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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att undersöka och jämföra i vilken utsträckning eleverna uppfattar att 

olika maktfenomen förekommer i olika relationer i skolan. Dessa maktfenomen är: Initiativ 

till maktutövandet, förmåga att nå avsett resultat, benägenhet att göra maktmotstånd, utsatthet 

och utövande av tvångsmakt samt mottagandet och utövandet av samtyckesproducerad makt.  

För att besvara detta syfte användes följande frågeställningar; I vilken utsträckning upplevs 

dessa maktfenomen i elev till lärarrelationen och i elev till elevrelationen samt hur förhåller 

sig maktrelationen mellan elever till relationen mellan lärare och elev? För att undersöka detta 

har det genomförts en enkätstudie bland 111 elever. En avgränsning gjordes genom att enbart 

undersöka detta på gymnasiet. Enkäten bestod av totalt 36 frågor varav fyra stycken berörde 

elevernas bakgrund och resten olika fenomen inom Perssons maktbegrepp. Eleverna fick 

svara på påståenden på en värdeskala. Genom att gruppera dessa frågor inom de olika 

maktfenomenen har vi genom medianer analyserat materialet för att besvara syftet. 

Databearbetningen skedde i statistikprogrammet SPSS v.21.  

Resultatet visar att eleverna sällan upplever att de blir tvingade att göra saker i skolan men 

att det förekommer. Det finns en relativt stor grupp som aldrig väljer att göra motstånd när de 

utsätts för maktutövning från lärare. Vi har vidare funnit att eleverna upplever sin relation till 

andra elever mer samtyckeorienterad och lyckas i större utsträckning uppnå sina mål samt ta 

initiativ till maktutövning än i sin relation till lärare.  

Slutsatsen av studien är att en så pass stor andel av eleverna aldrig gör motstånd mot sina 

lärare och bara ibland uppnår sina mål mot läraren är problematisk. Detta med tanke på att 

medborgare i vårt samhälle behöver förmågan att kunna kritiskt granska och göra sin röst 

hörd när det behövs.   

 

Nyckelord: Pedagogik, Gymnasieskolan, Enkät, Makt, Relationer 
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1. Inledning 

I en intervju med Anders Persson, professor i sociologi och utbildningsvetenskap vid Lunds 

universitet, målar Persson upp bilden av en svensk skolpolitik som saknar historisk 

medvetenhet. Han menar att efterkrigstidens skola tidigare har haft ett överskuggande mål, 

”att lära elever att inte lyda”. Vidare berättar han att denna ideologi har varit ”ett sätt att 

bearbeta fascismen.” Han belyser även att läroplanen visserligen säger att eleverna ska ges 

redskap för att kunna ifrågasätta och kritiskt granska budskap och ideologier från politiken, 

media, religioner och näringsliv, men att den inte nämner något om att kritiskt granska 

kursplaner och skolan. Mot kurs och läroplan gäller det istället för lärare och elever att lyda 

genom att uppfylla målen.1 Närmare skolans vardagspraktik finns det debatter som har oroat 

oss. Diskussionerna har t.ex. berört ordningsbetyg och hur vida våld får förekomma mellan 

lärare och elev. Vi har varit oroade över att så många ser lösningar som går ut över elevernas 

självbestämmande och frihet. Debatten kring våld i skolan är på Svenska Dagbladets hemsida 

en av de tio mest följda. Svenska Dagbladet har även publicerat en artikel där vi kan läsa om 

hur högsta domstolen, i en friande dom gällande en rektor som nöp i en elevs öra och tvingade 

denne att sätta sig vid sin bänk, efter att rektorn ”ledsnade på den 15-årige pojkens 

tjafsande”, har bestämt att det är befogat att använda visst våld i skolan.2          

Vi har känt en stor olustighet vila över debatten och i den attityd mot elever som lyst 

igenom. Ofta åsidosätts värdet av hur eleverna upplever sin skolgång, de objektifieras i hetsen 

som omhuldar skolans mål och status. För att få ett färskt perspektiv har vi valt att i vårt 

examensarbete behandla i vilken utsträckning elever upplever olika maktfenomen i dagens 

skola. 

1.1 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen i detta arbete har sett ut på följande sätt. Vi har gjort en uppdelning i 

resultat och analys. Linus Blixt har behandlat fenomenen; initiativ till maktutövning, förmåga 

att nå resultat och benägenhet att göra maktmotstånd. Vilket har resulterat i kapitel 7.1 till och 

med 7.4. Jorrit Okkema har behandlat tvångs- och samtyckesproducerad makt samt 

                                                
1 Lumholdt, 2012 
2 Ahlström, 2012 
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betydelsen av elevernas bakgrund. Detta har resulterat i kapitel 7.5 till och med 7.6. Resten av 

uppsatsen har vi skrivit tillsammans.  
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2 Bakgrund 

2.1 Historisk överblick av makt i skolan  

”Det ena du vill det andra du skall” 3 var en vanlig fras som barn fick höra för bara ett par 

generationer sedan. Margareta Normell beskriver i boken Från lydnad till ansvar hur vårt mål 

med uppfostran idag inte längre är att frambringa lydighet och disciplin. I både hemmet och 

skolan råder nu en ansvarspedagogik, som syftar till att fostra elever till att bli ansvarstagande 

människor. Det är lätt att glömma det man inte själv upplevt, skolans meningsbärande 

praktiker förändras. Om ett barn inte lyckades praktisera disciplinen i skola och hem kunde 

barnet bli slagen och socialt utesluten. Ofta förblev man socialt utesluten tills dess att man 

bett om förlåtelse, man behövde inte nödvändigtvis tycka att man gjort fel eller förstått vad 

det var man gjort för fel då man ursäktade sig.4 Idag är det förbjudet att slå barn och man hade 

förhoppningsvis frågat sig vad meningen med att säga förlåt är om man inte vet vad det är 

man ber om ursäkt för eller om man egentligen inte ångrar sig. Lydnadskulturens pedagogik 

står i stark kontrast med den progressiva pedagogik som barn idag möter i skolan som syftar 

till att svara mot de behov samhället har av individen. För att vara väl anpassad i dagens 

samhälle måste individen bland annat vara kritisk, flexibel och kreativ.5 Normells idé om 

ansvarspedagogiken är representerad i läroplanen under rubriken grundläggande värden. Där 

står det att skolans uppgift är att låta varje enskild elev ”finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”.6 Läroplanen 

bestämmer även att elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras 

att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Eleverna ska alltid ha möjlighet 

att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 

utbildningen. Skolans mål är att varje elev ”stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv 

och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor”.7 

För att unga ska kunna bli kreativa, demokratiska och ansvarskännande individer måste de få 

öva sig i att fatta beslut och ta andra i hänsyn. Frågan idag ligger vid vilka beslut och hur stort 

                                                
3 Normell i Mohr, 2010, s. 18 
4 ibid, s. 18 
5 ibid, s. 19  
6 GY11, 2011, s. 6 
7 ibid, s. 13 
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ansvar som kan överlåtas till eleven.8 Ansvarspedagogiken är inte ohotad, vi ser ofta hur den 

pedagogiken som strävar efter att nå fostran med förståelse som idag praktiseras i skolan är 

antastad av en annan strävan. Rop efter ordning och reda kan höras från politiskt håll. Som ett 

botemedel mot låga kunskapsnivåer vill vissa se återupprättandet av disciplin och auktoritet i 

skolan vilket Normell kallar ”en skolan byggd på fruktan istället för förtroende”, där man 

försöker lösa moderna problem med omoderna verktyg.  

2.2 Maktbegreppet 

Skolan som institution får mening genom att utöva makt, det är en institution som ges mening 

då den ständigt är inbegripen i försök att producera elevhandlande9  

I Perssons avhandling Makt i skolan resonerar han kring elever och tvång, han menar att 

elever som inte accepterar eller förstår varför de ska bemöda sig ett beteende utan tvingas till 

det ”programmeras”. En programmerad elev har inte tillägnat sig någon förståelse för varför 

ett beteende ska reproduceras och kommer därför endast uppvisa detta beteende så länge de 

lider under ett tvång. Den dag eleven blir fri från tvångsmakten kommer den inte längre 

fortsätta att var en ögontjänare utan agera efter vad den upplever som rätt och riktigt10. Om 

individen ska lyckas att nå ett glädjefullt liv den dagen den själv får ta ansvar, gäller det att 

den har en god förståelse och ett förtroende för samhället.11 Margareta Normell har i sin bok 

Från lydnad till ansvarskultur en liknande tankegång där hon hänvisar till 

anknytningsforskning som visar att det är avgörande för hur vi fungerar som vuxna inte är vad 

vi får uppleva under vår uppväxt utan istället vilken mening vi lyckats tillskriva det som hänt. 

Så vad som sagts och gjorts skapar inte en upplevelse av mening men hur vi upplevt mening 

är avgörande för om vi kommer ta en kunskap till oss och acceptera olika fenomen.12 Makt 

verkar vara ett centralt fenomen för alla som är intresserade av att förstå elever och ungas 

situation i allmänhet och skolan som fostrande institution i synnerhet.     

För att få en djupare förståelse för elevernas situation behandlar vi makt i olika relationer. 

Perssons maktdefinition lyder ”individ eller kollektivaktörsförmåga att framkalla, förändra 

och hindra handlande och uppnå avsedda konsekvenser”13. Vetenskaplig utveckling och 

politiska behov har lett samhället ifrån det kollektiva till individuella, samma förskjutning kan 

                                                
8 Normell i Mohr, 2010, s. 19  
9 Persson, 2003, s. 47  
10 ibid, s. 198 
11 Normell i Mohr, 2010, s. 23 
12 Normell, 2008, s. 21 
13 Persson, 2003, s.28  
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vi se i maktbegreppet. För att ha användning av maktbegreppet idag måste vi anpassa det till 

den verklighet vi befinner oss i. 

En gång i tiden utgick vi ifrån att makten fanns tillgänglig som verktyg för överheten att 

förtrycka en befolkning, den var geografiskt bunden och likt ett kapital ägt av en aktör. En av 

de centrala gestalterna som har behandlat makt är Karl Marx. Han pekar på hur man genom 

historien har förslavat människor genom makten och att denna förslavning fortlöper även i det 

kapitalistiska västerländska samhället där den enda skillnaden är att repen som fjättrar oss är 

osynliga och att vi själva knutit knoparna som fjättrar oss i en illusion av maktfrihet. Marx 

menar att kapitalismen förslavar arbetaren i osynlighet, då maktstrukturen finns kvar fast 

genom det ekonomiska beroendet14. 

