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Sammanfattning 

 

Denna studie behandlar lärares syn på hur makt gestaltas i klassrummet ur ett mikroperspektiv, 

hur den gestaltas och upprätthålls. Sammanlagt har åtta aktiva mellanstadielärare intervjuats om 

lärarens egen uppfattning om sin makt i klassrummet, synen på den disciplinära makten som äger 

rum i klassrummet, vilken betydelse relationen lärare och elev har för att frambringa handling 

samt vilka effekter på gruppen lärare kan se utifrån sitt ledarskap. Den halvstrukturerade 

samtalsintervjun har använts som metod. 

Studiens resultat har belyst ur ett maktperspektiv med utgångspunkt i Michel Foucaults teorier 

om makt och disciplinering. Vilket innebär att makt är resultatet av att utöva kontroll över en 

annan individs handlingar under förutsättning att den underordnade godkänner den 

överordnades intentioner. Vidare är makt något som finns runt oss hela tiden i alla sociala 

relationer mellan människor och utövas i en ständig växelverkan mellan makt och motstånd. I 

studien framkommer vikten av relationen mellan lärare och elev för att läraren ska få eleverna att 

följa denne och inordna sig dess intentioner. 

Resultatet av studien visar att lärarna är medvetna om sin makt i klassrummet men att de i 

olika grad vill benämna det som makt. Istället beskrivs makten i termer som inflytande och 

möjlighet att påverka innehåll. Lärarna anser sig ha rätten att disciplinera eleverna både med hjälp 

av belöning och bestraffning för att uppnå den norm som råder i klassrummet. Vidare 

framkommer att för att få eleverna att följa läraren som ledare krävs att läraren har byggt upp en 

trygghet i klassrummet som består av bland annat tydlighet, struktur och elevinflytande. 

 

Nyckelord: pedagogik, intervju, produktiv makt, disciplinär makt, relation. 
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Inledning 

I och med att vi nu börjar närma oss slutet på vår utbildning och inom en snar framtid kommer 

att befinna oss i den verklighet och verksamhet som vi länge strävat att bli en del av. Detta ligger 

till grund för att vi har försökt identifiera ett behov hos oss själva vad det är vi saknar inom vår 

snart avslutade utbildning och använda denna studie till att fördjupa och bredda vår kunskap 

inom detta. 

Vi har vid olika tillfällen i olika grad kommit i kontakt med den verklighet som vi snart 

kommer att vara verksam inom. Gemensamt för oss båda är att det vi främst kände att vi saknade 

kunskap kring när vi stod framför eleverna ute i skolan var ledarskapet, eller rättare sagt vår brist 

på ledarskap. Det blev oerhört påtagligt för oss båda när vi stod där framför vår första grupp att 

ansvaret över dessa elever och denna lektion ligger nu på mina axlar. Det är på mitt ansvar att 

denna lektion faller väl ut. Lektionens utfall var beroende av hur vi agerade i egenskap av 

klassledare. Denna ledaraspekt var någonting som inte någon av oss tidigare direkt hade 

reflekterat över. Våra reflektioner hade hitintills mer handlat om själva ämnesdidaktiken. 

Tyvärr är ledarskap någonting som har behandlats mycket flyktigt i vår utbildning och utifrån 

tidigare erfarenhet är det sällan som det egna ledarskapet lyfts upp till samtal inom kollegiet. 

Istället har vi fått uppfattningen att ledarskapet mer är lärarens personliga angelägenhet. Ovan 

nämnda faktorer har skapat ett intresse hos oss att vidare fördjupa oss inom ledarskap ur ett 

lärarperspektiv. 

Stort tack till de mellanstadielärare som ställde upp med sin tid och medverkade i studien, och 

delade med sig av sina erfarenheter. 

Arbetsfördelning 

Utifrån de fyra forskningsfrågorna har en tematisering gjorts där område ett (forskningsfråga 1 

och 2) behandlar lärares uppfattningar av makt som Anna Harrysson ansvarar för. Område två 

(forskningsfråga 3 och 4) behandlar effekter av makt och som Sandra Blomstedt ansvarar för. 

Insamlandet av empirin fördelades på så vis att vardera författaren har genomfört fyra intervjuer 

var samt också transkriberat dessa. Vidare har Sandra Blomstedt ansvar över delen där tidigare 

forskning presenteras och Anna Harrysson ansvar för delen där de teoretiska perspektiven 

sammanfattas, båda i litteraturöversikten. De övriga delarna har vi båda gemensamt skrivit fram 

och har ansvar för. Författarna har tolkat och analyserat all insamlad empiri utifrån det egna 

ansvarsområdet. 
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Bakgrund  

Skolan är idag ett högaktuellt ämne i den mediala debatten som äger rum i samhället. 

Fokuseringen ligger främst på lärare och deras ledarskap. 

Ledarskap i skolan 

Lärarens ledarskap i klassrummet är idag i hög grad aktuell i den mediala debatten som en följd av 

den senaste PISA undersökningen som genomfördes 2012. Resultaten visar att svenska elevers 

skolresultat har försämrats avsevärt de senaste åren. Sverige är det land där resultaten har 

försämrats mest sedan den senaste undersökningen gjordes 2009. Enligt PISA är det försämrade 

klassrumsklimatet en av anledningarna till elevernas försämrade resultat. Med klassrumsklimat 

avses att eleverna stör undervisningen genom att inte vara tysta, det tar lång tid innan lektionen 

kan börja och att eleverna inte lyssnar på läraren (Skolverket, 2013). 

Genom pedagogiska handlingsplaner eller pedagogiska program som fastställs vid lärosäten 

framhålls betydelsen av ett fungerande pedagogiskt ledarskap och följden blir då att fokuseringen 

på just lärarens ledarskap ökar (Eriksson & Ågren, 2013, s. 23). I tidningarna går debatten om 

katederundervisning eller inte, vad är en bra ledarstil? Delin skriver i DN (2014) att ledarskap inte 

prioriteras i lärarutbildningen. Det har då ingen betydelse hur lagstiftningen ser ut utan det 

handlar mer om lärarens personliga egenskaper. Respekt framkommer som en viktig 

läraregenskap för att skapa ordning i klassrummet. När eleverna själva tillfrågas om vad som 

kännetecknar en bra lärare framkommer just respekt. Om en lärare är för sträng i sitt sätt att 

disciplinera eleverna förlorar eleverna respekten inför läraren. Om läraren däremot visar eleverna 

respekt är det lättare att få elevernas uppmärksamhet och förtroende. 

På politisk nivå arbetas det mycket med frågor som rör disciplin och klassrumsmiljö och i och 

med den nya skollagen (SFS 2010:800) där lärarna ges större befogenheter och konkreta åtgärder 

att ta till gällande störande elever, till exempel är det nu tillåtet för läraren att beslagta 

mobiltelefoner och i värsta fall skicka ut de berörda eleverna från klassrummet. Men i praktiken 

har dessa politiska åtgärder inte gett de effekter som eftersträvades utan den disciplinära 

problematiken i många av Sveriges klassrum kvarstår fortfarande (Delin, 2014). Oavsett vad 

läroplaner förskriver kommer arbetssättet i skolan förbli sig likt. Det som har stark påverkan på 

skolarbetet är professionella traditioner eller lokala skoltraditioner (Hartman, 2012 s. 246). 

Mycket fokus och ansvar läggs på det politiska maktspel som sker kring skolan men när vi 

fördjupar oss i frågan och ser in på klassrumsnivå framkommer det att en av de främsta 

faktorerna som uppges vara nyckeln till framgång är lärarens ledarskap i klassrummet. Om inte 

läraren har den ledarkompetens som krävs för att hantera det sociala samspel eleverna emellan är 

det svårt att få till en fungerande undervisning. Lärarens arbete i klassrummet handlar till stor del 
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om att skapa ett klassrumsklimat som är präglat av trygghet och arbetsro för att skapa en 

gynnsam lärandemiljö (Delin, 2014). 

Men vad innebär det professionella ledarskapet? Lärare följer ett bestämt schema och en 

bestämd tradition, därmed är vad som görs i klassrummet inte något godtyckligt som läraren bara 

gör. ”Resurser och regleringar bestämmer utrymmet” och eleverna som befinner sig i 

klassrummet påverkas ständigt (Lindensjö & Lundgren, 2005, s. 27). ”De som arbetar inom 

skolan har hög professionell kunskap som också grundas i en lång historia” Skolan är en 

verksamhet som bedrivs av personal med lång specifik utbildning är den en professionell 

organisation. Av tradition äger den enskilde läraren rätten att själv bestämma hur dennes 

undervisning ska bedrivas (ibid., s. 178). 

För att en reform ska kunna genomföras krävs att den innebär en vinst för lärarna och att den 

uppfattas som väsentlig (Lindensjö & Lundgren, 2005, s. 176). I skolan som institution pågår det 

en ständig kamp om skolan och dess innehåll (ibid., s. 14). Under skolans utbildningshistoria har 

det pågått en ständig kamp om vad kunskap är, vilka grupper och vilka individer som kan lära sig 

vad och vad det är som är värt att veta. Det professionella förhållningssättet innebär att skapa en 

god relation till varje barn. Detta för att göra det möjligt att möta varje individ, att acceptera dess 

olikheter och ha förmågan som lärare att ställa krav på den nivå där eleven befinner sig (Bjar & 

Frylmark, 2009, s. 272). 

