat är ett
exempel på kategorin: tystna gentemot elever:
”Lektionen avbröts när den manlige läraren sa: ”Nu är det dags att börja städa.” Flera
pojkar sprang runt i salen medan flickorna uppmanade dem att sluta. Läraren stod under
tiden tyst. Han förblev ståendes till dess att pojkarna slutat springa runt.” (Samuelsson
2008:159)

2.3 Elevers makt
I de två ovanstående avsnitt har vi redogjort för exempel på maktfaktorer i skolan samt hur
lärare utövar makt. I följande avsnitt lyfter vi fram forskning som fokuserar på hur elever
utövar makt.
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Studier visar att elever upplever att de har mindre makt över deras skoldag än vad de skulle
vilja (Öhrn, 2005:100, Skolverket, 2016, Cothran & Ennis, 1997). Skolverkets undersökning
vittnar om att lite mer än hälften av eleverna i högstadiet och gymnasiet upplever att de får
vara med och påverka på vilket sätt de ska arbeta i skolan. Nästan sju av tio upplever att de
vill vara med och påverka mer (Skolverket, 2016:62). På de skolor som Öhrn (2005:100-101)
studerat upplever eleverna att de inte får vara med och bestämma om materiella ting, såsom
skolmat och inredning, men heller inte om saker som arbetssätt eller lektionsupplägg. Vidare
menar Öhrn (2005:119) att eleverna på de skolorna som hon undersökt inte heller upplever att
de formella möjligheterna till påverkan som finns, till exempel elevråd, fungerar på det sättet
som det är tänkt.
Om elever nu upplever att de inte får vara med och påverka och utöva makt i skolan, betyder
det också att de inte försöker utöva makt? Nej, det verkar inte som att detta är fallet. Flertalet
undersökningar visar på att elever har olika strategier till att utöva informell makt i skolan
(ex. Lanå 2015, Öhrn, 2005, Samuelsson, 2008). Samarbete tillsammans med sina
skolkamrater är ett sätt att kunna påverka. Detta behöver inte innebära att samarbetet är
organiserat i förväg utan det kan ske spontant i klassrummet. Samarbete kan innebära att
några elever går ihop och framför gemensamma önskemål till läraren genom att utse en
person som får agera talman (Lanå, 2015:116). Liknande fenomen har Öhrn (2005:47) också
sett:
“Några i klass 9B nämner strategin att föra fram sina synpunkter genom ungdomar som lätt
vinner andra elevers och lärarens öra”.
Eleverna menar att dessa överläggningar ofta når ett resultat som är i linje med de synpunkter
som framfördes (Öhrn 2005:49). Dock menar Öhrn (2005:101) att det fortfarande är läraren
som har den formella makten att avgöra vilka synpunkter från eleverna som hanteras eller
inte. Lanå (2015:121) ser liknande fenomen, att det är lärarens förhållning som avgör om
eleven kan få resultat med sin maktutövning. Dock pekar Lanås (2015:131) studie på att om
eleverna är nöjda med läraren så blir också möjligheten till påverkan mindre viktig. Hon
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menar vidare att hennes resultat visar på att om elevernas förslag uppfattas av läraren som ett
konstruktivt förslag så är chansen också större att förslaget tas emot på ett positivt sätt. En
betydande förutsättning till detta är att eleven och läraren har en god arbetsrelation (Lanå,
2015:137).
Om en god arbetsrelation är en förutsättning till att elever upplever att deras maktutövning får
önskad effekt så tyder detta på att det är just relationen som är viktig. Detta menar Cothran &
Ennis (1997) i sin studie, alltså att relationen mellan lärare och elever är grundbulten i hela
lärandeprocessen. En god relation resulterar i konsensus i vad som ska göras och hur det ska
göras, medan en dålig relation resulterar ofta i konflikt och lärandeprocessen får sämre
resultat. En liknande slutsats drar också Lanå (2015:144) när hon beskriver att elevernas
upplevelse av att kunna ha inflytande och påverkansmöjligheter ökar, om de anser sig själva
ha en god relation med läraren som är objekt för påverkan. Hon menar vidare att elever med
goda relationer till sina klasskamrater också har större möjligheter till maktutövande. Detta
då goda kamratrelationer kan ge en bättre position i klassen vilket resulterar i att den
maktutövande eleven också kan få med sig fler kamrater.
Elever utövar också makt i klassrummet genom att agera på ett sådant sätt som uppfattas som
störande av läraren. Utövandet av makt genom att bete sig störande kan tolkas som att
handlingen inte är lika målfokuserat, som den maktutövningen som sker genom att lämna
synpunkter och försök till påverkan, men det får ändock en påverkan på lektionen. Dock kan
störningen vara målet. Samuelsson (2008) har i avhandlingen; “Störande elever, korrigerande
lärare”, studerat, genom observationer och samtal, hur elever använder sig av ett beteende
som uppfattas som störande av lärare samt hur lärare försöker korrigerar detta beteende. Det
visar sig i studiens resultat att det finns många olika ageranden av eleverna som uppfattas
störande och minst lika många korrigerande åtgärder hos lärarna. Exempel på detta beteende
kan vara att eleven sitter på fel plats, tuggar tuggummi, pratar samt uttalar sig negativt om ett
ämne (se Samuelsson, 2008:139-156). Studien beskriver hur interaktionen i situationer som
hanterar störande beteende inkräktar på tiden i klassrummet, och som resultat, också på
lektionens upplägg. Detta har tydliggjorts genom gruppera beteenden i kategorier och
underkategorier. Cothran & Ennis (1997) har också i sin studie grupperat olika ageranden av
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elever som har som poäng att, på ett eller annat sätt, påverka läraren och undervisningen.
Fyra olika kategorier av strategier identifierades; icke-deltagande (non-participation) som
betyder att eleverna beslutar sig för att inte delta i den undervisning som erbjuds. Den andra
strategin kallas för personlighets makt (personality power), vilket innebär att eleven genom
sin personlighet grupperar klasskamrater och får flera klasskamrater att sluta upp
tillsammans, för att på så sätt kunna utöva makt och påtryckning mot läraren. Detta är
jämförbart med vad Lanå (2015) och Öhrn (2005) har kommit fram till i sina studier och som
vi också nämnt ovan. Den tredje strategin är avbrytande (disruption) som betyder att eleverna
på olika sätt avbryter lektionen genom att till exempel ställa frågor utan att bry sig om svaren
eller genom att bara prata med varandra tills läraren ändrar sin undervisning eller agerar på
något sätt. En stor del av de störande beteenden som Samuelsson (2008) beskriver kan
jämföras med denna strategi. Den sistnämnda strategin som Cothran & Ennis (1997) tar upp
kallas för att belöna lärare (rewarding teachers). Denna strategi går ut på att eleverna uppvisar
en glädje och ett positivt mottagande av lektionsupplägget. Resultatet blir att läraren till större
del utför undervisning som genererar denna reaktion hos elever. Strategin kan också
användas på motsatt sätt med liknande resultat. Eleverna visar på missnöje över
lektionsupplägg och agera motsträvigt. Även här går det att dra jämförelser till Samuelssons
(2008) studier om störande beteende och användningen av strategin (belöna lärare) genom
missnöje.

2.4 Foucault - barn och skola
De tre avsnitten ovan har handlat forskning som föreslår förklaringar till maktfaktorer i
skolan, lärarens makt samt elevernas makt. Detta avslutande avsnitt kommer fokusera på
tidigare användning av Foucault i liknande sammanhang som denna studie handlar om. I
följande avsnitt redogör vi för fem olika vetenskapliga texter. Författarna till dessa fem
vetenskapliga texter använder Foucault som teoretiskt ramverk, när de analyserar olika
fenomen gällande barn, skola, lärande och deltagande.
Wolosky (2014) har haft Foucaults tankar om disciplin som utgångspunkt i hennes artikel där
hon gör en analys av Harry Potter och den skola han är elev i. Trots att skolan, och världen
17

som skolan existerar i, är påhittad, så ger det Wolosky (2014) en möjlighet att diskutera
disciplin i ett skolsammanhang. Vidare också hur disciplinen inte är någonting som endast
kommer från de vuxna på skolan utan även från eleverna. Disciplinen verkar tvingande men
uppmuntrar också till nyfikenhet, anpassning och utveckling (Wolosky, 2014). Disciplinen är
tydligt närvarande i den skola hon har tittat på och för att upprätthålla disciplinen finns det
regler och personer som övervakar att dessa regler följs. Wolosky (2014) menar vidare att det
disciplinära systemet är ett dominerande system som i slutändan lär de som blir dominerade
också att dominera, en fostran till att själv använda disciplin på andra. Detta stämmer överens
med vad som står i ovanstående avsnitt om “Elevers makt” och om hur relationer fungerar
som processer där maktutövning sker från båda hållen och disciplinerar varandra. Även
Granath (2008:31) och Persson (1991:12), som också har inspirerats av Foucault, resonerar
på liknande sätt; att i relationer så är deltagarna subjekt som kan utsättas både för
maktutövning men de kan också göra motstånd genom att själva utöva makt. Granaths (2008)
avhandling handlar om loggböcker och utvecklingssamtal i skolan och hur dessa kan
användas av lärare till att disciplinera och utöva makt för att forma elever till egna individer
genom att, som hon kallar det, skapa intima relationer. I dessa relationer kommer lärare,
föräldrar och elev nära varandra och detta ger också möjlighet till större påverkan på varandra
(Granath, 2008:176-177).
Bowdridge & Blenkinsop (2011) har i sin analys kommit fram till att Foucaults disciplinära
system har som uppgift att skapa individer. Dessa individer ska kunna förhålla sig kritiskt till
saker, och att skapa dessa individer menar de är en utmaning. Författarna menar vidare att ett
förhållande mellan lärare och elev är ojämlikt och att det är läraren som har övertaget. Det är
viktigt för läraren att den förhåller sig till det ojämlika förhållandet när den är med och
formar unga människor. Gallagher (2008) menar i sin artikel, som handlar om ungas
möjligheter till påverkan, att det är den vuxne som ger den unge möjlighet till makt och
påverkan, vilket även stämmer överens med tankarna om ojämlika förhållandet mellan lärare
och elev som Bowdridge & Blenkinsop (2011) resonerar om. Disciplin blir ett verktyg till att
fostra en ung till en vuxen och desto närmare den unga är att bli vuxen, desto mer kan den
själv använda disciplinen som maktsystem. Genom att kunna använda sig av makt så kan den
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unga människan också bli en aktiv deltagare, vilket Gallagher (2008) också menar är
avgörande för att upprätthålla demokrati. Liknande uppfattning har även Persson (1991:12)
som tolkar Foucaults resonemang om disciplin som att meningen med disciplinen är att fostra
en själ som i sin tur kan styra över kroppen, att skapa självkontroll och att lära sig att
disciplinera andra till samma resultat.
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3. Teoretiskt ramverk
I detta avsnitt kommer vi redogöra för Foucaults resonemang om disciplinering och makt.
Begrepp som kommer att presenteras är disciplin, övervakning, panoptikon,
självdisciplinering och normalisering. Vidare kommer vi presentera Foucaults tankar om
makt och maktrelationer. Avslutningsvis presenterar vi vår tolkning av Foucaults resonemang
för att tydliggöra vidare användning av det teoretiska ramverket.
Disciplinen används för att forma människor och på så sätt skapa individer. Genom att
använda sig av hot om sanktioner eller belöning så svarar människan med att anpassa sitt
beteende till det önskvärda beteendet (Foucault 2003:171, 179). Disciplin, enligt Foucault,
börjar med att de individer som finns i ett rum delas upp. Foucault menar att det finns flera
olika tekniker att göra det på och vi kommer redogöra för två av dessa tekniker. Den första
tekniken som Foucault (2003) redogör för gäller rum som inte är slutna. Ett rum kan
användas och utnyttjas på förfinade sätt. Genom att dela upp rummet i lika många delar som
det finns individer och ge varje individ en av dessa delar, så kan man motverka effekter av att
individerna går samman i grupp och agerar som ett kollektiv. Det ger också möjlighet till att
hela tiden ha kunskap om vem som är närvarande eller inte vid en specifik tidpunkt samt att
straffa och belöna ett visst beteende (Foucault 2003:145). Här är ett klassrum ett lämpligt
exempel för att illustrera detta. Varje elev har en bestämd plats. Varje plats är lika stor och
läraren kan med lätthet få en överblick på vilka som är närvarande men eleverna kan också
överblicka omgivningen. Den andra tekniken är att skapa funktionella placeringar. Där
skapas inte bara platser för att bevaka och disciplinera, utan för att utnyttja rummet till
någonting värdefullt. I ett klassrum kan det finnas särskilda platser för speciella saker såsom
skräpinsamling, utskrifter och liknande för att på så sätt utnyttja arkitekturen till maximal
nyttighet (Foucault 2003:145). Varje elev har en egen plats där de utför sina studier och då
blir varje plats inte bara en plats som kan övervakas utan också en plats där skolarbete utförs.
För att utöva disciplin behövs övervakning. Genom att skapa en plats som möjliggör att alla
individer som befinner sig på den platsen blir synliga, och på så sätt också möjliga att
kontrollera så kan övervakning ske på ett effektivt sätt. Optimalt skulle vara att en enda blick
20