En annan central gestalt gällande makt är Michel Foucault. När vi av en övermakt görs till 

subjekt för vårt eget maktutövande och själva kontrollerar våra handlingar kallar Foucault det 

för disciplinering15. I disciplinerandet av den underordnade blir den medveten och dennes 

medvetande blir ett viljestyrt instrument, således upphör de vara slavar under övermakten, för 

disciplin skapar inte slavar eller robotar utan aktörer i en process av självkontroll16. Persson 

kritiserar denna idé genom att lyfta att vi inte kan skärma av eller isolera oss från 

maktinfluenser utan att övermakten endast i disciplineringen har osynliggjorts.17  

Skolan och utbildning kan användas som synonymer men Persson skiljer dem för att peka 

ut att det är möjligt för en individ att gå i skolan utan att nå skolans avsedda resultat som att 

fostras, utbildas eller socialiseras och på så sätt inte få någon utbildning. För att nå dessa mål 

måste eleverna vara mer än fysiskt närvarande i skolan, de räcker inte med att ett fysiskt 

samtycke utan eleven måste samtycka även till den mentala närvaron för att kunna fostras.18 

Fostran som maktprocess inbegriper syftena att framkalla, förändra och hindra handlande.19 

 Persson pratar om olika förhållningssätt till makt i skolan genom att beskriva vägen till 

ytfostran och djupfostran som produkter av två olika didaktiska förhållningssätt20. Där 

ytfostran inte tar till hänsyn att elever är tänkande värderande individer vilket leder till att 

skapa ”robotar” medan djupfostran skapar medvetna individer med möjlighet till både uppror 

och lydnad mot normer och övermakten21. 

                                                
14 Marx 1974 s. 503  
15 Focault1987, s. 161  
16 ibid, 1974, s. 9 
17 Persson, 1994, s. 9 
18 Persson, 1991 s. 80 
19 ibid,  s. 20 
20 ibid, s. 82 
21 Persson, 2003, s. 189 
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Men skolan fostrar inte bara elevers själar utan skolan som institution får mening genom 

att utöva makt, det är en institution som ges mening då den ständigt är inbegripen i försök att 

producera elevhandlande.22  

2.3 Maktrelationer 

En maktrelation är enligt Persson ”en relation mellan två eller fler aktörer där minst den ena 

aktören försöker påverka den andres handlande och som gör detta medvetet, som således 

försöker uppnå avsedda konsekvenser”23  

Weber förklarar i Ekonomi och samhälle skillnaden mellan makt och auktoritet. Han säger 

att i en maktrelation gör den underordnade motstånd, medans den i en relation till auktoritet 

samtycker till lydnad.24 Persson menar att om man bara ser till maktutövandets ögonblick kan 

det verka som att det finns skillnad mellan auktoritet och makt. Att hålla isär begreppen blir 

problematiskt när man ser till det historiska perspektivet av maktutövande. Då maktens objekt 

kan vara under påverkan av en längre tids maktutövande så att denne har slutat ifrågasätta 

makten, kan objektet nu upplevas accepterar maktutövarens villkor. Med denna kritik vill 

Persson peka på att makten biografiskt har en plats i individen och att vi inte kan särskilja 

makt och auktoritet då auktoriteten formar objektets uppfattning av makt25.  

I skolan finner vi en trög maktrelation där läraren har i uppdrag att utöva makt över eleven 

genom att försöka få dem att nå de mål som är beskrivna i kurs och läroplan, med rätt att 

sanktionera eleven. Trots det i teorin tröga maktförhållandet finns det även ett flyktigt 

maktförhållande mellan lärare och elev då elever och lärare är sociala personer. Persson 

beskriver relationen primärt som en relation där läraren är yrkesutövande representant för 

samhället i sin maktrelation till eleven. Persson menar att ytfostran får eleverna att agera som 

robotar för att kunna leva upp till skolans mål, denna typ av fostran sker då eleven inte förstår 

varför denne bör uppvisa ett beteende medan i djupfostran samtyckeproduceras medvetande 

och handling i ett utbyte med eleven som leder till att utveckla en person, inte bara ett 

beteende.26 

Utifrån denna bakgrund upplever vi det som ett problem att utbildningspolitiken strävar 

tillbaka mot en lydnadskultur och tror att det kan vara givande för förståelse av makt i skola 

att se på hur elever i gymnasieskolan idag upplever makt i olika relationer. 
                                                

22 Persson, 2003, s. 45 
23 Persson, 1991, s. 15 
24 Weber, 1983, s. 37 
25 Persson, 1991, s. 11 
26 Persson, 2003, s. 189-194 
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3 Tidigare Forskning 

3.1 Lärarens makt 

Ett sätt för lärare att frambringa handling hos elever är genom epistemiskauktoritet. Raviv 

med flera har undersökt i vilken grad elever upplever att deras lärare besitter denna 

epistemiska auktoritet såväl i sin ämneskunskap som i allmänkunskap. Med 

epistemiskauktoritet menas kortfattat auktoritet tillskriven genom kunskap. Ett exempel på 

detta är en lärare som lyckas motivera elever till lärandet och få deras respekt genom sina 

överlägsna ämneskunskaper. Det behöver dock inte endast vara ämneskunskaper som ligger 

till grund för en epistemiskauktoritet, utan det kan även vara allmänna kunskaper som t.ex. 

emotionella, socialiserande och normerande kunskaper.27 Epistemisk auktoritet är inget som 

individen besitter, utan eleverna bestämmer vilken epistemiskauktoritet de tillskriver 

läraren.28 Studien har genomförts bland motsvarande högstadie- och gymnasieelever från den 

Israeliska medelklassen.29 Generella resultat visar att eleverna bedömer lärarnas epistemiska 

auktoritet som medelmåttlig, där den ämneskunskapsrelaterade uppfattas som något starkare 

än den allmänna epistemiska auktoriteten. Vidare har Raviv med flera funnit att kvinnliga 

elever upplever lärarnas epistemiska auktoritet som starkare än de manliga. 

En annan aspekt av maktrelationen mellan lärare och elev är personkemin mellan dem. 

Vikten av denna kemin synliggörs i Mullers studie, som med flera har gjort en analys av tre 

tidigare studier som utförts i USA, varav två var kvalitativa och en var kvantitativ.30 En av 

eleverna i studien uttalar sig om två olika lärare. Om en av lärarna säger eleven; 

”Man, I hated her. I always wanted to beat her up” 31 

Samma elev säger följande om en annan lärare; 

”In sixth grade, my teacher was Ms. Bronzic; she was a Jewish lady – man, she was so cool… I 

remember I did a report on.. ”The Legend of Sleepy Hollow”, and I got a A: it was a’hundred 

percent, the best in the class. But Ms. Bronzic made me do it over; she said it wasn’t good 

enough even though it was the best in the class. And I remember her teaching me that way, to 
                                                

27 Raviv et al. 2003, s. 18 
28 ibid, s. 18 
29 ibid, s. 23 
30 Muller et al, 1999, s. 301 
31 ibid, s. 293 
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always be better than the best…I just started puttin’ the litte knick-knacks, the little details in 

there… She didn’t grade it or anything … she was just happy or something.”32 

Ms. Bronzics lyckades åstadkomma handling genom sin relation till eleven.33 En annan lärare 

i samma studie beskriver vikten av att vinna elevernas respekt; 

”Kids like respect…I know that you might be the greatest teacher in the world, but if you don’t 

gain their trust and respect, you cannot teach them”34 

Resultat av denna studie blir sammanfattningsvis att uppmuntring och ställandet av höga krav 

är viktiga personlighetsdrag och strategiska medel för att få elever att aktivt delta på 

lektionerna. Elever söker ständigt efter bekräftelse och när de får uppmuntrande kommentarer 

och kraven är höga blir de inspirerade och vill prestera.35 

Både den epistemiska auktoritet och lärarens personlighet är avgörande för 

maktförhållandet mellan lärare och elev. Förutom dessa maktstrategier har Cothran & Ennis 

identifierat några till i sin studie. Syftet med deras studie var att undersöka elevens och 

lärarnas upplevelser av makt och konflikt. Observationer utfördes vid idrott & hälsa lektioner 

i USA, som följdes upp med ett antal intervjuer.36 Angående lärarens makt har Cothran & 

Ennis funnit följande maktstrategier: 

• Strategiskt tillbakadragande – detta är ett sätt för lärare att använda när eleverna 

gör mycket motstånd som hindrar dem från lärandet. Läraren kan här välja bort en 

del av kunskapsmålen för att göra aktiviteten eller lektionen mer attraktiv för 

eleverna. Detta för att öka deras uppmärksamhet och medverkan.  

• Utbytessystem – genom att erbjuda eleverna något önskvärt i utbyte mot deras 

delaktighet och engagemang kan en lärare utöva makt över elever. Bra betyg, 

önskvärda aktiviteter eller sluta lektionen tidigare är exempel på medel som en 

lärare kan erbjuda för önskvärt beteende. 37 

3.2 Elevens makt 

Cothran & Ennis och Landahl har i sin forskning även beskrivit ett antal strategier som elever 

kan använda för att utöva makt över läraren. Ett effektivt sätt för eleverna att utöva makt är att 
                                                

32 Muller et al, 1999, s. 295 
33 ibid, s. 295 
34 ibid, s. 299 
35 ibid, s.319 
36 Cothran & Ennis, 1997, s. 544 
37 ibid, s. 552 
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använda grupptryck. Landahl har forskat kring lärares fostrans- och omsorgsarbete utifrån 

bland annat lärarhandledningar, läroplaner och pedagogiska tidskrifter.38 Han beskriver att 

barn och ungdomar normalt sett utgör en minoritet gentemot vuxna i samhället, men att de i 

skolan bildar en majoritet. Mötet i skolan består av ett kollektiv av elever som möter en eller 

några vuxna.39 När eleverna vill påverka läraren kan de gadda ihop sig för att bilda ett 

numerärt överläge mot läraren. En elev från Cothran & Ennis studie säger följande; 

”We’ll get our friends together and be loud and obnoxious and disrupt the class. We’ll just 

keep talking until eventually the teacher will change cause they can’t do nothing.”40 

I detta citat uttrycker eleven hur de som grupp medvetet försöker ändra lärarens arbetssätt. 

Grupptrycket kan dock även uppstå omedvetet, några elever börjar bete se på ett visst sätt 

varpå majoriteten av klassen tar efter.41 Detta grupptryck som elever kan använda sig av kan 

ge positivt upplevda effekter för eleverna, samtidigt som det är ett stort problem för läraren. 

Vid fel bemötande av läraren kan en sådan gruppsammanhållning leda till en maktkamp 

mellan elevgruppen och läraren och på så sätt exkluderas läraren från gruppen som helhet.42 

Förutom grupptrycket har eleverna även ett antal individuella strategier att tillgå i 

maktrelationen med läraren. Cothran & Ennis radar upp följande: 

• Icke-deltagande – denna strategi går ut på att göra maktmotstånd där eleven aktivt 

väljer att inte delta i undervisningen för att visa sitt missnöje med läraren eller 

lektionens innehåll. Denna strategi är dock problematisk då den på sikt resulterar i 

dåliga eller underkända betyg för eleven, vilket är något de flesta elever inte vill 

offra.  

• Personlighet – här använder eleven sin personlighet för att påverka läraren. Genom 

att bygga upp en social relation till läraren är läraren sedan mer benägen att lyssna 

på eleven. Ett annat sätt att använda sin personlighet på är att försöka påverka 

resten av klassen för att på så sätt skapa en majoritet såsom beskriven tidigare i 

detta avsnitt. Elever som använder sig av denna strategi är ofta populära eller 

duktiga elever. 