En ledare bör inneha egenskaper som att se helheten i ledaruppgiften, att våga leda och fatta 

svåra beslut. Vidare att finna glädjen i att planera och organisera en verksamhet, våga pröva nya 

idéer och våga ta risker. Det handlar om att förstå betydelsen av ömsesidig kommunikation. Att 

ledaren innehar förmågan att motivera, entusiasmera och uppmuntra gruppen samt stödja 

eleverna i deras kompetensutveckling. Som ledare är det även av vikt att våga kontrollera och 

utvärdera måluppfyllelsen. Att som lärare se till att mål uppnås, att ta på sig den administrativa 

roll som följer med läraryrket och slutligen präglas en lärares arbete av att skapa en helhet. Det 

vill säga en bra atmosfär präglat av gemensam kultur, samarbete, konflikthantering och 

problemlösning (Maltén, 2000, s. 58). Att vara lärare handlar både om att kunna axla ansvar som 

gruppledare och att ha de viktiga egenskaper som att vara lyhörd och kunna samarbeta med 

gruppen (Jensen, 2012, s. 71) 

Demokratiska ledarskapet kan ses som ett slags mellanläge mellan att vara den kontrollerande 

och auktoritära ledaren som håller gruppen med järnhand och den passiva läraren som lämnar 

gruppen åt sig själv. Det demokratiska ledarskapet innebär i lärarens roll som ledare att hjälpa 

eleverna till självhjälp. Läraren använder sig av gruppen vid planering av verksamheten och tar 

gemensamma beslut. Eleverna anses själva ha förmåga att kunna ta ansvar men ledaren finns hela 

tiden där och ger råd och hjälp. Samarbete sker aktivt mellan ledaren och gruppmedlemmarna i 

klassrummet med hjälp av stimulerande kommunikation. Tyngdpunkten ligger i att 

självförverkliga människan (Maltén, 2000, s. 62-63). Med utgångspunkt i Deweys sociokulturella 

perspektiv, är elevers inflytande viktigt i skolan som organisation och i och med det även i 

klassrummet (Jensen, 2012, s. 58). Men lärare behöver ändock ha kontroll över de yttre ramar 
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som formar helheten. Även om läraren har en viss maktkontroll styrs denne ”av elevers 

förutsättningar, ledande elever, elevgruppers särdrag, läroplaner, ledning, kolleger, materiella 

betingelser samt allmänna och särskilda värderingar, normer och regler” (ibid., s. 130-131).  

Relationen mellan lärare och elev 

Begreppet makt har många betydelser beroende på i vilken kultur, samhällsstruktur och 

tidsperiod begreppet används. Allmänt kopplas det till förmågan att påverka, få människor att 

bete sig på ett visst sätt, övervinna motstånd, vara med och bestämma, få viktiga saker att ske 

samt förverkliga idéer och mål (Maltén, 2000, s. 40). 

I dagens skola följer inte lärarauktoriteten automatiskt med yrkesrollen och en fin examen 

framhåller Normell (2008, s. 58). Idag handlar det än mer om att skapa goda relationer till  

eleverna och samtidigt ha en personlig mognad. Att som lärare ha förmågan att kunna skapa 

arbetsro i klassen, förstå föräldrar, förstå och hantera elever med problem. Elever efterfrågar 

lärare som vågar vara personliga och inte gömmer sig bakom sin lärarroll, lärare som kan föra 

samtal och hålla ordning. En lärare som inte blir arg, kränker eller hämnas. Läraren av idag måste 

ta hänsyn till yttre ramar och förutsättningar som denne inte själv kan påverka som till exempel 

klasstorlek, tid, material och tillgångar. En följd av detta kan bli att läraren känner en maktlöshet. 

Många lärare i den svenska skolan strävar efter att ersätta den gamla maktstrukturen där ett 

auktoritärt förhållningssätt och akademiska meriter ligger till grund. Mot strukturer som istället 

bottnar i ett gemensamt ansvar, samarbete och förtroende (ibid., s. 14). Att upprätthålla ett 

professionellt förhållningssätt handlar om att läraren bör besitta personlig mognad, det vill säga 

att läraren känner sig själv och samtidigt kan acceptera gruppen. Både som helhet men också 

varje individ. Vikten att vara trygg i sig själv och veta sin egen identitet, både i relationen till sig 

själv men också i relationen till andra. Att inneha förmågan att lyssna även på det som känns 

jobbigt och inte flytta fokuseringen i samtalet till sig själv med checka råd eller förslag på åtgärder, 

utan bara lyssna. Att som lärare även ha modet att fråga om hjälp. Det som ovan beskrivits är 

egenskaper som är eftersträvansvärda i läraryrket, att skapa en trygg yrkesidentitet. Varje 

yrkeskunnande handlar om den tysta kunskapen/praktiska erfarenheten samt formell utbildning. 

Till detta kommer skrivna och oskrivna regler om etiska regler och föreskrifter för vad som 

händer om regler bryts, vilket i en lärares fall handlar om att uppnå samhällsuppdraget, ”att hjälpa 

barn och ungdomar i deras utveckling till mogna vuxna”. Att som lärare ha intresse för uppgiften 

och att kunna förmedla känslan till eleverna att det är spännande och roligt att vara med dem som 

elever. Trots att de ibland inte förstår allt och ibland misslyckas. Att kunna förmedla känslan av 

att eleven känner sig attraktiv i lärarens ögon vilket medför ökat självförtroende som i sin tur 

leder till ökad lust att lära (Normell, 2002, s. 44-56). 

Debatten om skolan har hittills handlat om fel saker, anser Juul. Istället för att diskutera 

struktur och undervisningstimmar borde diskussionen istället handla om lärarnas relationella 

kompetens. Dagens lärare har problem på framförallt fyra områden: lärarens förmåga att skapa 

meningsfull dialog med enskilda individer, skapa meningsfull dialog med grupper av barn, skapa 
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meningsfull dialog med föräldrar och slutligen lärare ledarskap. Lärarna av idag är dåliga på att 

skapa relationer med eleverna och en anledning kan vara att ledarskap inte prioriteras i 

lärarutbildningen. Vidare anser Juul att dagens lärare inte inser sin egen betydelse. Barn tillbringar 

en stor del av sin vakna tid i skolan och därmed kan inte lärarna frånsäga sig ansvaret gällande 

deras uppfostran. Relationen mellan lärare och elev är den faktor som anses ligga till grund för 

allt annat lärande som sker i skolan. Relationskompetensen kan därmed i slutänden vara en 

lärares främsta kompetens. Juul gör en definition på begreppet professionell relationskompetens 

som innebär lärarens förmåga att se den enskilda individen och utforma sitt eget beteende utifrån 

barnet, utan att för den skull släppa ledarskapet. Vidare nämns egenskaper som att vara autentiskt 

i sin kontakt med barnet och viljan att ta ansvar för den gemensamma relationen som viktiga 

(Svensén, 2012). Relationen mellan lärare och elev kan kallas för en asymmetrisk relation. Läraren 

är den med större makt vilket medför att läraren också bär det huvudsakliga ansvaret för 

kvaliteten på processen inom relationen och vilka konsekvenser den har för gemenskapen och för 

den enskilde individen. I den betydelsefulla relationen behöver eleven bli hörd, sedd och tagen på 

allvar. Det är summan av den vuxnes faktiska makt, överblick och erfarenhet, som konstituerar 

den asymmetriska relationen och de vuxnas processuella makt (Juul & Jensen, 2009, s. 113-114.).  

Det kan inte undvikas att lärarrollen är förknippad med makt. I och med lärarens uppgift att 

genom lektionsplaneringar nå undervisningsmålen styr och påverkar läraren sina elever och 

därmed finns det en form av makt som läraren tvunget måste förhålla sig till. Med detta i åtanke 

är det av intresse att närmare undersöka lärarens sätt att se på sin egen makt i klassrummet, samt 

dess ledarskap och sätt att leda. 
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Litteraturöversikt 

I avsnittet nedan introduceras tidigare empirisk forskning inom det område som studien 

behandlar och studiens teoretiska utgångspunkter. Alla teman och begrepp som presenteras är på 

olika sätt relevanta för studien i och med att de berör studiens tema. 

Tidigare forskning 

Den tidigare empiriska forskning som nedan presenteras visar forskningsresultat som 

presenterats av andra forskare i olika studier och som på något sätt har relevans för denna studie. 

Lärarens ledarroll genom tiderna 

Under alla tidsepoker har skolan påverkats av den ideologi som styr samhället för tillfället och 

samhällets syn speglas inom skolans värld. Den rådande samhällsideologin fungerar som en 

riktgivare med dess inbyggda värden. Detta blir styrande för läraryrkets utövande, skolans 

ledarskap och lärarskap sker alltid inom ramen för ett bestämt samhällssystem. Som ledare är en 

viktig uppgift att hitta de arbetsmetoder som är ändamålsenliga samtidigt som lärarskapet handlar 

om att förmedla samhällets värden och värderingar till eleverna. I och med detta kan läraren 

ibland ses som ett viljelöst offer, vilket författaren till viss del styrker. Lärare är präglade av den 

tidsanda som råder i samhället. Men genom att läraren utvecklar sin professionella roll desto 

större möjlighet finns det att motverka detta. Ju mer utvecklad lärarens professionella roll är 

desto större medvetenhet finns från lärarens sida vilket medför att läraren innehar ett kritiskt 

förhållningssätt till de värden som härskar och som ska anammas och förmedlas till eleverna 

(Granström, 2007, s. 16). Redan från antikens dagar har det talats om att skolans uppdrag är att 

lära eleverna för livet och inte enbart för skolan. Livet utanför skolan måste återges innanför 

skolans väggar. Detta har genom tiderna i och med de traditioner som råder för tillfället i 

samhället praktiserats med hjälp av till exempel läromedel, skolplanscher och olika arbetssätt. 

“Under alla olikheter och traditioner kan man iaktta en skiljelinje som gäller hur man organiserar 

lärostoff och undervisning” (Hartman, 2012, s. 240).  

    Lärarrollen har genomgått en förändring från 1800-talet till vad den är idag inom området 

fostran och omsorgsarbete. Förutom de rent didaktiska aspekterna inrymmer lärares arbete också 

moraliska dimensioner som handlar om ta ansvar för den svage och att vara auktoritär för att 

utveckla elevens moral (Landahl, 2006, s. 1). Förutom att 1900-talet var ett dynamiskt århundrade 

(ibid., s.13) som innebar tydliga förändringar av samhälle och kultur genomgick också lärarrollen 

förändringar. Detta har bidragit till att skapa en ny typ av lärarroll idag (ibid., s. 2). Även om 

läraren stött på olika former av motstånd har läraren genom tiderna alltid haft någon form av 

auktoritet i och med sin yrkesroll. Skillnaden har dock varit på det sätt auktoriteten erövrats och 

utmanats, det vill säga det som i ett elevbeteende ses som provocerande och utmanande är 
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föränderligt genom tid. Tidigare sågs en kombination av olika normbrott, som eleven sedan inte 

stod för av lärare som provocerande. Till skillnad mot idag då det anses som provocerande att 

barnet står för sitt normbrott (ibid., s. 65). “En lärare som upplever problem med att fostra barn 

kan ofta uppleva brister i sin auktoritet” (ibid., s. 129). Det framkommer från medverkande lärare 

att lärarens makt- och auktoritetsutövning kontinuerligt har försvagats. Auktoriteten har blivit 

mer och mer personsberoende. Även om det skett en stor förändring i de maktmedel lärare hade 

förr (aga, ordningsbetyg) mot de maktmedel lärare använder idag anses att auktoriteten alltid varit 

en bristvara. Auktoritet har däremot haft olika innebörd genom tiderna. Det framkommer att i 

skolan har den karismatiska auktoriteten spelat en stor roll genom tiderna. Lärare är inte anonyma 

individer och en lärares förmåga att hantera disciplinen i en klass har varierat. Därmed är och har 

lärarens personliga egenskaper varit en viktig del i hur läraren upprätthåller sin lärarauktoritet. 