också ser allt (Foucault 2003:173). Här lånar Foucault Benthams begrepp panoptikon. Det är
en byggnad som delar in platsen i enheter som möjliggör oavbruten övervakning utan att de
övervakade individerna vet när de har ögonen på sig. Meningen med panoptismen är att göra
individer medvetna om att de när som helst kan vara övervakade. Detta leder till en
självgående kontroll genom att varje individ kontrollerar och disciplinerar sig själv. Det har
uppkommit självdisciplinering (Foucault 2003:201).
Ett disciplinärt system innehåller alltid någon form av straff och belöning. Meningen med
straffet är att disciplinera individen till att inte avvika från vad som är det önskvärda och
straffet innebär att individen får veta att hen har brutit mot den allmänna, och önskvärda
ordningen. Belöningen har som uppgift att uppmuntra en viss handling som faller inom
ramen för vad som är en önskvärd handling. I slutändan så leder således ett disciplinärt
system till att normalisera de som disciplineras (Foucault 2003:179-184).
Det disciplinära systemet som beskrivs ovan är ett maktsystem med syfte att påverka andra
människor. Foucault nämner det själv som:
“Den disciplinära makten är nämligen en makt som istället för att beröva och uppbära ser
som sin huvuduppgift att “dressera” eller, förmodligen, att dressera för att bättre kunna
beröva och uppbära desto mera.” (Foucault, 2003:171)
Foucault resonerar dock oftast inte om makt som ett isolerat begrepp utan hans resonemang
handlar om maktrelationer. Han säger:
“I hardly ever use the word “power,” and if I do sometimes, it is always a short cut to the
expression I always use: the relationships of power. But there are ready made patterns: when
one speaks of “power,” people think immediately of a political structure, a government, a
dominant social class, the master facing the slave, and so on. That is not at all what I think
when I speak of “relationships of power.” I mean that in human relations, whatever they
are—whether it be a question of communicating verbally, as we are doing right now, or a
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question of a love relationship, an institutional or economic relationship—power is always
present.” (Rornet-Betancourt, R. & Becker, H. & Gomez-Müller, A., 1987:122)
Foucault menar således att makt är någonting som alltid finns närvarande i alla relationer.
Makten blir extra tydlig och närvarande i relationer där en av individerna försöker påverka
den andra till ett visst beteende. Detta blir aktuellt i denna studie där vi undersöker
högstadielärare som i sitt yrke har till uppgift att påverka elever och lära ut kunskap. Makt är
dock ingenting som ägs, den utövas (Foucault, 2002:65-66), och i en relation med två eller
flera deltagare kan makten utövas från olika håll. På detta sätt så är det inte bara läraren som
utövar makt utan makten utövas också från eleven. Här spelar även andra faktorer in som
påverkar möjligheten till utövande av makt såsom ålder, erfarenhet och position (Bowdridge
& Blenkinsop, 2011). En högstadielärare och en elev på högstadiet har oftast olika
förutsättningar till att utöva makt då högstadieläraren har en högre ålder och fler år av
samlade erfarenheter och kunskaper än en elev på högstadiet. Dock kan det även här finnas
situationer när eleven har ett övertag i förutsättningarna i att utöva makt.
Genom att följa ovanstående resonemang så kan vi få en förståelse för hur självdisciplinering
och normalisering uppstår. Denna teoretiska begreppsapparat är användbar för att förklara hur
en lärare disciplinerar sina elever, vilket i sin tur leder till att eleverna lär sig vilka regler och
vilket beteende som är önskvärt, för att börja självdisciplinera sig då vissa handlingar och
beteenden blir normaliserade. Vi menar vidare att samma logik bör kunna användas för att
förklara det motsatta, alltså hur elever utövar disciplinering och kontroll gentemot sina lärare,
med resultat att läraren anpassar sig till önskat beteende och således självdisciplinerar sig och
normaliseras.

3.1 Vår tolkning av Foucault i skolan och klassrummet
Panoptikon är i dess ursprung ett fängelse där övervakning sker på sådant sätt att de som blir
övervakade inte vet när de blir övervakade. I ett klassrum i skolan så är det i första hand
läraren vi tänker på om vi drar en likhet till panoptikon. Problemet blir att läraren inte är
anonym, såsom panoptikon, vilket innebär att vi får lov att tänka på övervakningen på annat
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sätt. Denna medvetenhet av panoptikon, menar vi, innebär att den som övervakar också kan
bli övervakad. När den som övervakar är känd och synlig så kan också de som övervakas, i
första hand eleverna, avgöra när de blir övervakade. Då både lärare och elev har möjlighet att
övervaka varandra borde det också innebära att de också kan disciplinera varandra. Då blir
resonemang om maktrelationer användbara. Trots att det är läraren som har den formella
makten så existerar det en relation mellan lärare och elev där båda parter har möjlighet att
utöva makt och påverka undervisningen och varandra. Strategier för utövningen av makt är
flera och olika beroende på vem som utövar makten.
I denna studie kommer fokus ligga på maktrelationen mellan lärare och elev och då främst på
elevens utövning av makt utifrån ett lärarperspektiv. Begreppet disciplin kommer att
användas för att analysera handlingar som utövas i klassrummet och bidrar till en påverkan på
ett eller annat sätt. Detta kan till exempel vara om en elev räcker upp handen mycket och som
resultat får eleven mer uppmärksamhet av läraren. Vidare kommer självdisciplineringen
användas som att en handling hos läraren har uppkommit på grund av att elever tidigare har
disciplinerat läraren. Ett exempel på detta kan vara att en lärare förbereder sin lektion utifrån
tidigare erfarenheter av gruppen elever som ska få undervisning. Det kan vara ett visst sorts
arbetssätt eller uppgifter som läraren tidigare har sett som lyckade. Begreppet normalisering
är nära anknutet till självdisciplinering och är ibland svårt att skilja på. Vi tolkar det dock
som att normalisering sker när självdisciplineringen har pågått under en tid. Vid
användningen av exemplet i föregående stycke, om hur en lärare anpassar sin lektion baserat
på tidigare erfarenhet, så kan vi se det som självdisciplinering. Men när detta sker om och om
igen och börjar ske på rutin så menar vi att det har blivit normaliserat.
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4. Metod
I detta metodavsnitt börjar vi med att redogöra för den förstudie vi gjorde innan vi påbörjade
denna undersökning. Därefter beskriver vi och motiverar vi valet av vår metodologiska
ansats. Under rubriken “Insamling av material” som följer berättar vi om urvalsprocessen
samt en efterföljande kort presentation av våra intervjupersoner. Vidare beskriver vi vårt val
av metod samt hur vi förberedde och sedan utförde våra intervjuer. På detta följer en
beskrivning av kodning- och analysprocessen samt valda tekniker för detta. Avslutningsvis
reflekterar vi över studiens validitet och reliabilitet samt de etiska aspekterna.