• Störning – genom störningar kan elever också göra maktmotstånd. Dessa kan vara 

både verbala och icke-verbala. Eleven kan medvetet avbryta en pågående 
                                                

38 Landahl, 2006, s. 11 
39 ibid, s. 222 
40 Cothran & Ennis, 1997, s. 546 
41 Landahl, 2006, s. 70 
42 ibid, s. 72 
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genomgång eller instruktion genom olämpliga kommentarer, eller störa genom 

ogenomtänkta frågor. Ett icke-verbalt exempel är att inte följa lärarens instruktioner 

och göra något annat istället. Elever som använder sådana strategier är ofta väl 

medvetna om sin makt och villiga att använda den för att uppnå personliga mål.  

• Belöning – denna strategi är motsatsen till icke-deltagandet. Istället för att inte delta 

kan elever också belöna läraren genom att vara delaktiga och lyssna när läraren har 

förberett en önskvärd lektion eller arbetsområde.43  

3.3 Elevgruppers olika attityder och uppfattningar kring makt 

I skolverkets rapport Ung i demokratin, gymnasieelevers kunskaper och attityder i demokrati- 

och samhällsfrågor beskrivs i vilken grad gymnasieelever besitter kunskaper om vårt samhälle 

och hur aktiva de är i demokrati- och samhällsfrågor. Rapporten baseras på den internationella 

studien ”the IEA Civic Education Study”. Syftet med studien var att undersöka 

gymnasieelevers kunskaper och uppfattningar i demokrati- och samhällsfrågor samt få insikt i 

skolans roll att fostra demokratiska medborgare. Till grund för denna rapport ligger 2678 

svenska gymnasieelevers svar på en enkät.44   

Ett av resultaten är att eleverna uppfattar att de i större grad har möjlighet att påverka 

undervisningens upplägg och innehåll (77 % anser att de har möjlighet att påverka) jämfört 

med t.ex. schemaläggning och normer och regler (endast 44 % anser ha möjlighet att 

påverka). Vad gällande dessa påståenden finns det skillnader inom olika elevgrupper. Elever 

som går studieförberedande gymnasieprogram anser sig ha större möjlighet till inflytande än 

elever som går postmoderna program45 samt mans- och kvinnodominerade yrkesprogram.46 

Ett annat objekt som har studerats i rapporten är elevers attityder till protester. Vad gällande 

legala protester har man undersökt huruvida eleverna tror att de någon gång i framtiden 

kommer att; skriva insändare om samhälls- eller politiska frågor, samla in namnunderskrifter 

för ett upprop samt delta i en fredlig protestmarsch eller möte. Att skriva insändare och samla 

in namnunderskrifter tror ungefär en femtedel att de någon gång kommer att göra i framtiden. 

Det finns inga markanta skillnader bland de i rapporten undersökta uppfattningar mellan 

elever från olika gymnasieprogram. Däremot finns det skillnader vad gäller deltagandet i 

protestmarscher eller möten. Cirka 40 % tror att de någon gång i framtiden kommer deltaga 
                                                

43 Cothran & Ennis, 1997, s. 547-548 
44 Skolverket, 2003, s. 8 
45 Med postmoderna program menas studieförberedande program med en t.ex. media eller estetisk 
inriktning.  
46 ibid, s. 44 - 48 
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och skillnaderna mellan de olika programmen är stora. Det är främst elever från 

studieförberedande och kvinnodominerade yrkesprogram som tror sig ställa upp på dessa 

aktiviteter (47 respektive 41 %) medan det hos elever från postmoderna och mansdominerade 

yrkesprogram bara är 25 respektive 22 % som tror sig komma delta i protestmarscher eller 

möten. Förutom legala protester har man även undersökt hur troligt det är att eleverna ställer 

upp i illegala protester. Frågorna som ställdes här var om de tror att de någon gång i framtiden 

kommer sprejmåla slagord på väggar, blockera trafiken som en form av protest eller ockupera 

en offentlig byggnad. Här är det mellan 5 och 7 % av alla elever som tror sig delta i sådana 

aktiviteter. Det är främst elever från de mansdominerade yrkesprogrammen som svarar 

positivt, cirka 10 % mot cirka 6 % av de övriga programmen.47 Det finns alltså en polarisering 

i attityder bland de olika programmen. Elever från studieförberedande och kvinnodominerade 

yrkesprogram är mer benägna att delta i legala protester. I illegala protester är det framförallt 

elever från mansdominerade yrkesprogram som är mer benägna att deltaga medan elever från 

postmoderna program hamnar någonstans mellan polerna. 

Ronny Högberg har i sin avhandling Motstånd och konformitet undersökt hur pojkar från 

byggprogrammet förhåller sig till kärnämnena. Högberg har använt sig av fältforskning där 

han har observerat ett antal elever under två terminer under såväl raster som lektioner och 

kompletterat dessa observationer med intervjuer.48 I denna studie har Högberg bl.a. studerat 

hur dessa elever använder sin makt gentemot lärarna. De elever Högberg har följt är elever 

som nöjer sig med hyfsade betyg i kärnämnena, vilket skapar ett speciellt maktförhållande 

mellan lärarna och eleverna. Kärnämnenas status bland elever avgörs av lärarens handlingar. 

En ”bra lärare” får eleverna att tycka att ämnet ändå är okej, om läraren däremot är impopulär 

förstärker det deras redan negativa uppfattning av ämnet. Denna uppfattning om läraren och 

indirekt även ämnet grundar sig i vilken grad eleverna får handlingsutrymme av läraren. Ett 

exempel på detta är en lärare som låter eleverna åka hem när de är klara med ett visst antal 

uppgifter, vilket får eleverna att jobba intensivt med uppgifterna. Om en lärare inte erbjuder 

sådana handlingsutrymmen försöker eleverna påverka lektionen. Denna maktutövning 

(sabotage av lektionen) sker till stor del i form av tramsande och humor.  När de försöker 

påverka undervisningen genom tramsande i olika former står läraren sig rätt maktlös. Lärarens 

försök att få eleverna att anpassa sig efter sin vilja gör det bara roligare för eleverna och 

uppmuntrar till fortsatt maktspel. Läraren måste i sådana situationer anpassa sitt beteende 

efter eleverna och bemöta situationen utifrån tidigare erfarenheter av dessa elever. Att belöna 
                                                

47 Skolverket, 2003, s. 125 - 130 
48 Högberg, 2009, s. 49 - 51 
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eleverna genom att utforma undervisningen med hänsyn till deras önskemål verkar vara det 

enda som leder till att de arbetar under lektionen.49 Studien visar ett exempel på hur eleverna 

kan utöva makt över läraren. 

Sverker Lindblad har utfört en studie med syfte att ge en bild av hur solidarisk och rättvis 

den svenska skolan är. Detta har gjorts genom att undersöka elevernas erfarenheter av skolan, 

vilket inflytande de anser sig ha och vilka strategier de använder för att förbättra sin situation, 

Lindblad har sedan jämfört denna information med elevernas sociala bakgrund, kön och 

invandrarskap. Datan kommer från livsprojektet där svar från elever i årskurs sju och nio på 

högstadiet samt årskurs två på gymnasiet har analyserats. Elevernas relation till läraren har 

specificerats genom att mäta elevernas uppfattning av egenskaper hos läraren som att ha 

humor, vara schysst, besitta goda ämneskunskaper samt bry sig om eleverna. 

Gymnasieelevernas uppfattningar kring dessa egenskaper är att mer än hälften tycker att 

lärarna har goda ämneskunskaper, medan endast en kvart tycker att lärarna verkligen bryr sig 

om sina elever. Humor och att vara schysst hamnar mellan föregående två egenskaper. Även 

mer specifika egenskaper har analyserats och ungefär 45 % av gymnasieeleverna tycker att 

lärarna brukar lyssna på deras synpunkter, samtidigt som 30 % inte står ut med att läraren 

alltid ska bestämma och att läraren ställer för stora krav på dem. Kring 20 % tycker att lärarna 

inte ger dem tillräckligt mycket eget ansvar i skolan och att det är bäst att göra som läraren 

säger och inte tänka själv. Vissa av dessa påståenden användes för att beskriva elevernas 

mikropolitiska strategier. Med detta menas på vilket sätt de försöker påverka läraren. De tre 

strategier som tas upp i Lindblads studie är lojalitet, röst och flykt.  

”Lojalitet” innebär att man hoppas att brister och missförhållanden går över, man väljer att 

inte göra motstånd, utan tror att det löser sig över tid.  

”Röst” innebär att man argumenterar för sin sak och på så sätt försöker övertyga om brister 

och missförhållanden, samt hur man kan lösa dessa.  

”Flykt” innebär att man inte tror att något kommer att lösa de brister och missförhållanden 

som finns och väljer att överge organisationen.50 

Lindblad har funnit att röst är den mest använda mikropolitiska strategi medan flykt är den 

mest sällsynta av de tre. Detta har även kopplats till social bakgrund och det som är intressant 

är att flykt avtar med åldern för de flesta sociala grupper förutom elever från lägre tjänstemän 

samt företagarfamiljer. Lojaliteten avtar också med åldern medan röst ökar för alla sociala 

klasser, dock något extra för arbetarbarnen. Sammanfattningsvis kan man konstatera att 
                                                

49 Högberg, 2009, s. 156 - 159 
50 Lindblad i Andersson, 2011, kap 6 



   

 13 

arbetarungdomar är mest benägna att använda flykt medan tjänstemannabarn är de mest flitiga 

användare av rösten. Utöver detta har Lindblad även satt dessa resultat i relation till 

upplevelser av skolarbetets meningsfullhet. Slutsatsen av detta är att skillnaderna mellan de 

olika klasserna jämnas ut och således är det inte enbart den sociala klassen och kön som styr 

de mikropolitiska strategierna utan även upplevelsen av skolarbetets meningsfullhet. Där det 

är framförallt ungdomarna från högre tjänstemannahem som upplever skolan som 

meningsfull.51 

 

  

                                                
51 Lindblad i Andersson, 2011, kap 6  
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4 Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Perssons maktbegrepp 

Vi ska i det här avsnittet bearbeta maktens funktion som medel för att fostra elever på lång 

sikt. Persson i Skola och makt baserar sin maktdefinition utifrån Barnes definition som lyder 

”makt är individens kapacitet att frambringa handling” Persson menar att den är användbar då 

den innefattar både en individs förmåga att handla men också individens förmåga att styra 

andras handlande. Persson tillägger även att definitionen behöver innefatta handlingens 

resultat och förmåga att hindra handling. Maktrelationer är enligt Persson ”en relation mellan 

två eller flera aktörer där åtminstone den ena aktören försöker påverka den andres handlande 

och gör detta mer eller mindre medvetet.”52 På så vis kan man utöva makt utan att själv vara 

medvetande om det. 

Att hindra en handling är i sig en handling, vi väljer därför att bortse från den vidare 

definitionens tillägg ”hindra”, men använder i övrigt Perssons definition. Person lyfter även in 

kollektivet som subjekt i sin maktdefinition som lyder ”en individuell eller kollektiv aktörs 

förmåga att framkalla, förändra och hindra handlande och uppnå avsedda konsekvenser.” 53  

Perssons maktperspektiv är användbart i studien, då den inte beskriver makten som teknik, 

han beskriver den inte heller som geografiskt eller till tid bunden.  