Tidigare var det viktigt att som lärare, vid bestraffning av en elev, att tänka på kollektivet. Att inte 

bestraffa på ett sådant sätt att gruppen blev solidariska med eleven och ville gå hämnd mot 

läraren. I dagens skola i takt med individualiseringen har syftet med auktoriteten förändrats. Idag 

handlar det inte enbart om att skapa respekt för sig själv som lärare, utan även få sina 

underordnade att respektera varandra (ibid., s. 130-136). 

Professionalitet 

Vad är då profession? För att förstå samhällsdynamik på organisations- och interaktionsnivå är 

begreppet profession och profession som företeelse centralt. Profession i ett yrke är enligt Brante 

(2009, s. 15) ”yrken som baserar sin verksamhet på vetenskaplig forskning”. Enligt Colnerud & 

Granström (2002, s. 17) finns det fyra kategorier som kännetecknar professionella yrken. 

Systemteori; med utgångspunkt från en gemensam kunskapsbas.  Auktoritet; det finns en formell 

legitimation av samhället för att utöva yrket. Yrkesmässig autonomi; att läraren inom yrket själv 

har rätt att bestämma vilka arbetsredskap och arbetsmetoder som ska användas. Egen 

kontrollerad yrkesetik; yrkesgruppen har utformat etiska riklinjer, principer och regler hur yrket 

bör utövas. Precis som Brante (2009, s. 16) menar Colnerud & Granström (2002, s. 17) att 

läraryrket är otydligare än andra yrken som vilar på en bestämd vetenskap. Men den viktigaste 

delen i ovan nämnda kategorier är lärarens ämneskunskaper. Vilket lärarutbildningen lägger basen 

för. Men innan lärarutbildningen i Sverige genomgick den så kallade 2000-talets förändring hade 

inte de tidigare utbildade lärarna i tillräckliga kunskaper i det vetenskapliga språket och den 

kunskapsbas som används för att beskriva och bearbeta den egna yrkespraktiken. I och med 

2000-talets utbildningsreform gavs blivande lärare tillgång till ett metaspråk för detta. Blivande 

lärare fick tillgång till forskning, kunskap och teorier om läraryrket som profession. Lärare 

besitter en tradition i hög grad av autonomi när det gäller att utforma arbetet i klassrummet. 

Samtidigt som lärare har stor frihet att personligen utforma undervisningen är inte den 

professionella friheten särskilt stor. Lärarens arbete regleras av tidigare traditioner gällande 

arbetsätt och metoder. Lärarna styrs även av tidsplaner, kursplaner, huvudmoment och 

läromedel. Trots att läraryrket kämpar för att nå professions stämpel, drivs detta tillbaka genom 
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att behöriga lärare vid sin frånvaro ersätts av outbildade vikarier (Colnerud & Granström, 2002, 

s.17-18). 

Ledarskap i skolan 

På mikronivå kan ses att skolledare hanterar en miljö som ständigt är i korselden, vilket 

framkommer i Møllers forskning (2006, s. 13). Det är många aktörer som är involverade och 

påverkar vad som anses vara av vikt för framgång. Olika intressenter som till exempel föräldrar, 

skattebetalare och arbetsgivare anser att skolan ska uppfylla mål som står i konflikt med varandra. 

Samtidigt som lärarna ska få eleverna att bli demokratiska medborgare och anpassningsbar 

arbetskraft, ska lärarna få eleverna att bli oberoende och ifrågasättande individer (ibid., s. 222). 

Genom strukturella förändringar kan påverkan ske på relationen mellan den som leder och 

dem som blir ledda. Vilket gör att utbildningspolitiken har en potential att påverka hur en ska se 

på relationen. Utbildningspolitiken bidrar till en reorientering av relationer, vilket är en direkt 

orsak - verkanförhållande på arbetsvillkor som i sin tur leder till skapandet av ny ledaridentitet. 

Orsaker som press och arbetsvillkor gör att vissa ledaridentiteter är mer utsatta än andra när det 

gäller att behålla positioner, status, makt och förtroende (Møller, 2006, s. 13-14). Det 

framkommer bland annat att för rektorer är det en viktig del att skapa dialoger och att hålla 

dialogen öppen med sina underordnade. Att det också innebär att skapa relationer och att dessa 

relationer ska bottna i respekt. Det viktigaste är inte att bli omtyckt av alla i och med att detta är 

en omöjlighet, istället handlar det om att skapa tillit (ibid., s.186-187). En central källa till 

maktutövande är upprättandet av tillit. Att upprätthålla och bevara tillitsrelationer får större 

betydelse desto mer den legitimerade makten som baseras på det traditionella försvinner (ibid., s. 

196). I Downing Murley, Keedy, Welsh (2008) forskning framkommer att rektorer och lärare 

utbytte social påverkan på ett sätt som ökade skolans förmåga att förbättra elevernas resultat (s. 

380). Den ömsesidiga relationen mellan rektorer och lärare är en betydande faktor i skolans 

arbete och värdefull i arbetet med att förbättra elevernas resultat. En ömsesidig relation där båda 

parter tillåter att själva få påverka samt att själva bli påverkade (ibid., s. 396). Att det finns tillit 

och förtroende till varandra. Både rektorer och lärare har något som den andra parten behöver. 

Lärare innehar till exempel expertisen om enskilda elever, något som är värdefull information för 

rektorer. Rektorer/skolledare däremot innehar värdefull information som lärare uppfattade som 

nödvändiga för institutionens kapacitetsuppbyggnad (ibid., s. 391).  

Lärarauktoriteten är i ständig förändring. Den kan inte idag tas för given utan är något som 

ständigt måste omförhandlas i takt med att även elevrollen förändras. Media framstår som 

problematisk i förhållande till skolan i och med att media målar upp en bild av en skola i kris. En 

skola som saknar tydliga ledare som sätter gränser. Media intresserar sig inte för de goda 

exemplen som finns (Møller, 2006, s. 221-224). 

Regler och normer kan i skolans värld vara ett sätt för lärare att få eleverna att handla i 

enlighet med vilka förväntningar som ställs på dem. Att i ett tidigt skede forma och introducera 

regler kan underlätta för både lärare och elever på så sätt att det tydliggör för dem båda vilken roll 
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de förväntas anta i relationen dem emellan (Samuelsson, 2008, s. 36). Läraren har den påtagna 

rollen som ledare. I och med det följer ansvaret att både förmedla normer och se till att normer 

och regler efterföljs (ibid., s. 138). Både lärare och elever är samstämmiga i att det ska förekomma 

ordning i klassrummet med tydliga regler som efterföljs. Om dessa regler inte efterföljs 

efterfrågar eleverna själva konsekvenser och följder. En förutsättning för att uppnå den 

eftersträvade ordningen i klassrummet är att reglerna är tydligt förankrade och motiverade hos 

eleverna (Wester, 2008, s. 211-220).  

Fyra kategorier kan utrönas som lärare uppfattar som störande elevbeteende (1) störande 

aktivitet – det vill säga brister i elevernas hantering av kroppen eller brister kopplat till pratande 

eller lyssnande.  (2) störande egenhet – brister i elevens ansvars-, inställnings- och tillitstagande. 

(3) störande oordning - oordning av elevens arbetsmaterial och oordnad arbetsstruktur. (4) 

störande artefakt - person- och undervisningsrelaterade. Där kategori (1) var den vanligast 

förekommande störningen som läraren uppmärksammar och korrigerar (Samuelsson, 2008, s. 

139-140). 

Två sorters kategorier går att beskriva gällande vilka korrigeringar som lärare gör för att 

avbryta ett störande elevbeteende; (A) icke verbala åtgärder och (B) verbala åtgärder. Inom 

kategori (A) var uppmaningar och peka ut elever de vanligast förekommande åtgärderna 

(Samuelsson, 2008, s. 154). Utifrån lärarnas sätt att hantera störande beteende kunde även en 

mjukare form av korrigering identifieras, den syftade till att det skapa förväntningar på eleverna 

att på egen hand korrigera sitt störande beteende. Tre olika strategier användes av lärarna för att 

få bukt med elevernas störande beteende. Inom den första strategin gjorde lärarna eleverna själva 

uppmärksamma på deras individuella ansvar och återkopplade hur eleverna förväntas bete sig i 

klassrummet. Detta syftade till att få eleverna att själva förändra sitt beteende till ett handlande 

som låg mer i linje med den förutbestämda normen. Inom den andra strategin kunde det 

identifieras att läraren lyfte elevens/elevernas störande beteende till en offentlig nivå inom 

klassrummet, som en form av ett socialt tillkännagivande. Genom att lyfta det oönskade 

beteendet till en nivå där alla elever i klassrummet blir påverkade påpekade läraren det sociala 

sammanhangets betydelse. De utpekade eleverna som inte betedde sig som förväntades av dem 

blev på så sätt utsatta för en form av socialt tryck från de resterande eleverna i klassrummet som 

handlade i linje med klassrumsnormen.  Inom den tredje strategin använde lärarna sig av 

distansering från de elever som störde. Genom att lärarna markerade sitt avståndstagande till de 

störande eleverna påpekades å andra sidan samhörigheten mellan dem själva och de elever som 

uppvisade ett normativt beteende (ibid., s. 191-194). Tornberg (2006, s. 234-236) presenterar fyra 

interventionsstrategier som används av lärare för att upprätthålla regler i den dagliga 

interaktionen med eleverna. Påtryckning – innebär att med hjälp av strategier påverka eleverna att 

efterfölja de existerande reglerna utan någon form av förhandling eller vidare förklaring av 

reglerna. Förklaring – omfattar strategier för att få eleverna att förstå det bakomliggande syftet 

bakom reglerna. Det sker genom att resonera med eleverna, ställa reflekterande frågor och 

samtidigt ge förklaringar. Förhandling – innebär att läraren öppnar upp för att det ska finnas ett 
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förhandlingsutrymme mellan lärare och elever gällande regler. Slutligen preparering – som syftar 

till att utveckla färdigheter hos eleverna att hantera och agera i uppkomna situationer på ett 

sådant sätt att regler efterlevs i framtida situationer. Vidare beskrivs av författaren att lärarna ofta 

är de som bestämmer vilka regler som ska gälla, detta trots att de har behandlats i gemensamma 

forum såsom till exempel klassråd. Utfallet är i många gånger förutbestämt innan själva 

förhandlingen äger rum. Samtidigt framkommer att lärarna vid ett fåtal tillfällen använder sig av 

en resonerande praktik för att ge förklaringar till regler och poängen med dessa. Med hjälp av 

samtalet försöker lärarna att skapa förståelse hos eleverna för de gemensamma reglerna, se 

sammanhang och motivera handlingar och regler utifrån skäliga argument.  