4.1 Förstudie
Inför denna studie har en förstudie genomförts, vilket Aspers (2011:15) rekommenderar att
man gör. Genom att göra en förstudie menar Aspers (2011:15) att man bland annat kan få
vägledning i arbetet att formulera sin forskningsfråga, samt få hjälp med att bestämma vilken
metod som är lämplig att använda i den kommande undersökningen.
Vi hade en tanke om vad vi ville undersöka, hur vi skulle undersöka det och vilken teori vi
skulle utgå ifrån innan vi genomförde förstudien. Vi planerade därför in en kortare intervju
för att på så sätt få testa vår intervjuguide, få material för att pröva kodning och analys utifrån
vår teori, samt att få en inblick och ökad kunskap om fältet. Vi träffade en person som
tidigare har varit högstadielärare, men som har avslutat den karriären till förmån för annat,
vilket personen delade med sig av innan intervjun. Då personen har avslutat sin karriär inom
skolan på grund av att hon inte trivdes med organisationen och arbetsbelastningen, så
tenderade svaren att färgas av denna uppfattning. Innan intervjun hade vi som sagt bestämt
oss för en teori och begrepp som vi använde när vi skapade frågeställning, intervjuguide och
kodschema. Detta visade sig begränsa oss till viss del, genom att vi blev för fokuserade på
teorin. Det var något som vi tog med oss till vår undersökning; att försöka lägga teorin åt
sidan och gå in med ett öppnare sinne. Efter att intervjun i förstudien var genomförd
diskuterades också frågeställningen och ändrades.
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4.2 Metodologisk ansats
Denna studie är genomförd med en etnografisk ansats. En etnografisk ansats grundar sig i den
sociala interaktion som sker mellan den som studerar och den eller det som studeras (Aspers,
2011:37). Genom att närma sig det som ska studeras, och samtidigt ha motivet att förstå
fenomenet, så kan fenomenet förklaras utifrån förståelse (Aspers, 2011:14, 37). Vi ämnade få
förståelse för fenomenet maktutövning i skolan genom att prata med högstadielärare. Vi
berörde många delar av lärarens arbetsdag i syfte att få kunskap om hur informanten upplever
maktutövning och maktrelationer samt få förståelse för skolan och läraryrket.
Insamlingen av material till denna studie har skett genom kvalitativa intervjuer. Fältet som vi
har undersökt är högstadieskolor, och då mer specifikt klassrummet, genom att vi har samlat
in berättelser från högstadielärare. Detta fält var för oss relativt okänt och då är intervjuer ett
användbart verktyg (Aspers, 2011:131). Intervjuer kan ge oss en insikt och förståelse för hur
personer agerar inom fältet genom att de delar med sig av sina upplevelser och berättelser.
Intervjuer ger också möjlighet att ställa frågor för att få djupare förståelse om de svar som ges
under intervjun. Då vi hade som avsikt att undersöka högstadielärares upplevelse av
maktutövning och påverkan från elever i klassrummet ansågs kvalitativa intervjuer en
lämplig insamlingsmetod eftersom vi då kunde få tillgång till lärares berättelser om detta,
vilka i sin tur representerar lärarens upplevelser.

4.3 Insamling av material
Under denna rubrik redogör vi för vår urvalsprocess, val av insamlingsmetod, förberedelse
och genomförande av intervjuerna.

4.3.1 Urval
Som vi tidigare har redovisat har vi gjort en avgränsning i urvalet till att gälla högstadielärare
i kommunal regi. Det gjorde att identifieringen av våra urvalspersoner var given på förhand.
Vi behövde få kontakt med högstadielärare som arbetar i kommunal regi för att få rätt
personer som informanter.
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Vi började med att söka intervjupersoner genom ett så kallat bekvämlighetsurval.
Bekvämlighetsurval innebär att man intervjuar de personer man råkar hitta, genom till
exempel annonsering, och som passar in i den valda kategorin av urvalspersoner (Trost,
2010:140). Vi gjorde en förfrågan på Facebook, för att hitta högstadielärare att intervjua
vilket också resulterade i att vi fick några informanter. Att fråga på Facebook gav oss också
ett par personer, med kontakter inom fältet, som hjälpte oss att vidare hitta fler informanter,
vilka Trost (2010:139-140) kallar för nyckelpersoner. Utöver vad inlägget på Facebook gav
oss, så tog vi också hjälp av nyckelpersoner som finns i vår umgängeskrets för att hitta och få
kontakt med de resterande av våra informanter. Att använda sig av bekvämlighetsurval och
nyckelpersoner har både fördelar och nackdelar. Ett bekvämlighetsurval kan enligt Trost
(2010:140) ge “personer som är säregna i vissa avseenden - och vi vill kanske inte ha alltför
många sådana i vårt material utan hellre “vanliga” människor (…)”. Dock så har
bekvämlighetsurvalet resulterat i en minoritet av intervjupersonerna, så vi ser inte det som en
mindre risk att vi har en större del “säregna” människor i vårt material. Informanterna har
också en spridning när det kommer till geografisk placering av arbetsplats samt ålder och
erfarenhet.
Trost (2010:139-140) menar vidare att informanter som hittas genom nyckelpersoner kan
tendera till att bli extra hjälpsamma eller ansedda av nyckelpersonen som bra personer att
intervjua. Då vi har haft kontakt med flera nyckelpersoner så anser vi att spridningen på
eventuella åsikter om vad som kan vara en bra och intressant intervjuperson har resulterat i
ett brett urval. Kombinationen av bekvämlighetsurval och användningen av nyckelpersoner
har resulterat i att tidsåtgången för att hitta informanter har varit relativt liten. Vår
urvalsprocess resulterade i 10 stycken informanter. Vidare presentation av våra informanter
finns i avsnittet “Resultat och analys”.

4.3.2 Val av metod
För att samla in material till denna studie har vi genomfört kvalitativa intervjuer och då
närmare bestämt tematiskt öppna intervjuer såsom Aspers (2011) beskriver. En tematisk
öppen intervju är strukturerad på så sätt att det har bestämts ett antal teman på förhand som
ska tas upp i intervjun men samtidigt så hålls intervjun öppen och utvecklas beroende på vad
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intervjupersonen vill berätta. De teman som tas upp i intervjun har sin utgångspunkt i den
förvalda teorin men under själva intervjun skall teorin bara finnas med i bakhuvudet hos
forskaren för att inte riskera att alla frågorna blir strikt teoristyrda (Aspers, 2011:143-144). Vi
har valt denna typ av intervju för att vi på förhand hade bestämt oss för att utgå från
Foucaults teorier om disciplinär makt samt resonemang om relationell makt. Samtidigt ville
vi inte helt låta teorin styra hela vår materialinsamling, då vi var intresserade av att få
informanternas egna berättelser och upplevelser av sitt yrke och skolan. Dessa berättelser kan
vi bara få om vi går in med ett öppet sinne, lyssnar på vad intervjupersonerna vill prata om
och låta dem styra delar av intervjun.

4.3.3 Förberedelser inför intervjuerna
Inför genomförandet av våra intervjuer skapade vi en intervjuguide (se bilaga 1).
Vi använde oss dels av resonemangen runt teman i tematiskt öppna intervjuer, som Aspers
(2011:143-144) beskriver och vi har redogjort för under avsnittet ovan, men också från Trosts
(2010:71) beskrivning av en intervjuguide. Utifrån det så skapade vi en intervjuguide med
större frågeområden som vi ville täcka upp under intervjun, snarare än att skapa en guide som
är strukturerad ner till varje fråga (Aspers, 2011:143).
Vi använde intervjuguiden på lite olika sätt under intervjuerna. I början hade vi den med oss
på papper eller i datorn för att kunna titta på den i syfte att försöka säkerställa att vi täckte
upp de teman vi ville. Vi valde att inte heller följa ordningsföljden i intervjuguiden, utan lät
intervjupersoner styra ordningsföljden utefter vad de visade intresse att prata om (Trost,
2010:71) Efter att vi hade genomfört ett antal intervjuer försvann intervjuguiden fysiskt och
fanns enbart med oss i minnet istället. Något som Trost också beskriver då han menar att en
intervjuguide ska vara kortfattad och memorerad och “den ska finnas i “ryggmärgen”, den
skall vara internaliserad” (Trost, 2010:71).
Vi behandlade intervjuguiden som ett levande dokument som vi utvecklade och förändrade
under hela intervjuprocessen. Varje intervju vi genomförde tillförde något nytt och
resulterade i att vi uppdaterade intervjuguiden allt eftersom vi utförde intervjuerna. Dock höll
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vi oss till att göra mindre ändringar i guiden då Trost (2010:71-72) menar att det är viktigt att
alla upplagor av intervjuguiden ska vara jämförbara med varandra utan att för den delen vara
identiska. Den intervjuguide som användes i de sista intervjuerna är en avskalad guide i
jämförelse med den ursprungliga versionen. Båda versionerna är med som bilaga i slutet av
uppsatsen (se bilaga 1).
Ett informationsbrev (se bilaga 2) tillika samtycke angående studien skapades innan
intervjuerna hölls. Brevet hade till syfte att alla informanter skulle få tydlig information vad
studien går ut på, vilka som kommer genomföra intervjun, vem handledaren är och
informationsuppgifter till honom. Vidare informeras i brevet att intervjun kommer att spelas
in, att medverkan i undersökningen är frivillig, att informanten när som helst kan avbryta
intervjun samt helt dra tillbaka sin medverkan. Avslutningsvis gås det igenom vad de
insamlade berättelserna kommer användas till (Trost, 2010:124). Informationsbrevet mailades
ut i förväg till de intervjupersoner vi hade en mailadress till, det resulterade i att fem av tio
informanter fick informationsbrevet innan vi träffades för genomförandet av intervjun.
Informationsbrevet gicks även igenom muntligt vid varje intervjutillfälle för att säkerställa att
informanterna fick och förstod informationen samt fick möjlighet att ställa frågor.