”Makten utövas helt enkelt med en mängd olika metoder, den utövas på en rad olika platser 
och dess resultat behöver inte nödvändigtvis vara förbundet i tid med dess utövning. Kort sagt; 
makt utövas överallt”.54  

Varje maktrelation existerar i en kontext, historien har en påverkan på nuet. Elevens 

föreställningar om hur den kan arbeta och utöva makt konstitueras av hur den tidigare upplevt 

sin skolgång.55  

4.2 Yt- och djupfostran 

Persson beskriver hur ledningens roll i ett djupfostrande företagsklimat går för ledningens del 

ut på att få arbetaren att identifiera sig med företagets mål och genom identifieringen arbeta 

                                                
52 Persson, 2003, s. 31 
53 ibid, s. 27 
54 ibid, s. 27 
55 Persson, 1991, s. 11 
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ansvarsfullt med ett minimum av övervakning.56 I skolan råder två former av fostran; Yt- och 

djupfostran, praktikerna skiljer sig åt i det sätt som läraren frambringar elevers handlande. 

Ytfostran syftar till en praktik där eleven arbetar mot förutbestämda mål, planer och tekniker, 

det leder till att eleven blir ett passivt och okritiskt objekt för läraren att hantera. I detta 

rollspel vet inte läraren om eleven spelar rollen som objekt eller om den har fostrats till 

objekt. Objekt eller skådespelare i rollen som objektet spelar i sammanhanget inte någon roll 

för utbildningen, oavsett har eleven inte fostrats mer än för stunden. En individ kan inte förbli 

objekt då individer är subjekt, således är yt-fostran tillfällig. För att kunskap ska bli långvarig 

måste vi komma djupare, vilket vi gör genom att hjälpa eleverna forma hur de tänker, genom 

att ge dem argument och förklara varför de ska tänka på ett visst sätt.57 

4.3 Makt och motstånd 

En individ som tar initiativ till en handling som påvverkar en annan individ har tagit rollen 

som subjekt, den som blir utsatt för subjektets maktutövande blir till objekt för makten. Som 

objekt står valet mellan att göra motstånd eller inte, på så vis existerar en motståndsposition 

till makthandlingar bara i relationen till maktutövande.58  

För att visa på maktbegreppets totalitet exemplifierar Persson hur makt återfinns i de 

trivialaste handlingar, genom ett maktperspektiv beskriver han handlingen att fråga någon om 

vad klockan är. Den som frågar är maktsubjekt, den som utsätts för makten blir till objekt. 

Denne kan i sin tur välja att göra motstånd (t.ex. inte svara) eller om objektet förstår varför 

t.ex. en fråga ställs och tolkar frågan som legitim, kan samtyckeproducerad makt utövas. 59  

Persson förklarar att makt kan återfinnas i alla sociala relationer, vilket inte betyder att den 

alltid gör det, utan ibland finns den där, ibland inte60  

4.4 Trög eller flyktig maktrelation 

Det finns olika former av maktrelationer som skiljer sig åt beroende på varför man väljer att 

bli subjekt för makt. Dessa ser ut på följande sätt; antingen kan objektet vara i någons våld 

eller så kan den vara känslomässigt styrd. En bebis frambringar beteende hos en förälder, som 

är känslomässigt betingade att handla men som i sin tur handlar och utövar makt över bebisen, 

                                                
56 Persson, 2003, s. 198 
57 Persson, 2003, s. 198 
58 ibid, s. 29 
59 ibid, s. 33 
60 ibid, s. 39 
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som inte kan värja sig för förälderns vilja. Exemplet tjänar till att visa hur man alltid är minst 

två aktörer i en maktrelation där båda kan utöva makt men i olika specifika situationer utövar 

en part makt över den andra. Men man får även se maktrelationen som styrd av objektets 

uppfattningar om det normala då föräldrarna kanske upplever tvångsmakt från samhället att ta 

hand om sin bebis. En maktrelation där en part har förmågan att sanktionera den andre men 

inte vice versa beskrivs som en trög maktrelation, som motpol till det tröga maktförhållandet 

finner vi den flyktiga maktrelationen. I den har parterna (i t.ex. ett samtal) samma chans att 

argumentera för sin sak för att påverka varandra. 61 

  

                                                
61 Persson, 2003, s. 30 
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5 Syfte och frågeställningar 

5.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och jämföra i vilken utsträckning eleverna uppfattar att 
Perssons maktfenomen förekommer i olika relationer i skolan. Utifrån detta har vi formulerat 
följande övergripande frågeställningar. 

 

5.2 Frågeställningar 

1. I vilken utsträckning upplevs Perssons olika maktfenomen i elev till 
lärarrelationen? 

2. I vilken utsträckning upplevs Perssons olika maktfenomen i elev till elevrelationen? 
3. Hur förhåller sig maktrelationen mellan elever till relationen mellan lärare och 

elev? 
4. Vilken roll spelar elevernas bakgrund i de olika maktfenomenen? 
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6 Metod 

6.1 Operationalisering 

Då vårt syfte var att undersöka och jämföra i vilken utsträckning eleverna upplever att 

Perssons maktfenomen förekommer i olika relationer i skolan, tyckte vi att de en kvantitativ 

metod lämpade sig bäst. Esaiasson med flera skriver att ”kvalitativa samtalsintervjuer ofta 

handlar om att kartlägga människors uppfattningar på ett område för att därigenom kunna 

utveckla begrepp och definiera kategorier”.62 Då vi redan hade en begreppsapparat att utgå 

ifrån ville vi applicera den på en population. Vi ville således inte kartlägga enskilda personers 

uppfattningar om makt utan kartlägga förekomsten av olika maktfenomen i olika relationer. 

Därför valde vi enkätundersökning som metod för datainsamling. 

6.2 Metod för datainsamling 

Enkäten (se bilagan) bestod av två delar. Första delen bestod av 4 frågor av saklig karaktär. 

Här frågade vi efter kön, skola, gymnasieprogram och föräldrarnas yrke. Frågorna var 

utformade som öppna frågor av den anledning att eleverna själva skulle få välja hur de ville 

definiera sig. Vi var medvetna om problemet med öppna sakfrågor som skulle kunnat 

generera olika dimensioner av svar. En fördel med öppna svarsalternativ var att eleverna 

visste vad deras föräldrar arbetar med. Hade vi istället bett eleverna att bocka i vilken klass 

deras föräldrar tillhörde hade det varit svårare för dem att svara, då deras klasstillhörighet 

kanske inte är känd för dem. Det gick inte heller att rada upp alla möjliga yrken. 

Andra delen bestod av 32 frågor organiserat runt sju fenomen inom Perssons maktteori. De 

fenomen vi använde var: 

• Initiativ till maktutövning 

• Förmågan att nå avsett resultat 

• Benägenhet att göra maktmotstånd 

• Utsatthet för tvångsmakt  

• Utövandet av tvångsmakt 

• Mottagandet av samtyckeproducerad makt 

                                                
62 Esaiasson et al., 2012, s. 229 
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• Utövandet av samtyckeproducerad makt 

Alla dessa sju teman efterfrågades i relation till lärare och i relation till andra elever. Frågorna 

var utformade som påståenden där eleverna på en femgradig skala fick svara i vilken 

utsträckning de ansåg att påståendet förekommer. Ett exempel på en fråga med svarsalternativ 

var:  

När jag inte håller med mina klasskamrater så säger jag ifrån: 

 

Stämmer	  	  

alltid	  

stämmer	  

oftast	  

Stämmer	  

ibland	  

Stämmer	  

sällan	  

Stämmer	  

aldrig	  

Vet	  ej	  

 

Esaiasson med flera beskriver vikten av att undvika svåra ord.63 Då Perssons maktteori består 

av vetenskapliga begrepp försökte vi ta dessa begrepp tillbaka till skolvardagen så att eleverna 

kunde förstå frågorna. Vi testade enkäten på ett antal personer innan vi utförde studien på 

skolorna för att försäkra oss om att den var begriplig. I utformandet av frågorna försökte vi att 

hålla det operationella språket så nära det teoretiska som möjligt utan att använda ett språk i 

frågorna som gymnasielever inte skulle kunna förstå. Vilket leder till vad Esaiasson med flera 

kallar för begreppsvaliditet.64 

6.3 Urval 

Vi valde att rikta studien till elever istället för lärare då vi var intresserade av just deras 

upplevelser kring olika maktfenomen. Studien genomförde bland elever på gymnasiet. 

Gymnasiet valdes dels för att det kommer att vara vår framtida arbetsplats men också för att 

gymnasieelever har en bredare kunskaps- och erfarenhetshorisont jämfört med elever i yngre 

åldrar, vilket kunde underlätta vid ifyllandet av enkäten. Vi tänkte att elever i gymnasiet i 

högre grad kan ha nått den emotionell mognad som krävs för att se och bedöma sina egna 

handlingar.  

Vi använde oss av ett urval som Trost kallar för kvoturval. Vid kvoturval väljer man ut 

människor som är representativa för en viss kategori i samhället.65 Vårt mål var att få en jämn 

fördelning vad gäller elever från yrkes-, postmoderna- och studieförberedande 

gymnasieprogram. Vidare har vi eftersträvat en jämn könsfördelning.   

                                                
63 Esaiasson et al, 2012, s. 245 
64 ibid, s. 58 
65 Trost, 2012, s. 30 
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6.4 Genomförande och forskningsetiska överväganden 

Vi har tagit kontakt med ett antal gymnasieskolors rektorer för att få tillgång till elever som 

kan svara på vår enkät. Vid genomförandet har en av oss eller båda varit närvarande. 

Esaiasson med flera skriver att närhet till studieobjektet är av vikt vid enkätstudier, att 

presentera sig inför informanterna och skapa en personlig närhet till gruppen ger en ökad 

dimension till resultatet och förmedlar vikten av att respondenterna tar studien på allvar, så att 

den inte genomförs utan eftertanke.66 En annan fördel med närvarandet är att det kan motivera 

eleverna att delta i studien och nå en så hög svarsfrekvens som möjligt.67  Innan vi åkte ut till 

skolorna gjorde vi en lista med information som skulle förmedlas till eleverna. Listan gjordes 

så att vi både gick ut och gav samma information till alla elever. Eleverna har förutom 

studiens syfte informerats om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst under 

undersökningen kunde avbryta sin medverkan i enlighet med vetenskapsrådet 

informationskrav.68 Vidare har vi förklarat att samtycke ges genom inlämnandet av ifylld 

enkät, ville respondenterna inte delta fick de avstå från att lämna in enkäten.69 Vi har även 

talat om att respondenterna var anonyma och att de inte skulle skriva sina namn70, att det 

endast var vi som skulle ha tillgång till enkäten samt att dessa inte skulle komma att 

vidarebefordras i icke-vetenskapliga syften.71 

6.5 Respondenter 

Efter att ha tagit en första kontakt med rektorer fick vi tre skolor att medverka i 

undersökningen. 115 elever ombads att medverka i studien vilket genererade 111 ifyllda 

enkäter, det var fyra personer som valde att inte fylla i enkäten. Således har vi ett bortfall på 

3,5 %. Av dessa 111 elever var 50 % kvinnor och 49 % män. Två stycken lämnade frågan 

angående kön obesvarat. Vad gäller olika gymnasieprogram så gick 67 % av respondenterna 

studieförberedande gymnasieprogram och 33 % vid gymnasieprogram med estetisk 

inriktning. Inom de olika samhällsklasserna gick vi efter SCB’s indelningar72 men med 

                                                
66 Esaiasson et al, 2012, s. 63 
67 ibid, s. 237 
68 Vetenskaprådet, 2012, s. 7  
69 ibid, s. 9 
70 ibid, s. 12 
71 ibid, s. 14 
72 SCB, 1982 
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skillnaden att vi har slagit ihop några klasser för att underlätta överskådligheten. Vilket 

resulterade i följande indelning med följande andel svarande: 

• Arbetare (17 %) 

• Lägre tjänstemän (9 %) 

• Tjänstemän på mellannivå (11 %) 

• Högre tjänstemän (41 %) 

• Egna företagare (12 %) 

• Oklassificerad (12 %) 

6.6 Analysmetod 

För att analysera datan har vi använt oss av SPSS v.21 som är ett datorprogram för 

statistikanalys. Frågorna som var organiserade under de sju fenomen, fick ett värde på en 

skala från ett till fem. Svarsalternativ ”stämmer aldrig” fick värdet 1, ”stämmer sällan” värdet 

2, ”stämmer ibland” 3, ”stämmer ofta” 4 och ”stämmer alltid” värdet 5. Enkätens 

svarsalternativ består dock inte av jämna intervaller och måste således betraktas som ordinal. 