Governmentality som är ett begrepp som har stor aktualitet i skoldebatten huruvida hur 

mycket som ska bestämmas av staten och hur stort utrymme den fria viljan ska ges i förhållande 

till individen (Öhman, 2007, s. 16). Inom den aktuella governmentality forskningen hävdas att det 

auktoritära sättet att leda och tvinga på olika former av styrning numera har fått träda tillbaka för 

en annan form av styrning som bygger på individers egen vilja och egenansvar. Inom studiens 

resultat redovisas att den undervisning som sker inom ämnet idrott och hälsa sker i linje med 

governmentalityperspektivet. Det vill säga att undervisningen inte vilar på att tvinga eleverna mot 

en viss inriktning utan snarare bygger den på elevens egen vilja och egenansvar. Olika 

viljekomponenter synliggörs där eleverna förväntas vilja bli delaktiga, ta ett eget ansvar och rikta 

sina handlingar mot den eftersträvansvärda normen. Studien uppmärksammar hur det i 

undervisningspraktiken framträder olika styrningsformer beroende på olika situationer och 

omständigheter (ibid., s. 163-164).  

Relationen lärare och elev 

Mellan vuxen och barn, mellan lärare och elev finns en så kallad asymmetrisk relation. Det 

innebär att den ene parten har mer makt i relationen än den andre. En lärare som är medveten 

om denna relation är också medveten om hur sårbar denna relation kan vara i och med den 

påverkan en lärare har på sina elever (Henriksson, 2009, s. 92). Relationen mellan lärare och elev 

kan te sig som en skör såpbubbla. Det handlar om att skapa en vi-relation känsla. Att eleven får 

känslan av att vara innesluten i en vi-relation med läraren. Relationen handlar om vänskap och 

kärlek vilket gör att relationen känns betydelsefull (ibid., s. 61). Om inte läraren lyckas förmedla 

den känslan till eleverna kan det leda till att det skapas en otrygghet hos eleverna. Författaren 

framhåller att det inte är liktydigt att bli identifierad som att bli sedd. Att bli sedd av sin lärare är 

inte att bli sedd som vem som helst. Det handlar om som lärare att inneha en professionell 

pedagogisk blick och se eleverna för vad de har förutsättningar att utvecklas till. Att kunna 

bekräfta elevens positiva egenskaper och tillsammans med eleven utveckla dessa. Författaren 

framhåller att läraren bör kunna förmedla känsla till eleverna att de är värd lärarens 

uppmärksamhet och ansträngning (ibid., s. 73). 

Relationen lärare och elev kan kallas för pedagogisk maktrelation, dock betonas att det inte är 

elevens relation med läraren som privat person som menas. Istället åsyftas relationen till lärarens 
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yrkesroll (Persson, 2014, s. 204). Författaren särskiljer inom den pedagogiska maktrelationen två 

olika sätt att undervisa/framkalla handling. Auktoritär respektive participativ pedagogik. Den 

auktoritära pedagogiken präglas av att läraren på förhand och utan elevpåverkan bestämt vilket 

innehåll som ska behandlas och hur det ska behandlas. Inom denna praktik där elevernas lydnad 

och underkastelse betonas framstår läraren som kunskapsförmedlare och upprätthållare av 

ordning och eleven förväntas anta rollen som passiv mottagare av kunskapen. Den participativa 

pedagogiken präglas å andra sidan av att eleverna haft en stor medverkan i beslutandet av innehåll 

och hur det ska behandlas. Denna pedagogiska form appellerar till elevens egna intressen och 

öppnar på så sätt upp för att stimulera deras kritiska förmåga. Den arbetar mot att påverka deras 

medvetande (ibid., s. 219-221). 

Teoretiska utgångspunkter 

Nedan är studiens teoretiska utgångspunkter samlade.  Det är dessa som lägger ett perspektiv på 

studiens resultat. 

Makt som begrepp är ett komplext ämne och kan ses ur ett flertal perspektiv. Denna studie 

influeras av ett foucaultianskt maktperspektiv med tyngdpunkt på Magnus Hörnqvist, docent i 

kriminologi vid Stockholms universitet tolkningar av Foucault. Studien ämnar undersöka hur 

makt kommer till uttryck på mikronivå, det vill säga hur den verkar i klassrummet. Vidare hur 

den kommer till uttryck i den dagliga interaktionen mellan lärare och elev. Vid läsning av följande 

text bör tas med i åtanke att med den överordnade åsyftas läraren och den underordnade eleven. 

Det foucaultianska maktperspektivet 

”Ingen som vill förstå det sociala livet kan låta bli att analysera makten. Handlingarna blir 

obegripliga utan kännedom om de ojämlikheter som vi är en del av och de påtryckningar som vi 

blir utsatta för” (Hörnqvist, 2012, s. 7). 

Foucault (2002, s. 66) framhåller att makt är någonting som utövas snarare än någonting som 

ägs. Vidare menar författaren ”att makt inte är någonting som förvärvas, fråntas eller delas, 

någonting som man behåller eller låter sig gå ur händerna; makt utövas från oräkneliga håll och i 

ett växelspel av ojämlika och rörliga relationer” (ibid., s. 104). Det vill säga att makten kan 

separeras i två olika sidor; den ena sidan består i att makt är en aktivitet som hela tiden aktivt 

måste utövas för att upprätthållas medan å andra sidan makten finns att hitta i olika relationer 

(Hörnqvist, 2012, s. 12). Persson (2014, s. 31-32) definierar makt som ”en individuell eller 

kollektiv aktörs förmåga att framkalla, förändra och hindra handlande och uppnå avsedda 

konsekvenser”.  Författaren exemplifierar relationen mellan förälder och barn. Vid en första 

anblick kan denna känslomässiga relation te sig som ofördelaktig för barnet sett ur ett 

maktperspektiv. Men utifrån ovan beskrivna definition att makt även handlar om att framkalla, 

förändra och hindra handlande kan denna relation ses som att barnet utövar makt genom att 

dennes agerande får föräldern att handla. 
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Maktrelation kan vidare definieras som ett slags styrkeförhållande mellan en individ och en 

annan. Foucault gör själv ingen konkret definition på begreppet styrkeförhållande utan det kan i 

princip avse vilken sorts förhållande som helst, det bestäms i den specifika relationen. 

Exempelvis i relationen lärare och elev där läraren per automatik i och med sin utbildning innehar 

mer kunskap än eleven. I och med det odefinierade användningsområdet är det av stor vikt att 

varje gång ordet styrkeförhållande konkret används definiera i vilket avseende som menas. Viktigt 

blir även att tala om vad den ena partens överläge består av (Hörnqvist, 1996, s. 29). 

Enligt Foucault opererar makten på mikronivå i samtliga sociala relationer, oavsett i vilket 

sammanhäng den äger rum. Foucault menar med mikromakt hur maktens mekanismer arbetar 

genom individer ända ner i deras vardag. Den genomsyrar individens vardagsliv och som 

påverkar dess inställningar (Permer & Permer, 2002, s. 47). Vilket slags styrkeförhållande som 

existerar inom den specifika relationen kan bero på en rad olika faktorer, exempelvis ålder, 

kunskapsnivå och erfarenhet som relationsdeltagarna innehar. Eller mellan ”den som vet och den 

som inte vet” (Hörnqvist, 1996, s. 12). Samt hur högt dessa faktorer värderas i den samhälleliga 

kontexten. 

Vidare menar Foucault att makten förekommer överallt men att den ser olika ut till sin form 

beroende på i vilken relation den utövas. I enlighet med Foucaults tankar är makten aldrig passiv 

eller dold, makt är någonting som överallt där den existerar utövas aktivt. Dessa maktrelationer är 

ständigt utsatta för yttre påverkan vilket gör att de förstärks respektive försvagas. Maktrelationen 

blir även utsatt för påverkan av samhälleliga processer som också bidrar till sådana effekter 

oavsett vilken avsikt som avseddes inledningsvis (Hörnqvist, 2012, s. 13-14). Foucault menar att 

makten måste ses som en dynamisk process. Makten är inte någons specifika egenskap eller 

egendom utan den tar sig olika uttryck i olika styrkeförhållanden. Den är ständigt aktiv och 

obeständig och är aldrig på den ena partens sida utan styrkeförhållandet omprövas ständigt 

(Hörnqvist, 1996, s. 30). 

Vidare framhåller Foucault att makt enbart kan utövas över subjekt som är fria. Den fria viljan 

ser Foucault som en förutsättning att utöva makt eftersom friheten är en förutsättning för att 

kunna utöva motstånd. Frihet innebär i detta sammanhang att det finns utrymme för en 

motståndshandling. För att makt ska kunna utövas måste det finnas en form av frihet på båda 

sidor i relationen. Att de inblandade parterna har olika val- och reaktionsmöjligheter (Permer & 

Permer, 2002, s. 48). Persson (2014, s. 34) problematiserar maktrelationen som en ömsesidig 

relation där båda parterna ständigt förhandlar om makten och den benämns som en makt-

motstånds-relation. Båda parter försöker ständigt påverka den andres handlande. Makten är aktiv 

i den bemärkelsen att den vill frambringa något. Motståndet är således reaktivt eftersom det hela 

tiden reagerar på det som makten vill frambringa. Maktrelationen är ”en relation mellan två eller 

flera aktörer där åtminstone den ena aktören försöker påverka den andres handlande och som gör 

detta mer eller mindre medvetet”. I den tröga maktrelationen har en av parterna per automatik 

rättigheter att sanktionera den andres handlande. Författaren exemplifierar relationen mellan en 

lärare och dennes elev som en trög maktrelation. Läraren har automatiskt rätten att påverka och 
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därmed följer rättigheten att också tala i klassrummet. I och med det har läraren rättighet att 

sanktionera elevens beteende (ibid., s. 44).  Eller att en lärare i och med lärarrollen har rättighet 

att bedöma och betygsätta elever. Det som kännetecknar den tröga maktrelationen är att den är 

ojämlik och de medverkande disponerar över olika mycket sanktionsmöjligheter över varandras 

beteende (ibid., s. 34-35). Foucault framhåller att maktutövandet i sig inte enbart är relationen 

mellan individer utan den är även ett synsätt på hur vissa handlingar i sin tur påverkar andra 

handlingar. Maktrelationen kan således också ses som en form av strategiskt spel där målet är att 

styra andra individers handlingsmöjligheter och försöka förutse utfallet. Det avses då en mer 

uträknande form av maktutövning (Permer & Permer, 2002, s. 57). 