4.3.4 Genomförande av intervjuer
Då våra informanter jobbar dagtid, oftast med ett fullspäckat schema, så valde vi att överlåta
beslutet av plats och tid för intervju, så långt det var möjligt, till dem. Dock var vi tydliga
med att platserna som valdes bör vara så pass lugna att varken intervjun eller inspelningen
skulle bli störda av omgivningen (Trost, 2010:65-66). Vår intention har varit att
intervjupersonerna ska intervjuas på en plats där de känner sig trygga. Vi har också försökt ta
in eventuella störningsmoment i beräkningen som kan uppstå så att dessa kan undvikas i
största möjliga mån. Tre av informanterna önskade att genomföra intervjun på en offentlig
plats i form av ett café eller restaurang. Resterande sju ville träffas på den skolan de arbetade
på. Alla intervjuer genomfördes utan större störningsmoment, dock var det lite mer
bakgrundsljud i de offentliga lokalerna.
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Den första intervjun som bokades in var med två intervjupersoner som önskade att bli
intervjuade tillsammans. Vi bestämde oss då för att vi två skulle genomföra intervjun
tillsammans. Anledning till att vi också valde att vara två var att vi tänkte ta tillfället i akt och
använda denna första intervju till att samla så mycket kunskap som möjligt om
högstadielärare och deras yrke, lära känna vårt fält med andra ord. Efter den intervjun så
pratade vi igenom hur vi skulle göra med resterande och vilka frågeområden vi skulle
fokusera på. De resterande intervjuerna gjordes enskilt med en intervjuperson i taget och även
mellan dessa intervjuer diskuterades det hur vi upplevde att genomförandet gick.
När vi träffade våra informanter så började vi med att gå igenom det informationsbrev som vi
hade förberett innan och som vi ovan har beskrivit innehållet i. För att inte äventyra
konfidentialitet så tog vi inte in några skriftliga samtycken utan samlade in dem muntligen.
Vidare resonemang angående de etiska aspekterna kommer vi redogöra för under avsnittet
“Etiska aspekter”. Vi började intervjuerna med så kallade bakgrundsfrågor för att få igång ett
samtal och få intervjupersonen att bli bekväm med situationen (Aspers, 2011:145-146). På
grund av att vi valde att göra tematiskt öppna intervjuer så fortlöpte intervjuerna på olika sätt.
Vi valde att lyssna till vad informanterna ville berätta och lät de på så sätt styra intervjuerna.
Samtidigt försökte vi behålla kontrollen över intervjuerna genom att guida samtalet till att
beröra de teman vi hade i vår intervjuguide.
Vårt mål var att intervjuerna skulle vara 45 minuter långa, vilket vi också delgav till
informanterna innan intervjun började. Det är då viktigt att respektera intervjupersonernas tid
och inte överskrida 45 minuter (Aspers, 2011:145). Den första blev givetvis längre då det var
två personer som intervjuades men i övrigt höll vi utsatt tid sånär på cirka 5 minuter mer eller
mindre.
Samtliga intervjuer spelades in. Under hela intervjuprocessen förde vi en återkommande
dialog oss emellan om hur intervjuerna gått och hur vi skulle lägga upp de kommande
intervjuerna. Detta för att försöka säkerställa kvalitet i vår empiri så att det skulle ge oss svar
på vår frågeställning.
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4.4 Kodning och analysprocessen
Efter varje genomförd intervju så transkriberades de så nära inpå intervjutillfället som
möjligt. Att transkriberingarna genomfördes så fort som möjligt, var för att vi som intervjuar
fortfarande ska ha färska minnen av intervjun. Syftet att transkribera löpande var också att vi
använde oss av utskrifterna till att utveckla vår intervjuguide inför kommande intervjuer
(Aspers, 2011:158). Transkriberingarna utfördes ordagrant, men vissa hummanden och
pauser som inte kändes relevanta utelämnades, då vår målsättning med transkriberingen var
att få med allt som gav mening till intervjun (Aspers, 2011:156).
Analysprocessen av ett insamlat empiriskt material börjar redan vid kodningen. Kodning är
ett sätt att dela upp och sortera materialet för att på så sätt underlätta för ett senare
analysarbete (Aspers, 2011:165). Kodningen startade i och med transkriberingen då vi lärde
känna materialet djupare. Det gav även resultatet att vissa, mer aktuella, citat lades på minnet.
Efter detta så diskuterade vi igenom det som vi hade transkriberat för att sedan läsa igenom
dem alla ännu en gång och påbörja arbetet med att skapa ett kodschema. Kodschemat som
skapades hade kategorier utifrån både den insamlande empirin och från den förvalda teorin.
Att strukturera kodningen och skapa ett kodschema kopplat till teorin kallas för tematisk
kodning (Aspers, 2011:169-172). Kodningen skedde vidare i tre omgångar.
I första omgången kodade vi materialet på varsitt håll och sorterade ut empiri utifrån den teori
vi valt, som vi har redogjort för under “Teoretiskt ramverk”. Exempel på koder som vi
använde oss av var: disciplinering, självdisciplinering och normalisering. Samma material
fick också olika koder beroende på vilken personkategori som empirin handlade om, till
exempel. lärare, elev och förälder. Koderna skrevs i marginalen vilket Aspers kallar för
marginalmetoden (Aspers, 2011:184). När den första omgången var gjord diskuterade vi med
varandra över hur vi hade använt de koder som vi förbestämt, för att komma fram till att för
mycket empiri fick samma koder. Då valde vi att koda materialet en gång till, omgång två,
och då differentierade vi koderna genom att dela upp de tidigare koderna utifrån empirins
platsbundenhet som till exempel klassrum, korridor eller matsal. Detta stämmer överens med
det som Aspers (2011:174) menar med differentiering, en kod som splittras till flera koder.
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Även här skrevs koderna i marginalen likt tidigare. När denna kodning var avklarad så
diskuterade vi om hur vi skulle jobba vidare med dessa och vilken av den kodade empirin
som vi ville använda.
I den sista omgången av kodning lade vi in alla de kodade citaten som vi såg som användbara
i ett dokument. Vi märkte att det fortfarande var mycket empiri som fick samma koder och
valde därför att försöka dela in den empiri som vi hade i dokumentet i olika rubriker. Vi
skapade två nya rubriker, vilka är de som kommer presenteras i “Resultat och analys”, dessa
är relation och strategi. “Strategi” fick slutligen fyra underrubriker och benämndes som
passiv, störande, uppmuntrande och individuella.
En analys kräver ett kodat material. Genom att materialet är kodat kan vissa koder väljas ut
för att djupare analyseras. Alla citat under en kod gås igenom och granskas på en djupare
nivå (Aspers 2011:208-210). Denna process menar vi går ihop med kodningen som vi har
beskrivit ovan. Det finns många olika tekniker att använda sig av när man ska analysera sitt
material. Den analysteknik vi använde oss av i denna studie kallas för statisk-dynamisk
analys. Vi fokuserade enbart på den statiska delen av analysen som går ut på att man studerar
relationen mellan teorin och de kategorier och koder som skapats. Anledningen till att vi
använde statisk analys är på grund av att vi har gått in i denna studie med en förtänkt teori
som vi vill använda under analysen. Vi har därför analyserat relationen mellan det teoretiska
ramverket vi har valt och vår empiri. Dynamisk analys innebär att man också tittar på
påverkan och förändring, ofta utifrån ett tidsperspektiv. Med tidsperspektiv menas att man
tittar på samma sak vid två olika tider. I och med att vi inte analyserar något tidsperspektiv så
är den delen inte användbar för oss (Aspers, 2011:204).

4.5 Validitet och reliabilitet
Reliabilitet och validitet är två begrepp med bakgrund i kvantitativ metod och blir på så sätt
annorlunda att använda sig av när man vill applicera dem på en kvalitativ undersökning. Med
validitet vill man påvisa hur giltig studien som genomförts är och om den har mätt det den
hade som uppgift att mäta (Trost 2010:132-133). För att studien ska kunna ha så hög validitet
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som möjligt så har vi operationaliserat frågeställningen i studien till teman i en intervjuguide.
Detta har resulterat i att relevanta frågor har ställts för att på så sätt få möjlighet till förståelse
för hur vår målgrupp upplever det fenomen som står i fokus. Intervjuguiden (se bilaga 1) har,
som vi nämnt tidigare, utvecklats mellan intervjuerna för att bli till ett bättre stöd och bli mer
giltig. Varje intervjutillfälle har också gett oss mer kunskap och vana i intervjuteknik som
hantverk vilket förhoppningsvis bidrar till ett bättre frågepaket.
Reliabilitet syftar till att den studie som genomförs ska vara tillförlitlig och att någon annan
ska kunna göra om den och få liknande resultat. Detta kräver en standardisering i varje
avseende där exempelvis varje intervjusituation med frågor och plats ser likadan ut (Trost,
2010:131-132). Då vi har valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie med tematiskt öppna
intervjuer så blir standardiseringen svår. Varje intervjusituation har sett annorlunda ut då
intervjuguiden är tematiskt uppbyggd samt setts över och förändrats vid behov. Frågorna som
ställs under intervjun har också till stor del varit följdfrågor på det som informanterna sagt
tidigare och det har gjort att varje intervju har varit unik. Genom att beskriva hur vi har
samlat in berättelser, hur vi har arbetat med intervjuguiden, hur vårt urval har sett ut och hur
vi i övrigt har arbetat så kan vi tydliggöra hur studien har gått till. Detta kan också resultera i
att studien påvisas vara trovärdig vilket Trost (2010:133) menar är centralt för en kvalitativ
undersökning. Han menar vidare att öppenhet, tydlighet och relevans är viktiga begrepp att ha
med sig genom hela studien. Vi förhåller oss till detta genom att så tydligt och transparent
som möjligt beskriva hur vi har arbetat med insamlingen av empiri, analyserat denna samt
försöka motivera relevansen av denna studie och de val vi har gjort.

4.6 Etiska överväganden
Vetenskapsrådet (2011:16) skiljer i sin rapport “God forskningssed” mellan forskningsetik
och forskaretik. Begreppet forskningsetik är brett men handlar i stort om etiska krav på
forskaren och krav på att göra etiska överväganden gällande forskningens genomförande och
inriktning. Forskaretik däremot främst riktar in sig på forskarens ansvar gentemot
forskarsamhället. Vi har i denna studie gjort etiska överväganden med utgångspunkt i
forskningsetiken och med begränsningen till att enbart beröra hanteringen av de informanter
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som medverkar i vår undersökning (Vetenskapsrådet, 2011:16), genom att förhålla oss till
information, samtycke och konfidentialitet. Detta redogör vi för i resterande stycken i
avsnittet.
För olika forskningsområden finns det olika samlingar av regler som berättar hur man ska
agera för att handla etiskt riktigt. Dessa regler talar om vad man ska göra innan en
undersöknings genomförande, t.ex. information och samtycke, och efter genomförande,
såsom t.ex. förvaring av personuppgifter och material (Vetenskapsrådet, 2011:18).
Information och samtycke har vi redan redogjort för ovan, under rubriken “Genomförande av
intervjuer”, genom att vi skapade ett informationsbrev (se bilaga 1). I detta ger vi
informanterna information om vad studien går ut på och att deltagandet i studien är helt
frivilligt samt att det när som helst går att avbryta intervjun. Informationsbrevet skickades ut i
förväg till hälften av informanter samt medtogs vid intervjutillfället där det också gicks
igenom muntligt med samtliga informanter.
Konfidentialitet innebär skydd mot att obehöriga tar del av uppgifterna (Vetenskapsrådet,
2011:67). Vi har säkerställt konfidentialitet för våra intervjupersoner genom att inte berätta
detaljer som gör att våra informanter kan identifieras av utomstående. De ljudfiler samt
transkriberingar av intervjuerna som vi har, kommer att förvaras på så sätt att inga obehöriga
har tillgång till dem. För att ytterligare skydda informanternas identitet så valde vi att inte
samla in några skriftliga samtycken utan endast muntliga.
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5. Resultat och analys
I följande avsnitt kommer vi presentera de resultat som vi har kommit fram till utifrån den
insamlade empirin. Vi väljer att samla resultat och analys under samma rubrik då varje del i
resultatet har en egen analys utifrån det teoretiska ramverket.
Vi börjar med att presentera de informanter som har delat med sig av sina berättelser och
upplevelser för att sedan gå in på resultaten med tillhörande analyser. Först kommer vi att
redogöra för temat “Relationer” och där presenteras två citat. På det följer temat “Strategier”
och denna del har tre underrubriker. Totalt presenterar vi 9 citat som är valda utifrån
träffsäkerhet men också för att vi menar att de representerar det vi vill lyfta fram på ett tydligt
sätt. Avslutningsvis kommer vi sammanfatta resultatet.