En ordinalskala innebär att det är möjligt att identifiera en inbördes rangordning men att de 

inbördes stegen inte är jämna.73 Vid redovisning av data från en ordinalskala använder man 

sig vanligtvis av medianen och variationsbredd.74 Vi har dock i vissa situationer valt att även 

redovisa medelvärden då dessa säger något mer om åt vilket håll medianen lutar och för att 

slippa att alltid behöva redovisa histogram. Vi har varit varsamma och alltid kontrollerad om 

medelvärdet ligger i närheten av medianen före redovisning av denna.  

6.6.1 Redovisning av frågorna inom de olika fenomen 

De olika maktfenomenen; initiativ till maktutövning, förmåga att nå avsett resultat osv. mättes 

genom ett antal frågor. Frågorna inom varje fenomen är följande och formuleringen finner ni i 

bilagan: 

Fenomen I relation till lärare I relation till elever 

Benägenhet att ta initiativ Fråga 28 och 32 Fråga 6, 9 och 30 

Förmåga att nå avsett resultat Fråga 17, 27, 8 och 20 Fråga 3 

Benägenhet att göra maktmotstånd Fråga 24 Fråga 2 och 16 

Utövandet av tvångsmakt Fråga 21 och 29 Fråga 15 och 19 

                                                
73 Esaiasson et al., 2012, s. 349 
74 ibid, s. 348 
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Mottagandet av tvångsmakt Fråga 7, 10 och 31 Fråga 11 och 25 

Utövandet av samtyckeproducerad 

makt 

Fråga 13 och 26 Fråga 1 

Mottagandet av 

samtyckeproducerad 

Fråga 18 och 23 Fråga 14 

Tabell 1. Översikt över frågor inom de olika maktfenomenen 

  

Vissa av dessa maktfenomen mättes med ett jämnt antal frågor vilket har resulterat i att 

medianerna ibland kan ligga mellan två värden. När en respondent inte har svarat på en av 

frågorna som ingår i ett av maktfenomenen har den frågan tagits bort från resultaten och 

respondenten har fått sin median från de övriga svaren inom samma maktfenomen.  

6.7 Metodreflektion 

Vid en reflektion över vår metod tycker vi fortfarande att det var rätt väg att gå. Problem har 

dock uppstått när vi tog kontakt med skolorna. Vi hade för avsikt att få med elever från olika 

gymnasieprogram. Det visade sig dock i kontakten med lärarna att eleverna från 

yrkesförberedande program var på praktik. Detta gjorde att vi inte lyckades få med några 

elever från yrkesförberedande gymnasieprogram i undersökningen, vilket skapar problem i 

vårt kvoturval. Man skulle kunna argumentera för att vårt urval har blivit ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att man tar det man får tag på.75 Detta kan diskuteras ur en 

validitetsperspektiv, där validitet enligt Esaiasson betyder att man mäter det man påstår att 

mäta.76 Vi hade för avsikt att undersöka i vilken utsträckning eleverna uppfattar Perssons 

maktfenomen och vårt urval är inte generaliserbar för alla gymnasieelever då inkludering av 

elever från yrkesförberedande program skulle kunna ge ett annat resultat. Vi anser ändå att vi 

genom våra överväganden kring reliabilitet och begreppsvaliditet har gjort en undersökning 

som ger en bra validitet bara man tar hänsyn till att elever från yrkesförberedande 

gymnasieprogram har exkluderats från vår studie.  

  

                                                
75 Trost, 2012, s. 31 
76 Esaiasson et al., 2012, s. 57 
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7 Resultat och Analys  

I detta kapitel redovisar och analyserar vi vår empiri. Från kapitel 7.1 till och med 7.5 utgår 

ifrån de olika maktfenomenen för att besvara våra frågeställningar som hör till syftet; Hur 

upplevs maktfenomen i elev till lärarrelationen? Hur upplevs maktfenomen i elev till 

elevrelationen? Hur förhåller sig maktrelationen mellan elever till relationen mellan lärare och 

elev? I kapitel 7.6 besvarar vi frågeställning; Vilka skillnader finns det mellan elever utifrån 

deras bakgrund? 

7.1 Initiativ till maktutövning 

Nedan redovisas resultat för respondenternas uppfattningar kring initiativ till maktutövning i 

både lärar- och elevrelationen.  

 

Resultat i lärarrelationen 

 
                Histogram 1. Initiativ till maktutövning mot lärare 

Histogram 1 beskriver andel respondenter i procent längst Y-axeln och på en värdeskala från 

1-5 längs X-axeln finner vi medianer av svar inom kategorin som berör initiativtagande av 
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makt i relation till lärare. Medelvärdet av svaren gällande upplevelsen av maktfenomenet 

initiativtagandet i maktrelationen till lärare är i genomsnitt 2,95, vilket representerar 

svarskategorin ”ibland”. De flesta respondenter ligger i mitten på skalan och väldigt få av dem 

(14 %) uttrycker i någon av frågorna att de ”aldrig” eller ”alltid” tar initiativ till att utöva makt 

i relationen till lärare. 

 

Resultat i elevrelationen 

 
                              Histogram 2. Initiativ till maktutövning mot elever 
Histogram 2 visar samma förhållande som förra histogrammet med undantaget att frågorna 

angår elevrelationen. Respondenternas benägenhet att ta initiativ är centrerat kring svaren 

”ibland” och ”ofta”, 86 % av dem återfinns i dessa kategorier. Medelvärdet för hur mycket 

initiativ respondenterna riktar mot andra elever är 3,34 vilket betyder att dem i genomsnitt 

upplever att de lite oftare än ibland initierar sådana maktrelationer.   

7.1.1 Analys av initiativ till maktutövning 

För att besvara forskningsfrågan om hur elevrelationen ser ut i relation till lärarrelationen har 

vi jämfört histogram 1 och 2. Vi ser att medelvärdet för respondenterna i histogram 2 är högre 
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än det i histogram 1 vilket innebär att respondenterna är mer benägna att ta initiativ till en 

maktrelation riktat mot andra elever än mot lärare. Respondenter som upplever att de ”sällan” 

eller ”aldrig” tar några initiativ till makt i relation till lärare är 13 % mer, än det är i relation 

till elever. 

7.2 Förmågan att nå resultat 

Nedan redovisas resultat för förmågan att nå resultat i både lärar- och elevrelationen. 

 

Resultat i lärarrelationen 

 
                                 Histogram 3. Förmåga att nå resultat i lärarrelation 
Staplarna i histogram 3 beskriver längst Y-axeln respondentandelar i procent. Placerade längst 

X-axeln är medianerna av respondenternas svar inom fenomenet ”förmåga att nå resultat i 

lärarrelationer”.  Medelvärdet av svaren gällande upplevelsen av maktfenomenet ”förmåga att 

nå resultat” i relation till lärare är 3,39. Det populäraste svarsalternativet på skalan är ”oftast” 

(33 %) som är tätt följd av kategorin ”ibland” (29 %). Mellan värde 3 och 4 finns 17 % av 

respondenterna som har svar representerade i både av kategorierna. Få elever uttrycker i 
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någon av frågorna att de ”aldrig” (1 %) respektive ”alltid” (6 %) har förmågan att nå sina 

avsedda resultat i lärarrelationen. 

Resultat i elevrelationen 

 
                            Histogram 4. Förmåga att nå resultat i elevrelation 
Histogram 4 ovan är utformat på samma sätt som tidigare histogram med undantag för X-

axeln där istället medianerna av respondenters svar inom fenomenet ”förmåga att nå resultat i 

elevrelationer” står.  Medelvärdet av svaren gällande upplevelsen av maktfenomenet 

”förmåga att nå resultat” i relation till elever är 3,9. Det populäraste svarsalternativet på 

skalan är ”oftast” (40 %) sedan följer svarskategorin ibland och alltid som båda representerar 

27 % av respondenterna. Få respondenter uttrycker i någon av frågorna att de ”aldrig” (1 %) 

respektive ”sällan” (6 %) har förmågan att nå sina mål i elevrelationer. 17 % av dem upplever 

att de alltid lyckas nå avsett resultat i relation till andra elever. 

7.2.1 Analys av förmågan att nå resultat 

Ett medelvärde av fenomenet visar att respondenterna upplever att de oftare når sina mål i 

relation till andra elever än de gör i relation till lärare. En stor skillnad bland respondenternas 

svar finns i svarskategori 5 ”alltid”, där 27 % av dem återfinns i elevrelationen. I relation till 
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lärare har bara 6 % svarat alltid (i minst en av delfrågorna).  Gemensamt för fenomenen att ta 

initiativ och att nå ett avsett resultat, är att respondenterna upplever att de båda fenomenen 

sker i högre grad mot elever än mot lärare.  

7.3 Benägenhet att göra maktmotstånd  

Nedan redovisas resultat för benägenhet att göra maktmotstånd i både lärar- och 

elevrelationen.  

 

Resultat i lärarrelationen 

 
                                 Histogram 5. Benägenhet att göra maktmotstånd mot lärare 
Histogram 5 visar en stor spridning av empirin i fråga och alla svarsalternativ är 

representerade. Det populäraste svarsalternativet är alternativ 3 ”ibland” (30 %) men 

medelvärdet är lägre (2,60) eftersom alternativen ”aldrig” och ”sällan” utgör 46 % av svaren. 

Histogrammet visar att 26 % av respondenterna upplever att de aldrig gör maktmotstånd mot 

sin lärare.   
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Resultat i elevrelationer 

 
       Histogram 6. Benägenhet att göra maktmotstånd mot elever 

Histogram 6 visar att de flesta respondenter har valt att kryssa i svarsalternativ 4 ”oftast” (31 

%) vilket även är medianen för svaren. 94 % av svaren ligger inom svarskategorierna ”ibland” 

till ”alltid” vilket visar att det är vanligt att respondenterna gör maktmotstånd i relation till 

andra elever. Ingen av respondenterna svarade att de aldrig gör maktmotstånd i relation till 

andra elever.  