I det foucaultianska maktperspektivet är makt nära sammankopplat med kunskap. Makt 

innebär att viljan att veta. Foucault framhäver att en förutsättning för att kunna styra någons 

handlande måste en tillägna sig kunskap om subjektet som ämnas styra. Det som ligger till grund 

för denna styrningsform är kunskap om det som är maktens föremål (Permer & Permer, 2002, s. 

54). Disciplin ses inom det foucaultianska maktperspektivet som en slags regleringsteknik som 

används för att forma och styra individer. Målet med disciplineringen är i detta fall fogliga 

individer. För att kunna praktisera de disciplinerande teknikerna krävs kunskaper om individen 

som ska utsättas för påverkan. Den kunskap som uppbringas ur den disciplinära makten uttrycks 

i olika beteendenormer. Det är av stor vikt att normalisera individer. Att på olika sätt reglera, 

forma och kontrollera individer utifrån bestämda normer. Genom normaliserande processer där 

individer delas upp som normala respektive onormala formas individers identitet och den 

disciplinära makten införlivas (ibid., s. 58). 

Den produktiva makten 

Den produktiva makten kännetecknas av att den är organiserad och organiserar således en grupp 

människor som är utsatt för maktutövning. Dess syfte är att öka motivationen och stärka 

individernas förmåga att agera (Hörnqvist, 2012, s. 64).  Författaren sammanfattar Foucaults teser 

kring den produktiva makten till olika delar. Den produktiva makten är organiserad kring normer, 

den verkar oberoende av samtycke och slutligen involverar den de underordnade i sin egen 

underordning (ibid., s. 60). Nedan kommer dessa delar att förtydligas. 

 

Makt med utgångspunkt i normer 

Denna form av makt tar sin utgångspunkt och är organiserad kring normer. Därmed blir 

organiseringen av gruppen påverkad och även vilka handlingar som blir berörda. I och med att 

den produktiva makten mäter skillnader i förhållande till en viss norm ligger resultatet till grund 

för att konstruera inbördes maktrelationer i en given grupp. Dessa skillnader i gruppindividernas 

beteende förvandlas till förmåner och ställning i en hierarkisk ordning. Denna inbördes 

hierarkiska ordning kan omorganiseras inifrån med hjälp av normen. Den givna normen 

bestämmer också vilka av gruppens handlingar som kommer efterföljas av åtgärder (Hörnqvist, 

2012, s. 60-61). Inom den produktiva maktens bemärkelse bestraffas det handlande som avviker 
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från normen. Allt handlande som de underordnade utför kan i princip bli utsatt för påverkan 

både i form av belöning och bestraffning (ibid., s. 83). Det som å ena sidan kan tyckas vara 

handlanden som enbart rör den enskilda individen som till exempel attityder, sociala färdigheter 

och motivation kan å andra sidan föreställa handlingar som ges berättigande att utsättas för 

systematisk påverkan (ibid., s. 60-61). 

 

Effekterna uppnås utan samtycke 

De avsedda effekterna åstadkoms utan att de underordnade behöver ge sitt samtycke. En 

upprepad inlärning som fortgår tills beteendet inte längre avviker från den eftersträvansvärda 

normen. Det önskade beteendet produceras per automatik som en direkt effekt av påverkan. 

Beteendet uppkommer oavsett om den som bestraffas har insett sina misstag eller om den som 

belönas samtycker. Denna form av produktiv makt bygger på att en motivation och en förmåga 

att utföra handling på ett förutbestämt sätt skapas. I slutänden krävs inte en persons 

godkännande för att kunna påverka dennes beteende och handlingar (Hörnqvist, 2012, s. 61). 

 

Makten både som bemäktigande och underkuvande 

Foucault beskriver maktens positivitet som en maktutövning som äger rum sida vid sida med de 

underordnade individerna. Den positiva makten bygger på normer som synliggörs i gruppens eget 

beteende. Därmed befinner sig makten hela tiden i närheten av de underordnades redan befintliga 

beteende och målsättningar. Maktutövningen sker i enlighet med de underordnades fria vilja och 

önskningar. Makten är produktiv i den meningen att den samarbetar med individerna i intresse att 

genomföra gemensamma uppgifter och vädjar till deras egna förhoppningar. De underordnade 

konstrueras som aktiva subjekt som förväntas medverka till att upprätthålla den gemensamma 

ordningen. I och med detta kan gruppens underordning sammankopplas med individuella 

ambitioner (Hörnqvist, 2012, s. 62). Genom positiv maktutövning förväntas individerna 

underordna sig den ordning som avses. I skolans värld kan det tolkas att elever som känner tillit 

för sin lärare och dess undervisning per automatik underordnar sig undervisningens syfte. Men 

detta sätt att resonera med utgångspunkt i den fria viljan förutsätter att subjektet formar sig själv 

utifrån den i förväg bestämda skolordningen. Den positiva maktutövningen förutsätter det ”fria 

subjektet” för att fungera (Permer & Permer, 2002, s. 60-61). 

Sammanfattningsvis kan sägas att Foucault framhåller att makt är resultatet av att utöva 

kontroll över en annan individs handlingar. Men förutsättningen ligger i att den som ska 

kontrolleras måste underordna alternativt godkänna den överordnades önskemål och intentioner. 

I maktperspektivet som Foucault representerar är makten rörlig och i en ständig växelverkan 

mellan makt och motstånd (Persson, 2014, s. 39-40). 

Oavsett om den är medveten eller inte går det inte att frångå att det finns en maktordning att 

förhålla sig till inom relationen lärare och elev samt i klassrummet. Hur pass stor medvetenhet 

finns det hos läraren kring denna maktordning och hur förhåller sig läraren till den i egenskap av 

klassledare? 
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Syfte och forskningsfrågor 

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att i ett mikroperspektiv närmare undersöka lärares syn på hur 

makt gestaltas i klassrummet.  

Forskningsfrågor 

1. Vilken uppfattning har lärare om begreppet makt i klassrummet?  

2. Vilken uppfattning har lärare kring den disciplinära makten i klassrummet? 

3. Vad anser lärare om betydelsen av relationen lärare och elev, för att kunna uppnå avsedda 

konsekvenser? 

4. Vilka effekter på gruppen ser lärare av sitt ledarskap? 
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Metod  

Utgångspunkten för studien är att närmare undersöka lärares syn på hur makt produceras i 

klassrummet ur ett mikroperspektiv. Detta innefattar lärarens uppfattningar om sin makt i 

klassrummet, deras syn på hur den disciplinära makten opererar i klassrummet, vilken betydelse 

lärar- och elevrelationen har för att frambringa handling samt vilka effekter lärarens ledarskap 

genererar på gruppen. I den empiriska delen har kvalitativ metod med halvstrukturerade 

samtalsintervjuer använts. Under arbetes gång har Kvalitativa intervjuer (Trost, 2010), 

Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, individ och marknad (Esaiasson, Giljam, Oscarsson, 

2012) samt Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, 1997) används som stöd. För att värna om 

deltagarnas anonymitet benämns de vidare som A, B, C, D, E, F, G och H. 

Datainsamlingsmetod 

Den kvalitativa datainsamlingsmetod som använts är den halvstrukturerade samtalsintervjun, 

vilken är en passande metod då en vill undersöka hur människor uppfattar sin omvärld vilket 

denna studie syftar till. Genom att använda den halvstrukturerade samtalsintervjun synliggörs den 

intervjuade respondentens åsikter och uppfattningar om det specifika fenomen som undersöks 

(Kvale, 1997, s. 13). I samtalsintervjun är avsikten att ställa enkla frågor som genererar i 

innehållsrika svar (Trost, 2010, s. 25). 

Sammantaget har åtta intervjuer genomförts med lärare aktiva på mellanstadiet. I den 

halvstrukturerade samtalsintervjun framträder de medverkande respondenternas uppfattningar 

om fenomenet makt och ledarskap i klassrummet. Samtalsintervjun möjliggör för respondenten 

att överlag vara mer fri i sina svar och mer fritt samtala om sådant som upplevs som relevant 

gentemot det undersökta fenomenet. Denna form av intervju ger också intervjuaren större 

potential att uppmärksamma mer oväntade svar och större möjlighet att följa upp dessa 

(Esaiasson m.fl., 2012 s. 251). Samtidigt finns en medvetenhet hos författarna att genom att 

använda denna metod kan studien enbart kan generera respondenternas uppfattningar och 

beskrivningar kring makt och dess produktion. Inte hur respondenterna verkligen agerar i sin 

verksamhet (Kvale, 1997, s. 264). Inledningsvis gjordes en intervjuguide med fyra huvudteman 

med olika antal underteman med koppling till syfte och forskningsfrågor. I och med 

formulerandet av intervjuteman skapades förutsättningar för att intervjuerna skulle hålla sig inom 

ämnet men ändock vara så pass fria i sin form att följdfrågor och diskussioner kunde äga rum. 

Några stödfrågor formulerades också för att säkerställa att relevanta frågor som svarade på delar 

av forskningsfrågorna blev ställda och inte bortglömda (se bilaga 1). Valet gjordes att inte 

genomföra en provintervju vilket medförde att intervjuguiden har omarbetats och reviderats 

kontinuerligt under genomförandet av intervjuerna för att bättre hamna i linje med syfte och 

forskningsfrågor. Den främsta anledningen till revidering av intervjuguiden var att den i 
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intervjusituationen kändes alltför omfattande. Av den anledningen var den största förändringen 

som gjorts att delar av guiden har tagits bort. Se bilaga 2 för den sista intervjuguiden. 

Urval 

Studien har genomförts i både Gävleborgs och Upplands län med ett underlag på åtta lärare 

aktiva på mellanstadiet i fem olika skolor. Den geografiska uppdelningen grundade sig på att 

författarna är bosatta i de ovan nämnda länen. Anledningen till att valet gjordes att studera 

mellanstadielärare grundar sig på en generell uppfattning från författarnas sida. Det vill säga 

uppfattningen att fenomenet makt och ledarskap visar sig på ett annat vis i mellanstadiet, 

eftersom eleverna då börjar bli mer självständiga individer. Samt att lärare på mellanstadiet ofta är 

klasslärare och därmed träffar sin klass dagligen.  