5.1 Presentation av informanter
För att hantera informanterna konfidentiellt så väljer vi att presentera dem som en grupp.
Några av dem är arbetskollegor och då kan vissa uppgifter göra det möjligt att de kan
identifiera varandra. All den information som vi redogör för om informanterna är inte
relevant i vår analys, men väljer ändå att presentera det för att ge en bättre bild över den
spridning som finns inom gruppen av informanter. Gruppen består av högstadielärare (årskurs
6 - 9) som arbetar inom skolan i kommunal regi i tre olika kommuner; Uppsala, Västerås och
Köping. Informanterna har sin anställning på fem olika skolor och de undervisar i ämnen
såsom svenska, SO (samhällsorienterade ämnen) och språk. Intervjupersonerna har
undervisat i fem till 44 år varav den största andelen, åtta av tio, har undervisat i tio år eller
mer. Åldersspannet sträcker sig från 32 år till 65 år. Sex stycken är kvinnor och fyra stycken
är män.
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5.2 Relationer
I alla intervjuer berörde vi relationen och samspelet mellan läraren och eleven, utifrån
lärarens perspektiv, i olika situationer. Största delen av informanterna delade med sig av sina
tankar om vikten av goda relationer med sina elever och vad det kan resultera i. Vad en god
relation är definierades inte, utan var ett uttryck från informanterna. Vi tolkar det som att
uppfattningen av vad en god relation är, är allmängiltig. Baserat på det teoretiska ramverk vi
har valt att använda oss av, samt delar i den tidigare forskningen, så tolkar vi det som att
relationer är centralt i vår studie då vi studerar disciplinering och maktutövning mellan elev
och lärare.
Som det står i föregående stycke så upplever de flesta av informanterna att en god relation är
viktigt för att skolarbetet ska fungera väl i skolan. I följande samtal berättade informanten om
hur hon uppfattar att skolan och relationerna har ändrats över tid. Läraren har jobbat under en
lång tid i skolan och berättade tidigare om hur det var när hon började som lärare. I detta citat
reflekterar hon över hur skolan och relationerna mellan elev och lärare ser ut idag:
Citat 1: “Nu är det ju mycket mera jämlikt på nåt vis. Jag tycker att det är mycket bättre nu
än det var då. Jag tycker det är, alltså relationen med eleverna är ju a och o, det är absolut
nummer ett, sen är det skitsamma om man jobbar med historia eller geografi eller vad det är,
har man en god relation med eleverna, vilket är absolut det viktigaste, först då kan man få
dem nästan till vad som helst.”
I ovanstående citat berättar läraren att det har blivit mer jämlikt i skolan vilket tyder på att
hennes erfarenhet säger att det inte alltid har varit så. Hon säger vidare att relationen är det
absolut viktigaste och att en god relation kan resultera i att hon kan få eleverna till att göra det
mesta. Vi tolkar det som att hon avser skolarbete då hon nämner två skolämnen; historia och
geografi. Vi utgår ifrån att uttrycket “(...) få dem nästan till vad som helst (...)” syftar till
möjligheten att motivera och skapa engagemang och arbetslust.
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Nästa citat är taget ur en kontext som handlade om skillnader på undervisningen mellan större
och mindre grupper samt hur möjligheter till motiverande arbete ser ut i en undervisning där
arbetstakten är ganska hög. Läraren menar att alla elever inte klarar av samma tempo för att
sedan berätta om en elev som överraskande dök upp till ett prov. Efter det reflekterar han på
följande sätt:
Citat 2: “Men vi brukar ju säga det att, alltså relationer är ju jätte, det kanske är viktigare
här än på många andra skolor alltså annars så kommer en del av våra elever inte. Ibland så
kommer dom... ah... bara för att jag kan stå ut med läraren, jag tycker att han är iaf inte helt
pantad sådär.”
Här antyder empirin på att relationen mellan lärare och elever är så pass viktig att den är
avgörande för om vissa elever ens ska komma till skolan. Vi förstår det som att läraren menar
att det kan vara så att en relation mellan elev och lärare kan göra att eleven känner sig
motiverad till att gå till skolan, då det är en eller flera lärare som i alla fall är helt okej.
Den teori vi tidigare presenterat ger oss möjlighet att ytterligare förklara detta utifrån
disciplin och makt. I både citat 1 och 2 berättar informanterna om relationer och hur detta ger
fördelar i skolan. En god relation är någonting som är behövligt. För att veta att en god
relation är någonting som fungerar bra så är det inte helt otänkbart att säga att en dålig
relation har motsatt effekt, alltså att i citat 1 skulle det vara svårt att få dem att prestera och i
citat 2 skulle vissa elever utebli från skolan. Har det tidigare visat sig att det blir lättare att
motivera elever och/eller få skolkande elever tillbaka till skolan genom att förbättra
relationerna, skulle vi vilja tolka det som att det beteende som eleverna visar vid en sämre
relation har disciplinerat läraren till självdisciplinering att förbättra relationen. Har
förbättringar av relationer visat sig genom mer motiverade och “lättarbetade” elever eller
elever som återigen kommer till skolan, så kan vi tolka det nya beteendet hos elever som en
viss belöning mot lärarnas arbete mot att förbättra relationen. Således menar vi att en god
relation har normaliserats. Utifrån att informanterna samtalar om goda relationer som att det
är ett vedertaget arbetssätt menar vi att det tyder på att ha goda relationer med elever är det
normala.
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5.3 Strategier
Vi berörde vidare delar av lärarens arbetsdag och att lektioner och planering av lektionerna är
en stor del av arbetsdagen hos de lärare som vi har träffat. Flertalet av berättelserna vittnar
om att eleverna är med och påverkar hur lektionerna ser ut på olika sätt. Meningen var att
särskilja planering från själva genomförandet av lektioner, men det visade sig bli svårt då
informanterna ofta berättade om dessa två aktiviteter på ett integrerat sätt. Således kommer vi
att redogöra för citat som täcker in båda områdena.
I empirin fann vi olika strategier/tekniker som eleverna använde som innebär maktutövning
och disciplinering av läraren. Dessa strategier/tekniker har vi valt att kalla: “Passivitet,
“Störande och uppmuntrande beteende i grupp" samt “Individuell anpassning”.

5.3.1 Passivitet
I samspelet mellan lärare och elev kan eleverna välja olika sätt att förhålla sig till läraren och
lektionen. Vår empiri visar på att passivitet är en av strategierna eleverna tar till för att
påverka läraren genom att vara eller hota om t.ex. inaktivitet, slöhet och likgiltighet. Flertalet
av informanterna berättar om situationer när eleverna uttrycker eller visar på att de inte
kommer orka eller följa det lektionsupplägg som var planerat med resultat att
lektionsupplägget förändras. Passiviteten kan manifestera sig under lektionen men läraren
kan också ha kunskap om den utifrån tidigare erfarenheter. Vi kommer under denna rubrik att
presentera två citat.
Innan kommande citat samtalades det om hur en normal arbetsdag ser ut för informanten och
då nämnde han den grupp av elever han undervisar. I följande citat berättar informanten om
hur han lägger upp undervisningen för dem utifrån att han har erfarenhet av att det är en
grupp som är mer passiva och omotiverade än andra grupper han är undervisar. Informanten
säger:
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Citat 3: “Just den här gruppen i år… Det brukar inte va så, i år så är det, det finns en
väldigt såhär… “Blää, jag vill inte, jag orkar inte”-stämning, så. Så att det får vara mera,
alltså hands-on-material, man kör mer muntligt (…)”.
Intervjupersonen beskriver att stämningen är vanligt förekommande med denna grupp och
berättar vidare att lektionsupplägget anpassas utifrån denna vanligt förekommande stämning.
Genom att berätta att: “Just den här gruppen i år (…)” så antyder han att det vanligtvis inte
är på detta sätt utan att andra mer självständiga arbetsuppgifter är möjliga att använda under
lektionstid. Vi förstår det som att det är den passiva hållningen hos eleverna som gör att
läraren anpassar lektionens uppgifter till att bli tydligare och enklare men också att han
arbetar med mer muntliga inslag på lektionerna.
I nästkommande citat berättar informanten om hur hon går ifrån planeringen som hon hade
inför lektionen. Samtalet här handlade om hur den intervjuade läraren fångar sina elevers
intressen under lektionerna genom att ibland föreslå olika upplägg men vissa gånger vill inte
eleverna göra någonting av förslagen och då säger informanten:
Citat 4:“Vissa dagar har jag planerat någonting och då säger dom: vi orkar inte, vi är för
trötta, och då gör jag någonting annat.”
Här har informanten en eller flera färdiga planeringar av lektionen som hon tänker
genomföra, men eleverna som hon möter i klassrummet uttrycker att de är för trötta och
orkeslösa för att arbeta enligt förslag till planeringen. Detta sker dock inte varje dag utan bara
vissa dagar och då svarar läraren med att ändra upplägget till någonting annat, vilket antyder
att hon har kunskap om vad eleverna blir engagerade av. Eleverna uttalar sin känsla av
orkeslöshet och trötthet och det tyder på att de kommer vara passiva under lektionen om den
sker såsom informanten från början hade planerat. Vi menar vidare att eftersom informanten
berättar att lektionen ändras till någonting som flertalet av eleverna orkar med, och inte
känner sig för trötta för att genomföra, så har hotet från eleverna om passivitet fått effekt.
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Genom att använda oss av det teoretiska ramverk som redogjort för i tidigare kapitel kan vi få
verktyg till att förklara ovanstående två citat. Läraren är den person som har det formella
mandatet, i och med sitt uppdrag, att utöva makt. Läraren är också den som övervakar och bli
således en gestaltning av panoptikon. Dock är denna panoptikon inte anonym utan kan bli
utmanad och trotsad av eleverna. Vi menar också att panoptikon gestaltas till viss del av
eleverna, då alla elever har möjlighet att övervaka läraren samt resterande elever. Vi tolkar
det vidare som att i detta fall antyder både citat 3 och 4 att det inte är upplägget som är det
viktiga utan det finns någonting annat som också är viktigt; att genomföra en lektion och få
med sig eleverna. I båda citaten är maktrelationen tydlig på så sätt att upplägget påverkas från
både läraren och från elevernas håll. Genom att eleverna i båda fallen använder passivitet
som strategi till att påverka så tolkar vi det som att det passiva beteendet disciplinerar lärarna.
Båda lärarna svarar också på disciplineringen genom att ändra upplägg på lektionen; i citat 3
gör han det innan lektionen, då han tycker sig känna gruppen av elever sen tidigare, och i
citat 4 som en respons i början på lektionen utifrån eleverna reaktion på det planerade
upplägget. Då båda lärarna anpassar lektionerna, beroende på hur gruppen av elever reagerar,
menar vi att det har skett självdisciplinering på så vis att möjligheten till anpassning i sig är
en produkt av elevernas disciplinering i nuet eller tillbaka i tiden. I citat 3 är
självdisciplineringen ett resultat av tidigare erfarenheter och normalisering har skett så till
vida att läraren planerar och lägger upp lektioner för att svara upp till elevernas förmåga. I
citat 4 är självdisciplinering också ett resultat av tidigare erfarenheter av hur läraren hanterar
en grupp elever som är trötta och orkeslösa. Hon har självdisciplinerat sig till att bli flexibel
vilket också resulterar i att flexibilitet i lektionsupplägget har normaliserats.