7.3.1 Analys av benägenhet att göra maktmotstånd 

Resultatet visar tydliga skillnader mellan maktmotståndet i elev-elevrelationer och 

maktmotstånd i elev-lärarrelationer. Respondenterna gör mer maktmotstånd i relation till 

andra elever än mot lärare. De 26 % som aldrig gör motstånd mot lärare gör maktmotstånd i 

relation till andra elever.  
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7.4 Analys av förhållandet mellan initiativ, genomförande och motstånd 

Respondenternas upplevelser av makt i elevrelationer skiljer sig från upplevelser av makt i 

relation till lärare. Respondenterna är mer benägna att göra maktmotstånd (medelvärde 3,89) 

än att ta initiativ till att utöva makt (medelvärde 3,35) i relation till andra elever. Skillnaden 

mellan benägenhet att göra maktmotstånd och att ta initiativ i relation till lärare är omvänd 

den i elevrelationer, i lärarrelationen är medelvärdet 2,60 gällande motstånd och 2,95 gällande 

initiativ. Respondenterna upplever att de är mer benägna att ta initiativ och göra 

maktmotstånd i en relation med andra elever än i relation till lärare. Respondenterna upplever 

också att de i större utsträckning lyckas nå sina mål i relationen till andra elever, än i relation 

till lärare.   
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7.5 Tvångs- och samtyckesproducerad makt 

Nedan redovisas resultatet av i vilken grad respondenterna upplever att de är utsatta för och 

utövar tvångsmakt samt i vilken grad de upplever att de mottar och utövar 

samtyckesproducerad makt i både lärar- och elevrelationen.  

 

lärarrelationen 

 
Diagram 1. Tvångs- och samtyckesproducerad makt i lärarrelationen  

Diagram 1 visar respondenternas medelvärden i de olika maktfenomenen i lärarrelationen. 

Utsatthet för tvångsmakt från lärare har ett medelvärde på 2,37 vilket utifrån vår skala innebär 

att respondenterna upplever att det förekommer sällan till ibland. 8 % av respondenterna har 

angett att de aldrig blir utsatta för tvångsmakt från läraren, 45 % att de sällan är utsatta för 

tvångsmakt medan 29 % ibland är utsatta för tvångsmakt. Övriga resultat är fördelade över 

resterande alternativen. De flesta respondenter svarar att de sällan är utsatta för tvångsmakt 

från läraren vilket också är medianen i denna kategori.   

Utövandet av tvångsmakt mot lärare har ett medelvärde på 2,10 vilket visar att 

respondenterna sällan upplever att de utövar tvångsmakt mot lärare. Svarsfördelningen i 

denna kategori visar att 36 % svarar lägre än sällan och 50 % svarar mellan sällan och ibland 
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angående utövandet av tvångsmakt mot lärare. De flesta respondenter utövar sällan 

tvångsmakt mot lärare vilket också är medianen i denna kategori.  

Mottagandet av samtyckesproducerad makt från läraren har ett medelvärde på 3,45 vilket 

innebär att respondenterna upplever att det förekommer mellan ibland och ofta. 74 % av 

respondenternas svar hamnar mellan ibland och ofta medan resten är jämt utspridda över de 

övriga alternativen. De flesta respondenter upplever att de ibland mottar samtyckeproducerad 

makt från läraren men medianen ligger mellan ibland och ofta. En särskilt fråga som lockar 

uppmärksamhet är ”jag förstår varför skolan ställer krav på mig”. Som har ett medelvärde på 

4,16 och en median på 4 vilket innebär att respondenterna ofta förstår varför skollan ställer 

krav på dem. 

Utövandet av samtyckesproducerad makt mot lärare får ett medelvärde på 3,28 vilket 

innebär att även det upplevs förekomma ibland till ofta men ligger något närmare ibland än 

ofta. 69 % av svaren hamnar mellan ibland och övriga svar är jämnt fördelade över de övriga 

alternativ. De flesta respondenter utöver sällan till ofta samtyckesproducerad makt över 

läraren vilket även är medianen i denna kategori.  

 

Elevrelationen 

 
Diagram 2. Tvångs- och samtyckesproducerad makt i elevrelationen  
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Diagram 2 visar respondenternas medelvärden i de olika maktfenomenen i elev-

elevrelationen. Utsatthet för tvångsmakt från elever har ett medelvärde på 2,11 vilket innebär 

att utsatthet för tvångsmakt sällan upplevs i elev-elevrelationen. 34 % svarar lägre än sällan, 

23 % sällan, 38 % mellan sällan och ibland medan de övriga 5 % svarar mellan ibland och 

ofta. Medianen i denna kategori är sällan.  

Utövandet av tvångsmakt mot elever har ett medelvärde på 2.2 vilket också innebär att det 

sällan upplevs i elev-elevrelationen. Spridningen av svar angående utövandet av tvångsmakt 

liknar den för utsatthet av tvångsmakt. 32 % svarar lägre än sällan, 23 % sällan, 36 % mellan 

sällan och ibland medan övriga 9 % är fördelade över övriga alternativ. Medianen är även i 

denna kategori sällan.  

Mottagandet av samtyckesproducerad makt från elever får ett medelvärde på 3,66, således 

upplevs mottagandet av samtyckesproducerad makt från elever förekomma mellan ibland och 

ofta. 6 % av respondenterna svarar att de sällan upplever mottagandet av 

samtyckesproducerad makt från elever, 30 % ibland, 55 % ofta, 6 % alltid och 3 % har inte 

lämnat några svar i denna kategori. Medianen i denna kategori är ofta. 

Utövandet av samtyckesproducerad makt mot elever upplever respondenterna också 

förekomma ibland till ofta med ett medelvärde på 3,58. 3 % svarar lägre än ibland, 39 % 

ibland, 45 % ofta och 7 % alltid medan 6 % inte lämnat några svar i denna kategori. Medianen 

i denna kategori är ofta.  

7.5.1 Analys av tvångs- och samtyckesproducerad makt  

I denna analys kommer frågeställningarna 1-3 att besvaras utifrån maktfenomen tvångs- och 

samtyckesproducerad makt.  

I lärarrelationen upplever respondenterna att de i högre grad utsätts och utövar 

samtyckesproducerad makt än tvångsmakt. Både utsattheten och utövandet av tvångsmakt har 

medelvärden som ligger närmare 2 än 3 vilket innebär att respondenterna upplever att det 

förekommer sällan. Sällan är även medianen i dessa kategorier. Mottagandet och utövandet av 

samtyckesproducerad makt har respektive medelvärden 3,45 och 3,28 vilket innebär att 

respondenterna upplever att det förekommer ibland till ofta, som även visar sig i medianerna i 

dessa kategorier. 

I elevrelationen förkommer samma mönster som i lärarrelationen, respondenterna upplever 

att de i högre grad mottar och utövar samtyckesproducerad makt jämfört med tvångsmakt. 

Gällande tvångsmakt svarar de flesta respondenter att de sällan upplever det i såväl utsatthet 
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som utövandet vilket även är medianen i dessa kategorier. Gällande samtyckesproducerad 

makt svarar de flesta att de upplever det ofta, vilket även är medianen i denna fråga.  

Medelvärdet för utsatthet av tvångsmakt ligger i elevrelationen något lägre än i 

lärarrelationen, ser man till medianen i dessa frågor finns det dock ingen skillnad. 

Respondenterna upplever att lärarna utöver mer tvångsmakt över dem jämfört med andra 

elever, men skillnaden är liten. Skillnad finns det även i utövandet av tvångsmakt men denna 

är ännu mindre. Respondenterna uppfattar att de utövar något mer tvångsmakt i elevrelationen 

jämfört med lärarrelationen. Gällande samtyckesproducerad makt förekommer den i något 

högre grad i elevrelationen där medianen är ”ofta” medan medianen ligger mellan ”ibland” 

och ”ofta” i ärarrelationen. 
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7.6 Resultat för betydelsen av bakgrund 

Nedan redovisas resultatet utifrån frågeställning ”vilken roll spelar elevernas bakgrund i de 

olika maktfenomenen?”. Först behandlas kön, sedan gymnasieprogram och det avslutas med 

föräldrarnas yrke.  

 

Kön 

 

 
 

             Diagram 3. Skillnader mellan kön  
Diagram 3 visar skillnader i medelvärden mellan män och kvinnor i de olika maktfenomenen. 

Initiativ till maktutövning mot lärare, benägenhet att göra maktmotstånd mot läraren, 

utövandet av tvångsmakt mot lärare samt utsatthet för tvångsmakt från både lärare och andra 
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elever upplever män i högre grad än kvinnor. Kvinnorna uppvisar däremot högre värden i 

både mottagandet och utövandet av samtyckeproducerad makt från och mot läraren.  

 

Gymnasieprogram 

 
                  Diagram 4. Skillnader mellan gymnasieprogram  

Diagram 4 visar skillnader i medelvärden mellan elever som går studieförberedande och 

estetiska gymnasieprogram i de olika maktfenomenen. Generellt upplever elever från 

studieförberedande program alla kategorier i högre grad förutom mottagandet av 

samtyckesproducerad makt från elever, vilket eleverna från de estetiska programmen upplever 

i högre grad. De största skillnaderna ligger i kategorierna initiativ till maktutövning mot både 

lärare och elever, benägenhet att göra maktmotstånd mot både lärare och elever samt de olika 

tvångsmaktupplevelserna. 
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Föräldrarnas yrke 

 
                Diagram 5. Skillnader mellan föräldrarnas yrke gällande utövandet av tvångsmakt mot lärare  

På grund av en ojämn fördelning i grupperna utifrån föräldrarnas yrke samt låga antal 

svarande i vissa av grupperna har vi valt att endast redovisa resultatet för kategorin utövandet 

av tvångsmakt mot lärare. I denna kategori är skillnaderna större än i de övriga, där elever 

från arbetar- och oklassificerade hem upplever att de i högre grad utövar tvångsmakt över sina 

lärare. Medelvärdet för elever från arbetar- och oklassificerade hem ligger på 2,38 respektive 

2,55 medan de övriga grupperna ligger mycket nära 2. I de övriga kategorierna är skillnaderna 

ofta små samtidigt som svarsfördelningen avviker tidigare upptäckta mönster. Detta antyder 

att gruppernas resultat ofta tycks bero på några enskilda svar.   
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7.6.1 Analys av betydelsen av bakgrund 

I denna analys kommer frågeställningarna att besvaras utifrån forskningsfrågan ” vilken roll 

spelar elevernas bakgrund i de olika maktfenomenen?”. De största skillnaderna återfinns 

mellan kön och gymnasieprogram. Gällande kön så upplever kvinnorna att sin relation till 

läraren i en högre grad består av samtyckeproducerad makt jämfört med männens. Även om 

samtyckeproducerad makt förekommer mer än tvångsproducerad makt i männens relation till 

lärare så upplever männen mindre samtyckesproducerad makt och mer tvångsproducerad 

makt än kvinnorna. I relationen till elever uppvisar män fortfarande högre värden för 

tvångsproducerad makt men skillnaderna i samtyckeproducerad makt har jämnats ut. Det är 

således framförallt männens relation till lärare och upplevelser kring tvångsmakt som skiljer 

sig från kvinnornas. Vidare tar männen mer initiativ till maktutövningen och är mer benägna 

att göra maktmotstånd mot lärare medan kvinnorna i högre grad lyckas uppnå avsett resultat i 

relation till läraren. 