Inledningsvis skickades en förfrågan (se bilaga 2) via e-post till sammanlagt åtta rektorer med 

ansvar över olika rektorsområden i de båda länen. I förfrågan ombads rektor att vidarebefordra 

informationen till lärare som är verksamma på mellanstadiet och som var aktuella utifrån det 

undersökta fenomenet, det vill säga ledarskap i förhållande till makt. Tre rektorer svarade och 

rekommenderade sju lärare. Utifrån rektors rekommendationer togs en vidare kontakt med de 

aktuella lärarna både via e-post och telefon. I den andra kontakten vidarebefordrades ytterligare 

ett informationsbrev gällande villkoren för lärarnas deltagande (se bilaga 3). Dock blev två av de 

rekommenderade lärarna sjuka innan intervjun hann genomföras och var tvungna att avboka 

intervjun. Fem lärare var dock för svagt underlag för studien vilket resulterade att författarna fick 

gå vidare utifrån rekommendationer från en av respondenterna. Därav anledningen till att vissa 

av respondenterna är verksamma inom samma skola. Detta sätt att få kontakt med respondenter 

kallar Esaiasson m.fl. (2012, s. 319) för snöbollsurval, det vill säga att en respondent hänvisar till 

en annan. I och med detta snöbollsurval kunde studien byggas på med ytterligare tre lärare, 

sammanlagt fick författarna tag på åtta respondenter. Det var inte i förväg bestämt vilket antal 

intervjuer som skulle genomföras utan författarna har tillämpat principen om teoretisk mättnad 

(ibid., s. 259-261). Det vill säga att författarna har fortsatt att göra intervjuer tills det inte längre i 

empirin framkommer någon ny relevant information om fenomenet makt i klassrummet. 

Då studien kretsar kring fenomenet ledarskap och makt ombads rektorerna att vidarebefordra 

informationen till lärare som hade ett egenintresse inom ämnet. Just för att intervjuerna skulle bli 

innehållsrika och givande. Utfallet av respondenter resulterade i båda könen där majoriteten är 

kvinnor. Detta är inte något medvetet urval från författarnas sida utan har mer formen av ett 

slumpmässigt urval. 

Genomförande 

Intervjuerna med lärarna genomfördes på den skola där de var verksamma. Utifrån 

rekommendation från Esaiasson m.fl. (2012, s. 268) var det ett medvetet val från författarnas sida 

att erbjuda sig att komma till skolan och genomföra intervjun i en för respondenten bekväm 
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miljö. I informationsbrevet (se bilaga 2 & 3) ombads lärarna att avsätta cirka en timme för 

intervjun. Med hjälp av en diktafon spelades samtliga intervjuer in för att underlätta för 

författarna att kunna gå tillbaka till materialet vid bearbetning- och analysstadiet (Kvale, 1997, s. 

147). Samt fördes under intervjun minnesanteckningar som stöd för att kunna plocka upp sådant 

som ansågs vara relevant i ett senare skede.  

Författarna har i den mån det varit möjligt att medverka på varandras intervjuer av den 

anledningen att en ansats att genomföra tolkningar på empirin både på den latenta och manifesta 

nivån i texten har gjorts. Att inte enbart tolka texten utifrån vad som står utan även se bakom 

texten och titta efter uppfattningar som framträder bakom respondenternas verkliga ord 

(Esaiasson m.fl., 2012, s. 221). Författarna ansåg det vara lättare att göra dessa tolkningar om en 

själv medverkat under intervjusammanhanget och bildat sig en egen uppfattning kring 

intervjukontexten. Den som inte intervjuar har dock haft en passiv roll i intervjusituation men har 

ändock haft möjlighet att inflika med följdfrågor. 

Bearbetning och analys 

Det inspelade materialet har nedtecknats till en läsbar text, Att göra en utskrift av intervjuer är en 

översättning från muntligt språk till ett skriftligt språk. Texten används som en pålitlig empirisk 

data i studien trots att intervjuerna inte är ordagrant nedtecknade. Upprepningar och 

interjektioner har tagits bort för att göra texten lättare att bearbeta. Intervjutexter som är 

ordagrant nedskrivna gör att det blir svårt att skapa sig en helhetsbild på samtalet, den textmassa 

som bildas vid ordagrant transkribering bildar en textmassa som blir svårbegriplig. Genom att 

bearbeta samtalsintervjuerna med att avlägsna vissa ord innebär att texten blir en tolkning från 

författarens sida. Texterna bör då ses som en konstruktion av intervjuerna och är inte det 

grundläggande datamaterialet som samlats in (Kvale, 1997, s. 149-153). Vid transkriberingen har 

intervjuerna nedtecknas i sin helhet, för att underlätta att gå fram och tillbaka vid bearbetningen 

av empirin och se nya saker. Genom att inte alla svar ansågs relevanta inom studiens område har 

författarna beslutat att inte redovisa intervjuerna i sin helhet i resultatdelen. Dock har vissa 

relevanta delar av intervjuerna citerats ordagrant för att säkerställa att respondenternas åsikter 

framkommer på ett så rättvist vis som möjligt. I och med att studiens intervjuer skett i formen av 

den halvstrukturerade samtalsintervjun samt att intervjuguiden kontinuerligt har omarbetats 

under studiens gång har respondenterna svarat olika utförligt på intervjuguidens teman. Det 

innebär att vissa respondenter har fått mer utrymme än andra under vissa teman i resultatdelen.  

Tematiseringar av den insamlade empirin har gjorts utifrån studiens forskningsfrågor. 

Därunder har underteman formulerats utifrån teman i intervjuguiden samt teman som 

uppkommit under bearbetningen av empirin. Författarna har utifrån sitt ansvarsområde tolkat, 

bearbetat och analyserat empirin och sedan redovisat den var för sig i resultatdelen. Kvale (1997, 

s. 154) menar att det sker en tolkning då intervjuer bearbetas och analyseras, denna tolkning är 

vad som framkommer i resultatdelen. Inom ramen för denna studie har en ansats gjorts att inte 

bara se till vad respondenterna säger utan även göra en innebördstolkande analys. Författarna har 
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under bearbetningen av empirin gjort en ansats att både se till den manifesta och latenta nivån i 

lärarnas intervjusvar. Analysen har gjorts utifrån de begrepp som tidigare presenterats under 

teoretiska utgångspunkter. 

Validitet och reliabilitet 

En kvalitativ metod i form av samtalsintervjun ger en bild av utvalda lärares synsätt kring hur 

makt produceras i klassrummet ur ett mikroperspektiv och ger därmed studien giltighet. 

Författarna har vid intervju tillfällena försökt i den mån det gick att undvika ledande frågor, utan 

istället följt upp med uppföljningsfrågor på de svar respondenterna givit. Dock har ledande frågor 

i vissa fall inte kunnat undvikas om respondenterna spontant inte kommit med några tankar om 

vissa av de i förväg planerade teman i intervjuguiden. Ledande frågor har då använts av 

författarna för att föra in respondenterna mot relevanta intervjuteman för att säkerställa att alla 

relevanta teman blev berörda. I och med att Kvale (1997, s. 145) framhåller att ledande frågor kan 

påverka svarens tillförlitlighet har dessa i princip annars undvikits. För att göra intervjuerna mer 

validitets säkra gjordes kontunuerliga justeringar i intervjuguiden. För att mer anpassas till de 

forskningsfrågor som var aktuella. Detta anser inte författarna påverkade reliabiliteten negativt 

genom att intervjuguiden genomgående ändock har haft samma teman och de i förväg bestämda 

teman har berörts i samtliga intervjuer. De förändringar som gjordes bestod av att plocka bort 

sådant som framstod som irrelevant för studien. Tyngdpunkterna i intervjuguiden har ändock 

genomgående legat på samma saker.  

Genom att båda författarna medverkade vid intervjutillfällena har intervjusvaren kunnat 

diskuteras efter intervjuns slut samt under bearbetningen av resultatet. Detta medför att 

författarna har haft möjligheten att kunna erinra fler nyanser av tolkningarna på empirin. För att 

undvika att en ensam person fritt tolkar svaren utifrån ett egenintresse och att svaren inte blir 

ensidiga eller godtyckliga (Kvale, 1997, s. 188). Detta kan medföra att validiteten höjs. 

Författarna har utifrån de teoretiska begreppen inom det foucaultianska maktperspektivet, 

bestämt insamlings- och analysmetod. “Att uppnå god validitet - det vill säga ha en god 

överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och operationella indikatorer och mäta det vi 

påstår att vi mäter - är avgörande för våra förutsättningar att erbjuda trovärdiga slutsatser om 

verkligheten” (Esaiasson m.fl, 2012, s. 56). Detta är en nödvändighet i empiriska undersökningar 

för att nå en hög validitet.  Genom att varje intervju spelades in har det funnits möjlighet för 

författarna att lyssna på intervjuerna vid ett flertal tillfällen i sin helhet efter genomförandet. 

Därmed har risken för slarvfel och missuppfattningar minimerats, vilket Esaiasson m.fl. (2012, s. 

63) framhåller som en vanlig följd när enbart minnesanteckningar används under en intervju. 

Slarv- och slumpfel som kan uppstå vid slarvigt nedtecknade anteckningar som kan generera i att 

resultatet blir påverkat. Under genomförandet av denna studie har författarna haft 

utgångspunkten att det är yrkesmänniskor som deltagit och lägger inte in någon värdering 

gällande kön. Ansatsen till denna studie har varit att synliggöra ett fåtal verksamma lärares 
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uppfattningar om hur makt produceras i klassrummet, därmed kan inte några generella slutsatser 

göras utifrån det förhållandevis lilla underlag som denna undersökning bygger på. 

Etiska aspekter 

Under denna studies genomförande har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) 

individskyddskrav, det vill säga att studiens deltagare ska skyddas mot olämplig insyn i sitt liv, 

deltagarna får heller inte utsättas för skador, förödmjukelse eller annan form av kränkning. 