5.3.2 Störande och uppmuntrande beteende i grupp
Lärare berättar även om situationer när elever ses som störande eller glada och dessa
berättelser beskriver också vilka effekter detta får på lektionerna och på hur informanten
agerar. Ett uppmuntrande beteende är när elever tar emot en aktivitet som någonting positivt;
elever använder strategin att uppmuntra till den aktivitet som ska genomföras eller fortsätta
genomföras. Ett störande beteende är när elever använder en strategi genom att visa missnöje
till aktiviteten genom att agera på så sätt att det stör undervisningen. Vi kommer redogöra för
tre citat som exemplifierar hur dessa situationer kan se ut. I det första citatet exemplifieras ett
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störande beteende, i det andra ett uppmuntrande beteende och det sista citatet exemplifieras
hur ett straffande beteende resulterar i ändrad lektion och hur detta uppmuntras genom ett
uppmuntrande beteende.
I nedanstående citat berättar läraren om hur hon väljer att lämna sina elever ensamma i
klassrummet för att ha individuella betygssamtal med var och en av eleverna (vilket hon i
tidigare samtal har uttryckt är någonting hon gärna vill ha med alla sina elever). Vidare
beskriver hon situationer när hon anser sig tvungen att avsluta det individuella samtalet till
förmån för att återfå ordning och reda i klassrummet. Hon säger:
Citat 5: “Funkar det och lämna liksom 25 stycken 7:e klassare i ett klassrum så det är också
en avvägning och ibland har man fått bryta och sagt att man kan inte ha de här samtalen för
att det funkar inte i klassrummet då (...) då är det oftast så att det är för många elever som
gör, inte gör det de ska. Eh far omkring, ritar på tavlan skriker från ena hörnet till andra
hörnet å, stojar runt. Och då blir ju de som tänker sig jobba eller koncentrera sig på läsning,
då blir det ju inget gjort för någon.” (...) Och det hände faktiskt nu under förra läsåret då att
jag fick totalt bryta och så fick jag säga till eleverna att: ni som är intresserade få försöka
haffa mig när jag har tid”
Informanten vill genomföra individuella samtal om betyg med varje elev i klassen. För att
hinna med detta så försöker hon genomföra dessa samtal under lektionstid vilket resulterar i
att eleverna som inte har samtal blir lämnade utan lärare i klassrummet. Hon beskriver hur
detta är en avvägning då hon vet att det kan bli effekter i form av störande beteende i form av
att elever far omkring, använder tavlan och skriker. När detta händer känner sig läraren
tvungen att avbryta det individuella samtalet för att komma in i klassrummet och stävja det
störande beteendet. Empirin antyder att informanten hade en planering av lektionstid som
innebar att ett antal elever skulle få sina individuella samtal angående betygen medan de
andra eleverna skulle arbeta självständigt i klassrummet. När eleverna som är kvar i
klassrummet inte gör såsom det var planerat utan beter sig störande, behöver läraren avsluta
samtalet och få tillbaka önskad ordning i klassrummet. Således menar vi att de elever som
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utför det störande beteendet också har fått inflytande över lektionen på så sätt att lärarens
planering inte håller och lektionens upplägg får ändras.
Nedanstående citat berättar om hur undervisningen genomförs på ett sätt som gör att eleverna
visar att det är roligt vilket vi samtalade om i ett sammanhang som handlade om hur lärarna
samordnar sina lektioner. Då nämnde informanten ett frågespel vilket vi bad henne utveckla
vad det innebär. Följande citat säger dock ingenting om hur eleverna uttrycker att de tycker
att aktiviteten är rolig men läraren uppfattar att så är fallet och hon säger:
Citat 6:“Nej det är typ som en frågesport man kan ha, både i språk och man kan ha det i SO
och sådär och då använder de sina mobiltelefoner, och det tycker eleverna är himla kul. Det
finns ju massa sånt sådära. Eh jag har kört nån Jeopardy med mina elever. Så att lite sånt
också plockar man med sig som har fungerat i klassrummet om som eleverna har tyckt varit
roligt.”
Här väljer informanten att inkludera frågesport i lektionen. Eleverna får bland annat använda
sina mobiltelefoner för att hitta svar på frågor som är aktuella i ämnet. Läraren har flera olika
varianter på detta och anledningen till att hon använder sig av detta är att hon upplever att
eleverna tycker det är roligt. Vi tolkar det också som att hon ser att eleverna tar till sig mer av
undervisningen om den är roligare. Vidare menar vi att genom att eleverna uppvisar en
reaktion som informanten upplever som att eleverna tycker det är roligt, så blir läraren också
bekräftad i att undervisningsmetoden är önskvärd hos eleverna. Vi tolkar det då som att
elevernas uppvisning av att de tycker det är roligt har format lärarens val av metoder som kan
användas i lektionssammanhang.
I följande citat ger intervjupersonen en berättelse om hur dynamiken i klassrummet kan se ut
när det är en ojämn fördelning mellan pojkar och flickor (i det här fallet fler pojkar än flickor)
och hur läraren anpassar sin undervisning.
Citat 7: “Eh, det märks eh… vad det är i det grundar sig det står jag inte jag till svars för nu
men det blir stökigare, och busigare och pratigare och fokus på en del annat, man får ta till
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en del andra knep för att motivera och sporra än om det är en mer jämn uppdelning, (...)
Man får busa, leka lite mer, tävla lite mer, såhär lura dem lite och det kan man få göra med
alla sjuor för det kan komma tjejer som är såhär tävlingsinriktade och vill leka och busa lite
och så som inte riktigt i sjuan har kommit ja men bara låt mig, nu vill jag liksom fördjupa
mig i det här och så. Eh och då får man, det är rätt lätt att busa å leka och tävla in
baskunskaper för att sen kunna gå vidare (...). Och det spelar ingen roll vad priset är liksom
så länge de får ställa sig på stolen och skrika högst vem som kan svaren är det helt plötsligt
roligt och då är det legitimt att lära in kunskap.”
I början av citatet berättar informanten att det blir stökigare i klassrummet när eleverna är
övervägande pojkar och det genererar mer störningsmoment. Citatet får oss att förstå att
störningsmomenten leder till att läraren får ändra sitt upplägg för lektionen, genom att
genomföra undervisning i form av lek och tävling istället. Informanten har ett mål, och det är
att alla elever ska ha baskunskaper i ämnet för att på så sätt kunna utvecklas vidare i ämnet.
Hon tar då till inlärningssätt som inte nödvändigtvis var inplanerade inför lektionen. Vi tolkar
det som att då elevernas beteende upplevs som störande så får det effekt på lektionen genom
att det blir mer undervisning i form av lek, tävling och bus, vilket verkar uppskattas av
eleverna. De får också de baskunskaper som läraren anser behövs. Vi menar att vi kan utläsa
att beteendet som ses som störande av läraren får densamme att anpassa lektionen och ändra
den eventuella planering som förelåg lektionen. Det nya upplägget blir bekräftat och
uppskattat av eleverna i och med att läraren upplever att eleverna tycker att det är kul.
Vi har tidigare redogjort om Foucaults disciplinära system där belöning och bestraffning
används för att förstärka disciplineringen. Citat 5-7 visar på hur eleverna på olika sätt
använder sig av detta. I citat 5 så får eleverna möjligheten till att få individuella samtal om
betygssättningen i utbyte mot att de arbetar under ordnade former på egen hand i
klassrummet. Här kan vi tyda ut skillnader i beteendet när läraren är närvarande och när hon
inte är i klassrummet. Läraren representerar panoptikon, dock är hon inte anonym, men ändå
så har en hennes närvaro en övervakande effekt till skillnad mot när hon inte är det. Det tyder
på att panoptikons övervakande disciplinering inte blivit en självdisciplinerande process hos
eleverna. Empirin antyder dock att eleverna är medvetna om hur de bör agera i ett klassrum
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för att anses som icke-störande, då de passar på att störa när läraren inte är närvarande i
rummet. I och med att de agerar som störande så avbryter läraren sina individuella samtal till
förmån för återskapandet av ordning. Det tolkar vi som att bestraffningen, i och med det
störande beteendet, disciplinerar läraren till att ändra sin planering av lektionstiden till att
befinna sig i klassrummet istället för att hålla samtalen. Dock så tyder citatet på att läraren
har en viss kännedom om vad som pågår i klassrummet men om eleverna vet detta är för oss
okänt. Läraren har intentionen att genomföra individuella samtal med alla elever. Hon
genomför dessa samtal på en plats så att hon fortfarande hör vad som händer i klassrummet.
På så sätt tolkar vi det som att valet av plats där samtalet äger rum, vidare också blir valet
normaliserat.
I citat 6 sker också en disciplinering men nu i en mer positiv anda utifrån att det handlar om
belöning. Här utövar eleverna makt genom att ge läraren en direkt återkoppling i form av
uppmuntran, de tycker att det är roligt med frågesporten. Detta uppfattas av läraren som då
kan berätta att frågesport uppskattas av eleverna. Vi tolkar att hon har självdisciplinerat sig
själv till att ta till frågesport vid behov för att få eleverna att visa ett uppmuntrande beteende.
Samtidigt så tyder det på att hon tycker att målen med undervisningen uppnås. Då hon också
delar med sig av att frågesporten är ett arbetssätt som hon har använt flera gånger tyder detta
på att läraren har normaliserats till att använda metoden med frågesport i undervisningen.
I det sista citatet, citat 7, så tolkar vi det som att det sker både bestraffning och belöning.
Bestraffningen menar vi är det stökiga beteendet och belöningen är det positiva mottagandet
som informanten berättar om. Eleverna utövar makt och disciplinerar genom att stöka och
prata och det gör att läraren anpassar sig till att jobba mer lekfullt. Detta nya angreppssätt
uppskattas av eleverna och disciplin sker genom ett belönande och bekräftande beteende.
Utifrån detta lär sig läraren vad som inte fungerar och vad som fungerar och självdisciplinerar
sig själv till att vara mer lekfull vid behov. På det sättet som informanten berättar om detta
antyder berättelsen att det har skett fler än en gång och då tolkar vi det som att lekfulla
lektioner är en del av lärarens arsenal, det har blivit normaliserat.
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5.3.3 Individuell anpassning
I citat 3-7 så har det handlat om när empirin tyder på maktutövning från elever i grupp och
hur läraren har ändrat lektionerna utifrån gruppens beteende. I detta avsnitt kommer vi
redogöra för citat som handlar om när en enskild elev utövar makt och påverkar lärarens
undervisning. Flertalet informanter talade om att det är viktigt att undervisningen är
individuellt anpassad men lade också till att det innebär svårigheter i större grupper.
Nedanstående citat handlar om hur läraren tillfredsställer ett upplevt behov hos en elev
genom att möjliggöra användningen av musik. Eleven i fråga är en elev som har sin
undervisning i en mindre grupp.
Citat 8: “Eh här inne, eh en del elever kan ju behöva avskärma sig, och då kan man, då kan
vi tillåta att de får ha musik i lurarna men inte så att det läcker ut och stör nån bordsgranne
så att säga, men märker vi att koncentrationen kan bli bättre om man använder mobilen så
då kan vi tillåta det, inte om vi behöver prata med dem men om det är enskilt jobb så att
säga. ”
Informanten beskriver hur vissa elever har behov av att avskärma sig för att få en bättre
upplevd koncentration. Detta hanteras till exempel genom att tillåta eleven att lyssna på
musik och på så sätt bli mer avskärmad från omgivningen. Vi tolkar det som att
användningen av musik i mobiltelefonen är ingenting som egentligen är tillåtet men då
läraren upplever att musik hjälper att öka koncentrationen så blir detta en godtagbar aktivitet.
Det kan visa på att en enskild elevs beteende, i form av koncentrationsbrister, också kan få
som resultat att läraren säger ja till vissa saker som vanligtvis är förbjudna.
Samtalet som nästkommande citat kommer ifrån handlade om hur läraren, som arbetar
mycket med en mindre grupp av elever, hanterar det när en enskild individ agerar störande.
Läraren har under en längre tid arbetat med elever i mindre grupp:
Citat 9: “Eh så att egentligen så behöver jag aldrig komma upp i de nivåerna för å rya,
markera å så va. Utan skulle det va så att vi märker att ah men oj, nu idag är du väldigt
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okoncentrerad och du stör för mycket, spring ut och rör på dig litegrann så kommer du in så
får vi se om du kan jobba igen sen. Eh man kan också se att nej, det kan ju va att de har, att
de har hänt saker runt, på fritiden, i hemmet eller nånting att de mår dåligt utav den
anledningen å att man får anpassa uppgifterna lite (...)”
Informanten börjar med att berätta att han aldrig behöver höja rösten och vara hård utan
jobbar med andra sätt att få det lugn som han tycker gruppen behöver. Visar en elev tecken på
koncentrationsbrist, som också stör andra, så ger läraren eleven förslag på vad eleven kan
göra för att bli mer fokuserad på uppgiften. Han antyder också att han vill ha förståelse till
bristen av koncentration genom att försöka få kunskap om eventuella bakomliggande orsaker.
Vi menar att citatet tyder på att det förslag som läraren ger; ut och springa, inte är någonting
som egentligen brukar göras under lektionstid men för att eleven ska få möjlighet att
koncentrera sig så blir detta en lösning. Även här tycker vi oss se att en elev blir tillåten att
göra någonting som vanligtvis inte är tillåtet utifrån en individuell anpassning.
I citat 8 och 9 så har vi presenterat empiri som tyder på att elever kan få anpassningar utifrån
individuella behov. Med Foucault som teoretiskt ramverk tolkar vi det som att eleven
disciplinerar läraren genom att uppvisa ett beteende som inte går ihop med det som är
önskvärt från läraren. Disciplinen resulterar i anpassning genom att eleven får lyssna på
musik eller gå ut och springa. Dock så disciplinerar också läraren eleven genom att det är
skolarbetet som är viktigt och anpassningarna är till för att eleven ska kunna genomföra
lektionen. I båda citaten kan vi tolka det som att lärarna har självdisciplinerat sig till att vara
flexibla och öppna för elevens behov av andra lösningar för att få lektionen att bli så bra som
möjlig. Genom att lärarna också berättar generellt över hur de brukar göra i situationer där
elever har behov av anpassningar tolkar vi det som att flexibiliteten och öppenheten har
normaliserats hos lärarna.
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5.4 Sammanfattning av resultat
Resultatet som är redovisat ovan ger oss en bild av att lärare upplever att en god relation
mellan lärare och elev är viktigt utifrån aspekter som att motivera och engagera elever. Det
samtalas om att en god relation kan hjälpa till att motivera elever till att göra saker i skolan
och till och med att komma till skolan. Vidare berättar lärare om sammanhang i klassrummet
där lektioner och undervisning har blivit påverkade av elever på olika vis. Vår tolkning av det
är att eleverna har olika strategier för detta. Vi har tolkat empirin på så vis att flera av
händelser som lärarna berättar om har liknat varandra och det har resulterat i de
tematiseringar som är presenterade. Alla teman som är presenterade representerar en utövning
av informell makt av eleverna i relationen till läraren. Resultatet visar på att relationen mellan
elev och lärare är en maktrelation där de påverkar varandra på olika sätt. Vårt resultat redogör
för hur elever utövar makt i denna relation men anpassningarna som informanterna gör är
också en utövning av makt.
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6. Diskussion
I detta avslutande kapitel kommer vi diskutera det resultat som vi ovan har presenterat i
relation till studiens syfte och frågeställning. Vidare diskussion hanterar resultatet i relation
mot den tidigare forskning som vi tidigare redogjort för. På det följer en diskussion av det
metodval vi har gjort för att avsluta med förslag på vidare forskning.