Sett till de olika gymnasieprogrammen är förhållanden i lärarrelation lika med 

elevrelationen.  Enda skillnaden mellan de olika program är att elever från studieförberedande 

program i högre grad upplever de olika maktfenomen, förutom mottagandet av 

samtyckeproducerad makt från elever, vilket elever från de estetisk inriktade 

gymnasieprogram upplever i högre grad.  

Vad gäller föräldrarnas yrke är det svårt att uttala sig om några skillnader beträffande elev-

lärarrelationen och elev-elevrelationen. Enda påtagliga skillnaden ligger inom elev-

lärarrelationen där elever från arbetar- och oklassificerade hem i högre grad upplever att de 

utövar tvångsmakt över sina lärare.  
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8 Diskussion 

8.1 Lärarens makt 

Den epistemiska auktoriteten såsom beskriven av Raviv med flera är något problematisk när 

man ser till Perssons maktperspektiv. Persson menar att auktoritet inte går att särskilja från 

makt då personer som under längre tid har utsatts för maktutövning kan sluta ifrågasätta 

maktutövaren.77 Den epistemiska auktoriteten skiljer sig från Perssons auktoritet då den 

endast avser ämnes- och socialiseringskunskaper och just den delen av auktoritet där eleverna 

uppvisar ett förtroende för lärarens kunskaper istället för ifrågasättandet.78 Raviv med flera 

har funnit att gymnasieelever från den Israeliska medelklassen bedömer lärarnas epistemiska 

auktoritet som medelmåttlig. Sverker Lindblad fann i sin studie att mer än hälften av de 

svenska eleverna bedömer sina lärares ämneskunskaper som goda.79 Det är svårt att uttala sig 

om epistemisk auktoritet utifrån vår studie men epistemisk auktoritet kan ses som en aspekt i 

samtyckesproducerad makt, då eleverna förlitar sig till sin lärares kunskaper. Med 

resonemanget att elever som har ett förtroende för sina lärare är mindre benägna att göra 

maktmotstånd kan se på benägenhet att göra maktmotstånd. De flesta elever från vår 

undersökning uppger att de ibland gör maktmotstånd mot läraren medan medelvärdet ligger 

mellan sällan och ibland (2,6). Vilket kan tyda på ett medelmåttlig förtroende för lärarna. 

Vidare fann Raviv med flera att kvinnliga elever tillskriver lärarna en högre epistemisk 

auktoritet än manliga elever.80 Kvinnliga elever i vår undersökning var också mindre benägen 

att göra maktmotstånd mot lärarna jämfört med manliga elever. En annan aspekt i den 

epistemiska auktoriteten är att eleverna tillskriver sina lärare denna form av auktoritet. Ravi 

med flera belyser inte i vilken grad eleverna tillskriver varandra en epistemisk auktoritet men 

elevernas epistemiska auktoritet borde vara lägre än lärarens. Vårt resultat visar att eleverna är 

mer benägna att göra maktmotstånd mot varandra (mellan ibland och ofta) jämfört med elev-

lärarrelationen där eleverna upplever att de sällan till ibland gör maktmotstånd.  

Muller med flera har i sin studie visat att den personliga relationen mellan lärare och elev 

också är av betydelse för maktförhållanden i relationen de emellan. Får läraren elevernas 

                                                
77 Persson, s. 11 
78 Raviv et al., 2003, s. 18 
79 Lindblad i Andersson, 2011, s. 106 
80 Raviv et al., 2003, s. 23 
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respekt är det lättare att styra eleverna och få de att utföra uppgifter.81 Har man som lärare 

elevernas respekt och får en hög grad av epistemiskauktoritet tillskriven är det nog mer 

sannolikt att eleverna samtycker till lärarens metod. Således behöver man som lärare inte 

utöva tvång eller hot i lika stor utsträckning.  De resterande maktstrategier för lärare som tas 

upp i tidigare forskning är exempel på situationer där eleverna gör motstånd till lärarens 

förslag då läraren behöver kompromissa med undervisningens innehåll eller belöna med något 

önskvärd.82 En av dessa belöningar var höga betyg, vilket vissa av lärarna vänder på och 

använder låga betyg som hot istället.83 Således uppstår det en fin linje mellan belöning och 

hot, där belöning kan uppfattas som samtyckesproducerad makt medan hot uppfattas som 

tvångsproducerad makt. I vår undersökning har vi endast undersökt i vilken grad eleverna 

upplever samtyckes- och tvångsproducerad makt, och inte vilka medel som används för att 

åstadkomma dessa. Vi har funnit att eleverna upplever en större utövning av 

samtyckesproducerad makt från lärare än tvångsproducerad makt.  

8.2 Elevens makt 

Cothran & Ennis och Landahl beskriver båda elevernas numerära överläge mot lärarna. 

Citatet från Cothran & Ennis studie; 

”We’ll get our friends together and be loud and obnoxious and disrupt the class. We’ll just 

keep talking until eventually the teacher will change cause they can’t do nothing.”84 

I detta citat kan utläsas hur eleverna använder tvång som maktmedel mot läraren. De fortsätter 

snacka tills läraren ändrar sin undervisning därför att den inte kan göra någonting åt det. I 

Ronny Högbergs studie skildras liknande situationer och Högberg beskriver hur lärarna kan 

stå maktlösa när eleverna tar sig till sådana former av maktutövandet.85 I lärarnas 

maktstrategier har vi tidigare beskrivit hur lärarna kan använda sig av strategisk 

tillbakadragande och ett utbytessystem. Dessa två maktstrategier kan ses som medel för att 

hålla elevernas maktmotstånd och tvångsmaktutövning i schack och som lärare inte hamna i 

en av Ronny Högberg beskriven maktlös situation. Tillsammans med icke-deltagande och 

störningar kan dessa maktstrategier anses som tvångsmakt. Utifrån vårt resultat kan vi 

konstatera att de flesta elever upplever att de ibland utöver tvångsmakt mot läraren. Vi har 
                                                

81 Muller et al, 1999, s. 319 
82 Cothran & Ennis, 1997, s. 544 
83 ibid, s. 551 
84 Cothran & Ennis, 1997, s. 546 
85 Ronny Högberg, 2009, s. 159 
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även sett att de i högre grad utövar samtyckesproducerad makt mot läraren (mellan ibland och 

ofta). Denna samtyckesproducerade makten i relation till lärarna stämmer mer överens med 

maktstrategierna personlighet och belöning. Skapandet av en positiv relation till läraren 

används för att få läraren att lyssna på deras förslag. Belöningen sker genom att vara delaktig 

och lyssna vid en önskvärd lektion eller arbetsområde och läraren kan på sätt identifiera 

elevernas önskemål och bygga vidare på det för att skapa ett lärorikt klassrumsklimat.  

8.3 Elevgruppers olika attityder och uppfattningar kring makt 

Ett av resultaten från skolverkets rapport Ung i demokratin var att 77 % av eleverna tycker att 

de har möjlighet att påverka undervisningens upplägg och innehåll. Vidare upplever elever 

från studieförberedande program en större möjlighet till påverkan än elever från övriga 

program.86 Att påverka undervisning kan ses som att göra maktmotstånd mot läraren då det 

brukar vara läraren som påbörjar utformningen av undervisningen.  I vår undersökning har vi 

sett att 26 % av alla elever anser att de aldrig gör maktmotstånd mot läraren, och 74 % som 

gör maktmotstånd mellan sällan till alltid. Vad gäller de olika program ser vi även där en 

skillnad mellan studieförberedande och estetiska gymnasieprogram där elever från 

studieförberedande program tycks vara mer benägna att göra maktmotstånd, dock måste 

påpekas att skillnaden är liten (medelvärde 2,53 mot respektive 2,63). Konsekvenser av detta 

resultat är att det är närmare en fjärdedel av eleverna som inte är med och påverkar sin egen 

undervisning, vilket kan ses som problematisk utifrån en ansvarspedagogisk synpunkt. 

Lindblads slutsats var att upplevelsen av skolan meningsfullhet var viktig faktor i avgörandet 

av val av mikropolitiska strategier.87 Det är möjligt att eleverna som inte väljer att göra 

maktmotstånd upplever skolan som icke eller mindre meningsfull. En annan aspekt i 

skolverkets rapport var benägenhet att deltaga i protester, där det gjordes en särskiljning 

mellan legala och illegala protester. 44 % tror sig i framtiden ställa upp i en legal protest 

medan mellan 5 och 7 % av alla elever tror sig ställa upp i en illegal protest. Det intressanta i 

detta var att det i högre grad var elever från studieförberedande program som tror sig ställa 

upp i legala protester medan elever från mansdominerade yrkesprogram i högre grad tror sig 

ställa upp i illegala protester. I vår undersökning har vi sett att elever från arbetar- och 

oklassificerade hem upplever att de i större grad utöver tvångsmakt över sina lärare än andra 

elever.   

                                                
86 Skolverket, 2003, 44 – 48 specifiera 
87 Lindblad i Andersson, 2011, s. 117 
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8.4 Tröga och flyktiga maktrelationer 

I analysen lyftes resultat som visade att elever i relation till andra elever upplever att de i 

högre grad når sina mål, att de gör mer maktmotstånd, att de tar mer initiativ och når mer 

samtyckeproducerad makt än i relationen till läraren. Vår teori beskriver en huvudsaklig 

skillnad i dessa två relationer. Skillnaden är att relationen till lärare är en trög maktrelation 

medan relationen till andra elever är flyktig.88 

 Maktrelationen kan vara orsaken till att elever inte är lika benägna att utöva makt i relation 

till sin lärare då rädslan för att bli utsatt för disciplin kan vara närvarande då studier visar att 

elever belönas när de inte gör maktmotstånd och bestraffas när de gör det.89   

Maktutövandet är bunden av sin historia, det är omöjligt att isolera ett visst maktutövande 

och det måste tolkas i den kontext där individen praktiserar. I bakgrunden nämnde vi att 

samhället och skolans utveckling har gått från lydnadskultur mot ansvarspedagogik. Vår 

empiri bekräftade Normells teori om att normen i skolan idag är ansvarspedagogiken, elever 

upplever för det mesta samtyckeproducerad makt. Den tröghet som finns i relationen mellan 

elev och lärare har blivit mindre trög, med det menar vi att det finns mer utrymme för 

diskussion och möjlighet att göra motstånd och ta initiativ mot sin lärare. Eleverna upplever 

att läraren fortfarande utövar tvångsmakt över dem. Å andra sidan ser vi att elever oftast 

upplever att läraren agerar utifrån vad som upplevs vara bäst för dem. En svårighet gällande 

bedömningar från elever om de upplever att de kan göra maktmotstånd är att de fått lära sig 

hur de kan göra maktmotstånd av samma skola som de ska göra maktmotstånd mot. På så sätt 

osynliggörs tvångsmakten och resultatet blir att elever inte uttrycker att de är utsatta för 

tvångsmakt trots att de faktiskt är det.90 Vilket skulle förklara varför vissa av respondenterna 

upplever att de blir utsatta för tvångsmakt och ändå samtidigt upplever att lärare handlar 

utifrån vad som är bäst för dem.   