 Individskyddskravet kan ytterligare konkretiseras i fyra huvudkrav; informationskravet – alla 

studiens deltagare ska informeras om studiens syfte och om sin roll i studien. Samt att medverkan 

är frivillig och när som kan avbrytas, samtyckeskravet – alla deltagare måste ge samtycke till 

medverkan och att de oavsett tidpunkt kan avbryta sin medverkan utan risk för någon form av 

konsekvens för deltagaren, konfidentialitetskravet – att alla undersökningsdeltagare ska avidentifieras 

för att minimera risken för att identifieras av utomstående, samt ska allt material under och efter 

genomförandet förvaras att det inte kan kommas åt av utomstående och slutligen nyttjandekravet – 

allt insamlat material får enbart användas i forskningssyfte och inte lånas ut i annat ändamål än 

studiens syfte (s. 5-14). 

Vid all form av information som getts till deltagarna inom studien har det ingått att tydligt 

beskriva vad informationen från intervjuerna skulle komma att användas till. Respondenterna 

blev informerade om att det handlade om ett examensarbete vid lärarutbildningen vid Uppsala 

universitet. Samt att alla respondenter som ingick i studien skulle förbli anonyma. Varje 

intervjutillfälle inleddes med att återigen informera deltagarna om studiens syfte och vad det 

insamlade materialet skulle komma att användas till. Alla respondenter tillfrågades om det var 

tillåtet att spela in intervjun, vilket ingen av de intervjuande motsatte sig. Samt informerade 

författarna om att det var tillåtet att avböja om respondenten av någon anledning inte ville 

besvara någon fråga. Transkriberingen av intervjuerna skedde inom de närmaste dagarna, där 

respondenternas namn, samt skolornas namn fingerades. Det inspelade materialet raderades så 

snart transkriberingen var klar. Detta för att försäkra om att materialet inte skulle komma i orätta 

händer och riskera att anonymiteten bröts.  

Metoddiskussion 

En av de svårare delarna under genomförandet av studien har varit att hitta respondenter. 

Författarna vet av erfarenhet att lärare vid slutet av terminen kan vara upptagna och stressade. 

Det tror vi är en anledning till att det blev ett så dåligt gensvar från vår första e-post där enbart 

tre av åtta tillfrågade rektorer svarade. En annan anledning att det blev ett så förhållandevis dåligt 

gensvar kan ha varit att författarna gjorde valet att skicka e-post direkt till rektor. I och med att 

rektor är en upptagen person kan ha bidragit till att e-posten blev bortprioriterad och försvann på 

vägen. Istället kunde e-post ha skickats till exempelvis studierektor eller skoladministratören som 

har en befattning ett steg närmare lärarna och på så vis lättare ha kunnat vidarebefordra den 
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aktuella e-posten. Fördelen med att använda just e-post var att författarna direkt kunde vara 

tydlig med studiens syfte och förhållanden gällande deltagarnas medverkan. Att intervjun gick ut 

på att undersöka deras uppfattning om ledarskap och makt.  

En sak som uppenbarade sig under intervjuerna var att i vissa intervjusituationer gav en del av 

respondenterna uttryck för ett visst obehag. Författarna tror att detta obehag kan ha berott på 

olika saker. Exempelvis att respondenten var ovan i situationen och att en hel timme ägnades åt 

att enbart prata om sig själv vilket kan te sig ovanligt i vardagliga sammanhang. En annan 

anledning kan ha varit att makt är ett begrepp som innefattar många nyanseringar och kan 

uppfattas som både negativt och positivt. I och med att makt är ett känsligt begrepp kanske 

respondenterna inte vågade svara ärligt på frågorna som berörde makt. Det kan också vara en 

anledning till att författarna i vissa fall upplevde att respondenternas svar blev aningen 

standardiserade och inte utgick från dem själv. Författarna försökte då lösa det genom att 

påminna respondenten att utgå från sig själv och sina egna tankar. En annan anledning till 

upplevelsen av en viss form standardiserade svar kan ha berott på att frågorna formulerades på 

ett för respondenten abstrakt vis så att det blev svårt att utgå från sig själv i svaren. Detta löste 

författarna genom att kontinuerligt formulera om intervjuguiden till att bättre passa 

respondenterna.  

Under genomlyssnandet av intervjuerna upplevde författarna att de vid några tillfällen inte 

följde upp med relevanta följdfrågor som hade genererat i ett användbart stoff till empirin. Det 

kan skyllas på författarna oerfarenhet att genomföra kvalitativa intervjuer. Författarna anser 

ändock att ett brett och användbart material samlades in. 
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Resultat och analys 

Nedan presenteras studiens empiri. Avsnittet har delats in i fyra underrubriker som skapats 

utifrån forskningsfrågornas teman. Under dessa underrubriker finns empirin redovisad under 

ytterligare underteman som har framkommit under bearbetningen av empirin. Varje del av den 

redovisade empirin avslutas med en sammanfattande analys. Avslutningsvis sammanfattas de 

huvudsakliga resultaten. 

Uppfattningar om makt i klassrummet 

Nedan presenteras teman som framkommit under bearbetningen av empirin. 

Maktens uttryck 

Fyra av de åtta intervjupersonerna (B, C, E och G) blev under intervjusituationen märkbart 

besvärade när temat makt kom på tal, de gav uttryck för att makt är ett känsligt ämne. De vill inte 

till en början kännas vid att de innehar någon form av maktposition i och med att de är lärare. 

Gud, det låter så hårt och hemskt med makt… jätteobehagligt ord! Jag känner ju 
verkligen att det är jag som bestämmer. Dom ifrågasätter ju inte mig klassrummet eller så. 
Men just makt kändes… men det lär man väl ändå säga att man tycker att man har. (C)  

Allteftersom intervjun fortskrider kan ändock vissa tolkningar göras att lärarna tillskriver sig 

själva någon form av makt, om än motvilligt. B beskriver makt som en möjlighet att påverka 

innehåll och vägen dit men förtydligar att hon inte kan få eleverna att göra någonting genom 

makt. G anser att inte att en god ledare tvunget måste utöva makt för att få eleverna med sig. 

Istället har en god ledare tillgång till bra argument som kan användas för att skapa motivation och 

engagemang. Hon anser att det är nyckeln till att få eleverna med sig av fri vilja. F tar upp att 

läraren automatiskt har en viss form av makt i och med att de har kunskaper om läroplanen som 

styr skolans verksamhet. 

Jag vet och kan läroplanen, jag vet kursinnehållet, jag vet vad de behöver lära sig och jag 
vet hur dom ska lära sig eftersom jag kan didaktiken. Det är klart att det blir en viss 
maktrelation, där jag vet mer än eleverna och då hamnar jag ju över, absolut. (F) 

Vidare nämner F att hon definitivt anser sig ha en viss makt i och med att hon sätter betyg. Att 

hon har makt att avgöra deras framtid. H håller med om att även hon anser sig ha en form av 

makt i och med betygen men hon poängterar att det är upp till varje lärare vad en väljer att 

använda sin makt till. Makten kan användas i positiv bemärkelse för att hjälpa men att en som 

lärare även har makten att välja att inte se vissa saker. H anser att det är en form av negativ 

maktutövning att välja att inte göra vissa saker och istället tänka att ”det där får någon annan ta 

hand om”.  D ser det inte som att han har makt i klassrummet, att han utövar makt bara genom 
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att han är lärare. Snarare anser han att han praktiserar inflytande. Genom att försöka ”vinna över 

eleverna” på sin sida menar han att han kan utöva inflytande. D tar upp förtroende som en viktig 

beståndsdel att kunna utöva inflytande över eleverna. 

Att dom förstår att det jag säger är inte för att skada dom utan det är för deras bästa. Och 
det säger jag också ”när inte ni gör det ni ska, det drabbar ju er. Jag behöver ju inte lära 
mig engelska, jag behöver inte lära mig multiplikationstabellen. Det är ni som ska göra det 
för eran skull. Jag kan den redan. Jag har ett jobb redan. Och jag säger ju ingenting att ni 
ska göra någonting för att lura er, för jag gör det för erat bästa. (D) 

D menar på att om eleverna känner förtroende inför honom och litar på det han säger blir allting 

mycket lättare. Om han som lärare lyckas bygga upp att eleverna känner ett förtroende inför 

honom så kommer de i princip att göra allt som han vill att de ska göra i en positiv bemärkelse. 

Trots att fyra av dem inte fullt ut vill tillskriva sig makt är samtliga överens om att det råder inget 

tvivel om vem det är som i slutänden bestämmer i klassrummet.  Samtliga av de intervjuade 

lärarna ger uttryck för att vara starka ledare som med olika metoder styr sin grupp. I egenskap av 

starka ledare är alla överens om att det i slutänden är de som bestämmer och har sista ordet. Det 

anser också samtliga att eleverna är medvetna om. Det är viktigt att eleverna vet vem det är som 

bestämmer och rättar sig efter det. B, C och H uppger att trots att eleverna vet att de har 

möjlighet att påverka ”är det viktigt att visa att det inte går att köra med mig”. Men trots att 

samtliga anser att det är de som läraren som har det sista ordet instämmer de i att det alltid finns 

utrymme för förhandling. 

Jag visar nog tydligt att det är jag som bestämmer, nä men dom får gärna säga och tycka 
saker men i slutänden är det oftast jag som bestämmer hur det är och vi har regler att 
följa och såna saker. (A) 

Alla lärare anser att det alltid mer eller mindre sker en form av förhandling mellan dem och 

eleverna. Men de anser inte att det är en förhandling om makten utan snarare om hur saker och 

ting ska gå till. Men det uppger också samtliga lärare som någonting positivt för att det är så de 

vill ha det. C upplever att ”om eleverna vågar komma med förslag och idéer” att hon har lyckats 

med att skapa ett tillåtande klassrumsklimat. Att eleverna utifrån sina önskemål faktiskt också 

bestämmer vissa saker. Det är viktigt för C att eleverna känner att de har en chans att påverka hur 

saker och ting ska gå till i klassrummet. D uppger att han har ingen prestige i att ha rätt i denna 

förhandling eller att det i slutänden måste bli så som han hade bestämt från början. Huvudsaken 

att det gynnar helheten. 