6.1 Diskussion av resultatet i relation till uppsatsens syften och
frågeställningar
Det empiriska material som presenteras i resultatet är utvalda utifrån syftet och de
frågeställningar studien har. Resultatet visar på vikten av relationer samt olika strategier som
elever använder för att utöva makt. Vi hade som syfte att också förklara dessa fenomen med
utgångspunkt ur Foucault vilket vi har visat i föregående kapitel, där vi använt Foucaults
teoretiska ramverk för att analysera och erbjuda förklaringar till resultatet.
Resultatet visar på att elever utövar makt och använder sig av olika strategier till att påverka
undervisningen. Genom att vi har tagit del av högstadielärares berättelser och upplevelser,
kodat och tolkat dessa för att sedan förklara utvalda delar med hjälp av teoretiska begrepp, så
har detta hjälpt oss att få förståelse för de maktrelationer som existerar mellan lärare och
elever. Vi har vidare också visat på hur elevernas maktutövning har påverkat informanterna
och undervisningen.
Den första frågeställningens svar om hur högstadielärare upplever elevernas maktutövning
under lektionstid är att elever använder sig av olika strategier som är presenterade och
exemplifierade, med hjälp av citat från informanterna. Maktutövningen är inte formell, utan
en mer informell makt som visar sig genom att elever uppvisar ett visst beteende som får som
resultat att det påverkar undervisningen. Utövandet av en mer formell makt kan ske till
exempel i ett elevråd eller liknande forum där elevers åsikter efterfrågas.
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Den andra frågeställningens svar om hur lektionsupplägg och lärares förhållande till eleverna
ändras utifrån elevernas maktutövning är att lektioner påverkas och ändras till att bli en
lektion som informanterna uppfattar att eleverna godtar. Godtagandet visar sig genom att
eleverna ändrar strategi i sin maktutövning till att visa bland annat acceptans och i vissa fall
uppmuntran till det nya upplägget. Vidare visar resultatet på att goda relationer är viktiga för
att lektionerna och undervisningen ska fungera på bra sätt.
Studiens resultat bidrar till att ytterligare synliggöra elevers påverkansstrategier samt de
informella maktrelationerna mellan elev och lärare genom att använda Foucault teoretiska
resonemang om maktrelationer och disciplinär makt.

6.2 Diskussion av resultatet i relation till tidigare forskning
I denna del kommer vi diskutera resultatet utifrån delar av den tidigare forskning som vi har
presenterat i studien. Den här delen består av samma fyra underrubriker som avsnittet
“Tidigare forskning”.

6.2.1 Makt i skolan
I den tidigare forskningen beskrivs en komplex organisation med flera aspekter av
maktutövning. Persson (1991) beskriver tre olika maktformer; hierarkisk, statlig och den
pedagogiska makten. Vårt resultat visar på förekomsten av en relationell, informell
maktutövning mellan elev och lärare. Detta stämmer överens med den pedagogiska makten
som Persson (1991) redogör för. Denna relation, mellan elev och lärare, är en stor del i
skolan, vilket gör det intressant att sätta denna i relation till de maktstrukturer som bland
annat Persson (1991, 2014) beskriver. Eleverna saknas i de formella maktstrukturerna som
Persson nämner. Vårt resultat tyder på att elevinflytande på informell väg är en stor del av
lärarens vardag och skulle därför behöva synliggöras mer.
Skollagen (2010:800) tar upp rätten till elevinflytande men hur detta inflytande ska se ut,
nämns inte, förutom att möjligheten till inflytande ska anpassas till elevens mognad och
ålder. Då läraren är den som är eleven närmast så blir det också läraren som främst tar
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beslutet om mognadsgrad. Detta innebär att varje lärare får tolka detta utifrån egen förmåga.
Vårt resultat visar också på att olika lärare har olika sätt att möta elevernas maktutövning.
Läraren behöver också förhålla sig till målen med utbildningen samt de kunskapsmål som
eleverna bör uppnå. Den relationella maktutövningen mellan elev och lärare blir därför en
balansgång mellan de formella krav, som finns i skollagen, och elevers inflytande. En
ytterligare faktor att väga in är också föräldrarna och deras utövande av makt, som Eden
(2001) ser i sin forskning. Vårt resultat redogör inte för några relationer med föräldrarna eller
andra förmyndare men då eleverna är omyndiga antar vi att föräldrarna också är inblandade
då de är ansvariga för sina barn. Det skulle vara en möjlighet att tänka sig att det finns ett
samband mellan föräldrars utövning av makt och påverkan och deras barns maktutövning och
påverkan.
Lärare behöver förhålla sig till många aktörer inom och utanför skolan i sin yrkesutövning.
Lektioner och undervisning samt planering av detta är en stor del av arbetsdagen för
yrkesgruppen vilket innebär att mötet med elever är en stor del av vardagen. Det finns stor
organisatorisk, formell makt i och runt skolan, men samtidigt är det den informella makten i
relationerna med eleverna som tar upp en betydande del av lärarens arbetsdag. Vi vet inte
idag i vilken utsträckning som det tas hänsyn till den informella, relationella makten men då
detta är en överhängande del av lärarens vardag så behöver hänsyn tas.