8.5 Yt- och djupfostran 

Skolans mål är att fostra elever och för att elever ska kunna fostras måste de vara mentalt 

närvarande.  

Av analysen kunde vi lära oss att 26 % av eleverna aldrig gör något maktmotstånd mot sina 

lärare och medelvärdet för hur mycket tvångsmakt man upplever är 2.37, ett värde som ligger 

                                                
88 Persson 2003 s. 55 
89 Cothran & Ennis, 1997, s. 544 
90 Lumholdt, 2012 
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mellan kategorierna ”sällan” och ”ibland”. De elever som aldrig gör maktmotstånd verkar nå 

sina mål trots det, då det bara är 1 % som aldrig når sina mål och 5 % som sällan når sina mål. 

Om vi ser till svaren som är representerade i båda kategorierna ”sällan” och ”ibland” gällande 

fenomenet om eleverna upplever att de når sina mål, så representerar dessa två kategorier 44 

% av respondenterna. 

Vi kan dra slutsatsen gällande den tvångsmakt som elever upplever, att den inte alltid står i 

vägen för att elever ska uppleva att de når sina mål. Men att många elever (45 %) bara uppnår 

sina mål ibland.   

Frågan är om det verkligen är deras egna mål de upplever att de uppnår eller om de varit i 

objekt för maktutövning så länge att de agerar som om att skolans mål är deras egna. Det är 

inte omöjligt att vissa av respondenterna kan ha blivit som robotar och agerar utifrån ett 

programmerat protokoll.91 Således kanske de upplever skolan och samhällets mål som sina 

egna trots att de inte har förstått vad de innebär.  

 
  

                                                
91 Persson 2004 s.9 
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9 Konklusion 

Syftet med studien var att undersöka och jämföra i vilken utsträckning eleverna uppfattar att 

Perssons maktfenomen förekommer i olika relationer i skolan. Resultatet av vår studie visar 

att elever upplever skilda maktförhållanden i relationen till lärare i jämförelse med relationen 

till andra elever. Fenomenen att göra maktmotstånd och samtyckes producera makt upplever 

eleverna förekommer i större utsträckning i relationen till andra elever än i relation till lärare. 

Det visar sig även att eleverna upplever att de oftare uppnår sina mål gentemot elever jämfört 

med lärare. Dessa skillnader kan till stor del förklaras av trögheten som finns i relationen 

mellan elev och lärare medan relationen mellan elever är av en mer flyktig karaktär.  

    Skolan är en maktinstitution som gör försök att fostra unga individer genom olika 

mängder tvångsmakt, det blir allt viktigare i en tid då politiker ropar efter disciplin att lärare 

har kunskap och mod nog för att inte låta rädsla styra pedagogiken mot kortsiktighet och 

ytlighet. Istället behöver lärare göra didaktiska val som leder till att fostra elever för livet. För 

att kunna göra dessa maktmedvetna didaktiska val, krävs en historisk medvetenhet om skolan 

som maktinstitution. I mötet med skräckscenariot (en skola byggd på fruktan istället för 

förtroende) är djupfostran ett relevant begrepp att ta till som sköld. Under den rådande 

ansvarspedagogiken visar vår studie att eleverna sällan upplever tvångsmakt från sina lärare 

medan de ibland till ofta upplever samtyckeproducerad makt. Man kan inte annat än spekulera 

hur dessa förhållanden kommer att se ut om skolan återgår till en lydnadskultur och vilka 

konsekvenser det får för samhället.  

Skolan kan ha blivit duktig på att förmedla den didaktiska frågan varför. En fråga i enkäten 

var om eleverna förstår varför skolan ställer krav på dem. De flesta elever svarade att de oftast 

förstår detta. Skolans fokus på att förmedla varför elever ska nå ett visst mål kan göra att 

elever inte lyckas skilja på sina egna mål och skolans mål. Hypotesen kan förklara att 46 % 

inte når målen oftare än ”ibland” och varför 26 % ”aldrig” gör maktmotstånd. Skolan har 

blivit duktig på att förklarar varför man ska vara kritisk men kan ha blivit närsynt, och således 

glömmer att hjälpa eleverna praktisera kritiskt förhållningsätt mot de egna förutbestämda 

målen. Risken finns att skolan tvingar in elevers handlande i en auktoritär ram, utan möjlighet 

att göra maktmotstånd. Ramen som praktiserandet ska ske inom utgår från den kanoniska 

auktoritet styrdokument utgör. När skolan inte lämnar utrymme för maktmotstånd mot det 

som ligger till grund för undervisningen, tar den inte eleverna som subjekt på allvar utan 
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skolan spelar då rollen av något som tar eleverna på allvar. Vilket kan förklara varför 26 % 

inte gör något maktmotstånd. Då de blir behandlade som objekt för styrdokumenten när de 

inte kan vara det (eftersom de är subjekt), skapas ett avstånd i skolan. I denna 

verklighetsförskjutning, gror avståndstagande och passivitet. Detta avståndstagande kommer 

finnas där så länge skolan behandlar elever som objekt.    

Ett annat problem med de 26 % som aldrig gör maktmotstånd kan uppfattas ur ett 

ansvarspedagogiskt perspektiv. Det är svårt att veta hur vida elever lyckas att vara kritiska och 

ta ansvar för sin skolgång när de aldrig säger ifrån när de upplever att undervisningen inte är 

relevant för dem. Ytterligare oroande är perspektivet när 46 % (nära hälften) av eleverna i 

bästa fall upplever att de lyckas nå sina mål ”ibland”. Vi vågar påstå att det knappast hade 

varit ett särskilt inspirerande resultat. 

Som framtida lärare tror vi att medvetenhet om maktrelationer och kunskap om makt är 

mycket användbara i arbetet med att hjälpa elever göra sig redo att möta vuxenlivet.  
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10 Vidare forskning 

För att få ytterligare djup i förståelsen för maktens influens hade det varit intressant att 

undersöka i vilken grad elever reproducerar den makt de upplever. Det hade varit givande att i 

en studie belysa utövandet av samtyckeproducerad makt och tvångsmakt i relation till 

maktpraktikerna; förmågan att nå ett avsett resultat och förmåga att göra maktmotstånd. För 

att nå djupare förståelse för hur makt upplevs i relationer i skolan skulle det vara givande att 

göra kvalitativa studier. Studier baserade på djupintervjuer skulle kunna undersöka hur elever 

uppfattar makt i relationer och vad det har för betydelse för dem i deras skolvardag. Det skulle 

även vara givande att på djupet undersöka hur lärare ser på den makt de utövar i relationer i 

skolan och vilken betydelse maktrelationer har för hur de väljer att utforma sin lärargärning, 

för att på sätt mer nyanserad kunna beskriva de rådande maktförhållanden i skolan. 

Konklusionen av denna uppsats har även väckt frågan: hur ser elever på och utvecklar mål i 

skolan?   
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Bilaga 
 
Enkät 
Denna enkät fungerar som underlag för ett examensarbete vid Lärarprogrammet vid Uppsala 
Universitet. Enkäten syftar till att undersöka hur olika grupper av skolungdomar förhåller sig 
till och använder sig av makt i relationer. Av resultatet kommer vi söka efter tendenser i olika 
elevgruppers förhållande till skolan, lärare och andra elever. Förhoppningsvis kan ni hjälpa 
oss att skapa en utökad förståelse för hur elever agerar i olika relationer som skapas i skolan.     
 
Enkäten är sekretessbelagd och du som informant är du helt anonym. Det är bara vi som 
genomför studien som kommer ha tillgång till enkäten. Du har rätten att när du vill att under 
studien avbryta medverkandet om så önskas till dess att enkäten är inlämnad.  
 
Bakgrundsinformation 

• Kön: 
• Jag går på följande skola: 
• Jag går på följande Gymnasieprogram:   
• Föräldrars huvudsakliga sysselsättning (yrke) är följande:  

Förälder1: 
Förälder2: 
    

Påståenden besvaras på en värdeskala genom att ringa in det alternativ som stämmer bäst av 
följande: Stämmer alltid, stämmer oftast, Stämmer ibland, Stämmer sällan, Stämmer aldrig. 
 
Om du inte förstår eller kan besvara frågan så ringa in Vet ej 
 
1. I samarbete med andra elever (alla aktivitet, inte bara skolarbete)kan jag få dem intresserad 
av mina förslag.  
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
2. När jag inte håller med mina klasskamrater så säger jag ifrån: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
3. Jag kan vara drivande i en arbetsgrupp så att vi uppnår våra mål: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 



  

 

4. Jag förstår varför skolan ställer krav på mig: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
5. Mina lärare skulle lyssna om jag föreslår att vi ändrar på det som är planerat: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
6. Jag tar initiativ för att studera i grupp med andra under eller efter skolan: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
7. Jag upplever att läraren/skolan försöker tvinga mig att göra saker: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
8. Resultatet av mitt skolarbete är det som jag förväntade mig: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
9. Jag har idéer om hur samarbete ska utformas när vi gör gruppuppgifter i skolan: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
10. Jag upplever det som negativt att skolan ställer krav på mig: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
11. Jag upplever att andra elever bestämmer över mig: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
12. Jag upplever att lärare handlar utifrån vad som är bäst för mig: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
 



  

 

 
13. Jag upplever att mina lärare tycker det är viktigt att jag är engagerad i utformandet av min 
utbildning: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
14. Jag samtycker med resten av gruppen i ett grupparbete: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
15. I gruppsammanhang ger jag inte upp förens jag fått min vilja igenom: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
16. Jag säger ifrån när jag tycker att andra gör fel: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
17. Jag ser till att läraren ger mig de medel jag behöver för att nå mina mål: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
18. Jag samtycker med lärarens arbetssätt: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
19. Jag tvingar andra elever att göra som jag vill: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
20. I skolan uppnår jag de mål jag strävar efter: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
 

  



  

 

 
21. Jag drar mig inte för att använda olika medel för att tvinga min lärare att göra som jag vill: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
22. Lärare handlar mest utifrån sina egna och skolans intressen. 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
23. Jag upplever det som positivt att skolan ställer krav på mig: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
24. Jag säger till min lärare när jag tycker att ett skolarbete inte är relevant för mig: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
25. Jag går med på att göra saker jag som jag egentligen inte vill för att mina vänner vill göra 
det: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
26. Mina lärare går med på mina förslag, gällande undervisningen:  
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
27. Jag är uthållig när det kommer till att få min vilja igenom gentemot mina lärare: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
28.  Jag har idéer om vilka teman jag vill arbeta med i skolan: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
  



  

 

 
29. Gentemot läraren ger jag inte upp förens jag fått min vilja igenom: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
30. När vi gör grupparbeten har jag åsikter om vad som är viktigt att ta upp: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
31. I skolan gör jag inte saker som jag är intresserad av: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
32. Jag kommer med förslag för vilka metoder jag ska arbeta med i skolan: 
 
Stämmer  
alltid 

stämmer 
oftast 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
aldrig 

Vet ej 

 
 
Beskriv din skolgång med ett ord: 
 
Tack för medverkan! 
Linus Blixt  
Jorrit Okkema 
 
Skriv en kommentar om du vill: 
 

 