6.2.2 Lärares makt
Då vi i vår studie endast har fokuserat på hur lärare upplever att elever utövar makt så
åskådliggör den tidigare forskningen att lärarna också har olika strategier för att utöva makt
över eleverna. Resultatet och den tidigare forskningen visar att det handlar om relationell
makt där elever och lärare utövar makt på varandra. Olika lärare har olika sätt att möta
elevernas maktutövning, genom att de förändringar som de genomför varierar, enligt vår
empiri. Cothran & Ennis (1997) menar att undervisningen bygger på relationer och för att
lyckas krävs samarbete. Detta stämmer överens med det resultat som vi har presenterat (ex
citat 1).
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I den forskning vi har presenterat, som handlar om lärares makt, tar vi upp strategier som
läraren använder sig av för att möta elevers maktutövande från två perspektiv, lärarens och
elevens. Vårt resultat har vissa likheter med detta. Den största likheten mellan tidigare
forskning om lärares makt och vårt resultat är de strategier både lärare (ex Samuelsson, 2008,
Cothran & Ennis, 1997) och elever använder sig av i sin maktutövning. Strategierna ser olika
ut beroende på om det är elev eller lärare som agerar men grundprincipen anser vi är
densamma. Vidare så visar både resultatet och den tidigare forskningen på att det handlar om
relationell makt där elever och lärare utövar makt på varandra.

6.2.3 Elevers makt
Att få eleverna till att komma till skolan och att få dem motiverade att arbeta med de
uppgifter som ges ut av läraren är grundläggande för att få de kunskaper som är målet med
undervisningen. Vårt resultat pekar på att bra relationer är grundläggande i undervisningen.
Lanå (2015:144) pratar om relationer och menar att goda relationer ökar möjligheterna för
elevernas påverkan. Flera citat i resultatet handlar vidare om att undervisningstillfällen ändras
för att få en lugnare eller mer fokuserad lektion, och genom att läraren är flexibel och öppen
för anpassning så kan också relationerna med eleverna förbättras. Det stämmer överens med
vad Lanå (2015) menar.
Lanå (2015:116) och Öhrn (2005:47) diskuterar också elevernas relation till varandra och till
läraren utifrån att eleverna samarbetar och utser en talman för att framföra önskemål.
Resultatet pekar inte på något samarbete men många av citaten handlar om grupper av elever.
Vidare så pekar Granath (2008) och Persson (1991) på att i relationer så kan alla deltagare
utsättas för påverkan och maktutövning från varandra, och det visar även vårt resultat.
Tidigare forskning visar på att elever upplever att de har mindre makt i skolan än vad de
skulle önska (Öhrn, 2005:100, Skolverket, 2016, Cothran & Ennis, 1997). Elever känner att
de inte får vara med och påverka på det sättet som det är tänkt (Öhrn, 2005:100-101, 119). I
och med att vi inte har intervjuat några elever om deras upplevelser, kan vi inte uttala oss om
hur det ser ut i förhållande till vårt resultat. Trots att läraren är den med formell makt så ser vi
i både vårt resultat samt i tidigare forskning att elever utövar makt, och då framförallt
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informell makt över sina lärare i undervisningssammanhang. Dessa strategier som vi ser i
tidigare forskning (Samuelsson, 2008, Cothran & Ennis, 1997) stämmer i många hänseenden
väl in på de strategier vi har utläst i vårt resultat.

6.2.4 Foucault- barn och skola
Den tidigare forskningen, som har inspirerats och använt Foucault i deras studier, diskuterar
hur disciplineringen och användning av makt i slutändan får som resultat att ungdomarna
själva kan disciplinera andra (t.ex. Wolosky 2014, Granath, 2008, Bowdridge & Blenkinsop,
2011). Wolosky (2014) skriver även att det är inte bara de vuxna i skolan som disciplinerar,
utan även eleverna. Det resultat vi har fått fram handlar om elever på högstadiet som är i
yngre tonåren som är på väg till vuxen ålder. Vi ser att de har förmågan att disciplinera och
utöva makt genom de olika strategier som vi har presenterat. Det stämmer överens med den
forskning vi har presenterat.

6.3 Diskussion av resultatet i relation till använd metod
Valet vi gjorde att intervjua högstadielärare har tydligt format vårt resultat. Det innebär att vi
endast kan uttala oss om lärarnas upplevelser om maktrelationer och elevernas maktutövning
i klassrummet. Valet har resulterat i att vi inte kan förstå hur eleverna upplever att de
påverkar undervisningen och utövar makt. Vi saknar insikt om hur medvetna eleverna är. Det
skulle antagligen vara svårt att få fram det i intervjuer med elever, då frågorna skulle riskera
att skapa en efterkonstruerad medvetenhet hos informanterna. Trots detta så hade det varit
intressant att se hur elever ser på deras egna handlingar i klassrummet under lektionstid.
Vårt resultat visar på hur maktrelationer mellan lärare och elever kan ta sig uttryck. På grund
av vårt val av intervjupersoner så har vi inte haft möjlighet att undersöka elevernas perspektiv
på de relationer de har med sina klasskamrater. Det hade varit av intresse, för att få en
fördjupad förståelse för varför viss maktutövning uppstår i klassrummet och se om de
eventuellt samarbetar.
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Att genomföra en kvalitativ intervjustudie har gett ett resultat baserat på få personer vilket
inte kan överföras på populationen. Däremot så har det gett oss en djupare förståelse än vad
en kvantitativ undersökning antagligen skulle gett oss. Intervjuerna som genomfördes var
öppna tematiska. Vi genomförde en intervju tillsammans för att utföra resterande intervjuer
var för sig. Vi gjorde detta för att få ett mer jämlikt förhållande mellan intervjuare och
informant. Vi upplever att intervjuerna kändes avslappnade och mer som ett samtal än en
intervju. Att hålla intervjuerna på varsitt håll resulterade dock i att vissa teman bara berördes i
ett fåtal intervjuer. Trots detta så har stora delar av intervjuerna varit samstämmiga med
varandra vilket har gett oss det resultat vi har fått fram. En bidragande orsak till detta kan
vara att vi hela tiden diskuterade med varandra hur varje intervju gick och vad som vi pratade
om. Hade vi strukturerat intervjuerna mer så hade kanske resultatet blivit ännu mer
samstämmigt eller jämförbart.
Slutligen så är det värt att nämna att Foucaults maktteori har varit med oss hela tiden och har
påverkat vår studie från början till slut. Det teoretiska ramverket är inte en metod, men det
har ändå påverkat vissa av valen vi gjort. Till exempel har det påverkat hur vi utformade
frågeställningen och intervjuguiden samt vilken kodningsmetod och analysteknik vi använde
oss av. Frågeställningen har ändrats lite fram och tillbaka men har alltid haft makt- och
disciplinaspekter i sig. Intervjuguiden blev till en början väldigt bred, då vi inte ville missa
någonting där vi kunde få användbart empiriskt material som har med makt och disciplin att
göra. Dock smalnade den av allt eftersom intervjuerna fortskred. Kodningsmetoden, att
tematiskt koda, valdes utifrån att vi hade en förvald teori och samma sak gällande val av
analysteknik. Med detta vill vi mena att om vi hade valt en annan teori eller gått in i studien
utan en förtänkt teori hade vi troligtvis gjort andra val än de ovannämnda och då fått fram
andra resultat.

6.4 Förslag till vidare forskning
Resultatet som är presenterat är utifrån högstadielärares berättelser om deras arbete i
klassrummet tillsammans med elever. Där har vi analyserat och tolkat ut handlingar från
elever som påverkar läraren och undervisningen. Förslag på vidare forskning är dels en
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liknande studie fast med högstadieelever som urval för att undersöka om det finns något
bakomliggande syfte med eventuella strategier i klassrummet.
Vidare skulle det vara intressant att bredda studien till att studera både lärare och elever från
samma skola och göra en komparativ studie för att se om de har liknande uppfattningar om
vad som sker i klassrummet när det gäller frågan om maktutövning. Utöver intervjuer så
skulle en observation kunna ge en djupare förståelse för maktutövning i klassrummet då
följdfrågor kan ställas på det observerade materialet i ett efterföljande samtal. Då den
observerade handlingen har hänt inom ett kort tidsspann så kan detta minimera risken för
efterkonstruktion i förklaringen till handlingen.
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Bilagor
Bilaga 1
Intervjuguide vid uppstarten
● Bakgrundsfrågor
○ Ålder
○ Kön
○ År i yrket
○ Undervisningsämne(n)
● Yrkesrollen - VAD, HUR, VARFÖR, PÅVERKAN?
○ Arbetsuppgifter
■ Planering av lektioner
● Arbetslag?
■ Lektionstid och förläggning
■ Betygssättning
■ Möten med föräldrar
■ Mentorskap
■ Övriga arbetsuppgifter
○ Vad är roligt och vad är mindre roligt?
○ Relationer
■ Kollegor
■ Rektor
■ Elever
■ Föräldrar
○ Förstelärare - berätta
● Övrigt
○ Konkurrens?
○ Medias rapportering
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Intervjuguide mot slutet
● Bakgrundsfrågor
o Ålder
o År i yrket och på arbetsplatsen
o Undervisningsämnen
● Undervisning
o Planering
o Genomförande
o Engagera elever
o Hur funkar någonting bra
o Betygssättning
● Relationer
o Med elever
o Med föräldrar
● Övrigt
o Samtal
▪

Elever

▪

Föräldrar

▪

Kollegor
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Bilaga 2
Sociologiska institutionen
HT 2016
Sociologi C AOP
Informationsbrev om medverkan i en intervjustudie angående kontroll i högstadielärares
yrkesroll.
Jag/Vi heter Andreas Johansson/Emma Norenäs och studerar Sociologi C med inriktning mot
arbetsliv, organisation och personal vid Uppsala universitet. Som avslutande uppgift har varje
student fått i uppdrag att skriva en kandidatuppsats. Jag/Vi, tillsammans med en klasskamrat
som heter Emma Norenäs/Andreas Johansson, kommer genomföra denna uppgift
tillsammans.
Studiens syfte är att belysa fenomenet kontroll och påverkan utifrån högstadielärares
perspektiv.
Deltagandet i studien innebär att en intervju kommer att genomföras. Intervjun beräknas ta
omkring 45 minuter. Hela intervjun kommer att spelas in för att senare transkriberas ned.
Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att intervjuerna kommer att
avidentifieras så att ingen utomstående kommer ha möjlighet att identifiera
intervjupersonerna. Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas och om du vill
ångra ditt deltagande går det också bra. Dock kommer det inte vara möjligt när
kandidatuppsatsen är färdig.
All denna information lämnas också muntligen innan intervjun för att på så sätt också få en
möjlighet att besvara eventuella frågor.
Med vänlig hälsning,
Andreas Johansson

Emma Norenäs

Handledare:
Daniel Normark
daniel.normark@ekhist.uu.se
070 - 248 50 49
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