Skillnaden är ju att jag ser helheten, dom ser ju oftast bara sig själv och funkar det för 
helheten då är det ok. Och att det finns ett syfte med det. Att det är någonting som har 
med skolan att göra. (D) 

A instämmer i att hon och eleverna kan komma fram till saker gemensamt både gällande hur 

undervisningen ska gå till men även gällande specifika regler. A pekar på tillfällen då hon har gått 

med på saker som hon ”kanske inte tycker är jättebra” för att eleverna gärna vill att det ska vara 
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så. H menar att hon skulle kunna utnyttja sin makt mycket mer än vad hon gör men att en som 

lärare inte kan bortse från vad som står skrivet i läroplanen och i den skrivs elevernas delaktighet 

tydligt fram. Att hon som lärare har syftet klart för sig men att hon sedan ger eleverna möjlighet 

att välja arbetssätt och verktyg. Samtliga lärare tar upp vikten av att eleverna måste vara delaktiga i 

frågor som rör dem för att de ska följa sin lärare mot det gemensamma målet. E ser det som ett 

framgångsrikt recept att blanda elevpåverkan med att hon som lärare styr dem dit hon vill. I och 

med de valmöjligheter som E väljer att lägga fram till eleverna kan hon samtidigt få dem dit hon 

vill genom att eleverna själva har fått vara med och bestämma. Trots att hon medger att det kan 

tyckas manipulativt att använda detta tillvägagångssätt anser hon att det är ett tillvägagångssätt 

som passar henne. Resterande intervjupersoner säger inte uttryckligen att de manipulerar eleverna 

i den riktning de vill men tolkningar kan göras att det är det som händer. C exemplifierar att i 

likhet med E, ge eleverna valmöjligheter som i slutänden resulterar i att eleverna känner att det är 

de som bestämt hur de ska gå tillväga när det i själva verket handlar om val som för hennes del 

fungerar lika bra. 

Strategier för att få eleverna att inordna sig lärarens intentioner 

Under intervjuerna framkommer att lärarna har olika metoder och strategier för att få eleverna att 

göra som de vill att de ska göra. Det framkommer att lärarna outtalat anser att för att få eleverna 

att följa dem så sker den utvecklingen i flera steg. Det viktigaste är att skapa en relation till varje 

elev så snabbt som möjligt och få eleverna att känna ett förtroende inför läraren. Först när 

relationen och förtroende finns där kan lärarna arbeta fullt ut för att arbeta mot de uppsatta mål 

och få eleverna att följa dem på vägen mot målet. En strategi som uppenbarar sig är att A, D, F 

och H använder sig av humor för att få eleverna att känna ett förtroende inför dem som lärare 

och försöka få dem med sig. Att använda sig av humor men samtidigt vara tydlig med vad som är 

ok och inte ok. Humorn blir ett sätt för dessa tre lärare att få eleverna att tycka att det är roligt att 

gå till skolan och att ”vi måste ha roligt tillsammans för att dom ska lära sig någonting”.  Både A 

och D arbetar mot att det är viktigt att få eleverna att tycka om dem som lärare. 

Dom gillar mig. Då gör dom som jag säger, dom vill följa mig. (D) 

H menar att det första som hon gör när hon träffar en ny grupp är genom att plocka fram sin 

humoristiska sida börjar skapa förtroende och bygga relationer. 

En annan strategi som samtliga åtta intervjupersoner mer eller mindre uttalat framhåller som 

viktigt är vikten av kommunikation. Allt arbete i klassrummet bygger på att skapa en fungerande 

dialog med eleverna. Både med eleverna som individer men även med gruppen som helhet. F 

menar att det är av stor vikt att eleverna känner sig lyssnade på för att de i slutänden ska följa 

henne som lärare på vägen mot de uppsatta målen. Trots att eleverna är väl medvetna om att det 

är hon som bestämmer ramarna måste de ändå känna att ”jag lyssnar på dem” för att 

förutsättningarna ska finnas för att skapa en dialog. 
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Lyssna på dom och det tror jag är det absolut viktigaste […] att man tar sig tid och 
lyssnar. (F) 

Just att lyssna på eleverna ser F som ett redskap för att skapa respekt som i sin tur leder vidare 

mot att hon kan ta eleverna mot det gemensamma målet. Lärare A, B och D återkommer vid ett 

flertal tillfällen till att de avsätter mycket tid i klassrummet för att prata med eleverna om sådant 

som berör dem. Att ha en kontinuerlig dialog med eleverna som kan handla om allt möjligt från 

hur de vill ha det i klassrummet till rent praktiska saker som rör undervisningen. Inte bara på de 

gemensamma klassråden utan till viss del även på de ordinarie lektionerna. De ser det som en 

strategi för att återigen bygga upp elevernas förtroende och därmed underlätta för att få eleverna i 

den riktning som de vill. A och D pekar även på vikten av att genom kommunikation få eleverna 

själva att förstå saker och tings innebörd, ”varför blev det som det blev nu”? A och D beskriver 

att det är viktigt när sådana tillfällen uppstår att ta vara på dem och utifrån det som har hänt 

kommunicera med eleverna och omvandla det till lärandesituationer. C ger uttryck för att hon 

arbetar mycket med att tillsammans diskutera med eleverna vilka förväntningar som finns för att 

eleverna ska vara väl medvetna om dem. Både i klassrummet men även på raster och annan tid. 

När vi fick paddorna till exempel så hade vi ju jätte mycket prat omkring hur man 
hanterar en ipad och om vi ska kunna använda det här i undervisningen så är det ju viktigt 
att man bara gör det man ska för annars kommer det inte att funka. (C)  

C anser att dessa diskussioner kring förväntningar tar mycket tid i anspråk men att det i slutänden 

är värt den tid som läggs ned eftersom hon kontinuerligt kan tycka sig se effekterna av dessa 

diskussioner. Som i det ovan exemplifierade exemplet, att eleverna får använda ipads, successivt 

har det vid varje tillfälle gått lite bättre. 

Sammanfattande analys 

Utifrån ovan redovisade resultat kan utläsas att lärarna anser att relationen mellan dem och 

eleverna kan sammankopplas med det som Persson (2014, s. 34) benämner den tröga 

maktrelationen, det vill säga att den är ojämlik och ena parten i relationen har större 

sanktionsmöjligheter över den andres handlande. Lärarna framhåller att de automatiskt har en 

högre maktposition i och med att de genom sin utbildning har mer kunskaper, bland annat om 

läroplanen. Genom att lärare gör bedömningar och betygsätter elever har lärare möjligheter att 

bestämma elevernas framtid. 

Det som Foucault benämner som maktens positivitet (Permer & Permer, 2002, s. 60-61) är 

någonting som framkommer under intervjuerna att lärarna anser att de utövar. Genom att bygga 

upp elevernas förtroende anser lärarna att de kan få eleverna att underordna sig syftet med deras 

undervisning. Men den positiva makten förutsätter att eleven underordnar sig vad som egentligen 

ska ske när de kommer till skolan. Men i och med att samtliga av de intervjuade lärarna anser att 

eleverna är medvetna om vem det är som bestämmer i klassrummet är det någonting som 

majoriteten av eleverna gör. Foucault menar att förutsättningen att utöva makt ska finnas måste 
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det i en maktrelation finnas en form av frihet från båda parter i relationen (ibid., s. 48). I detta fall 

kan det sammankopplas med att samtliga lärare uppger att för att de ska kunna få eleverna att 

följa dem är det viktigt att de som lärare också lyssnar på eleverna. Eleverna måste känna att de 

kan påverka sådant som rör deras skolvardag. En av lärarna uppger att hon ibland har gått med 

på vissa saker bara för att eleverna vill, trots att hon inte har tyckt att det har varit särskilt bra. 

Samtliga lärarna påpekar även vikten av kommunikation för att de ska kunna ta eleverna mot 

deras gemensamma mål. 

Foucault framhäver att i maktutövandet kan ses hur vissa handlingar påverkar andra 

handlingar och att maktrelationen därmed kan ses som en form av strategiskt spel där målet i 

slutänden blir att styra andra individers handlingsmöjligheter och försöka strukturera utfallet på 

förhand (Permer & Permer, 2002, s. 57). Detta kan ses i intervjuerna att flertalet lärare 

manipulerar eleverna i positiv mening för att de ska känna att de har varit med och påverkat de 

beslut som tagits. Genom att strategiskt välja vilka valmöjligheter som läggs fram till eleverna kan 

läraren påverka hur utfallet blir. Eleven/eleverna känner då sig delaktiga i de beslut som tagit 

trots att det i själva verket handlar om val som för lärarnas del fungerar lika bra. 

Att samtliga lärare uppger sig för att vara den som i slutänden bestämmer i klassrummet och 

även uppger att eleverna också är medvetna om detta, tyder på att den formen av produktiv makt 

som tar sin utgångspunkt i normer praktiseras (Hörnqvist, 2012, s. 60-61). I den meningen att 

den produktiva makten med utgångspunkt i normer mäter skillnader i förhållande till en viss 

norm och därmed konstruerar maktrelationer inom gruppen. Som i sin tur förvandlas till ställning 

i en hierarkisk ordning inom gruppen. Detta är i linje med att de intervjuade lärarna samtliga 

anser sig befinna sig på toppen av denna hierarkiska ordning och eleverna också har tillskrivit sina 

lärare denna position. Trots att eleverna av läraren ges en viss del att påverka är det ändock 

läraren som tar det slutliga beslutet.  

Uppfattningar om den disciplinära makten i klassrummet 

Nedan presenteras teman som framkommit under bearbetningen av empirin. 

Straff och belöning 

Samtliga av de intervjuade lärarna har någon form av relation till belöningssystem. Men de ser på 

användningen av dessa system på olika sätt. B för upp en diskussion som kontinuerligt förs på 

den skola där hon jobbar. Vad är det egentligen som ska belönas? Är det att en elev gör det 

normala, ska en verkligen behöva belöna sådant som är självklart? B anser att det normala borde 

vara att eleverna gör det som förväntas av dem och att de kan hitta belöningen i att det faktiskt 

går bra för mig och gruppen och att vi har det bra tillsammans”. Men B framhåller även att ”det 

kan vara beroende hur en som lärare väljer att arbeta med belöningssystem vilka effekter som 

blir. Samt anser både B och H att en som lärare bör tänka igenom det ordentligt och att det bör 

finnas ett syfte med att arbeta med belöningssystem för att effekterna inte ska bli andra än de 

som avses. 
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Jag kan tycka att det är mer vinster med det på individnivå. Vi har ju jobbat med belöning 
för vissa elever i gruppen under perioder där det behövs. Medans andra aldrig kommer att 
behöva tänka på det. Att det bara är det vanliga, att man gör det man ska. (B) 

Trots att B ser de största vinsterna med belöningssystem på individnivå anser hon ändock att det 

även kan finnas vissa vinster på gruppnivå. Om gruppen jobbar mot ett gemensamt mål kan det 

bli ett gruppstärkande moment ”att vi gör det här tillsammans”, en form av samarbetsövning. A, 

B och G håller med varandra i den uppfattningen att det kan vara bra att jobba med 

belöningssystem i början för att stärka sammanhållningen i en grupp. De ger även båda som 

exempel när barnen har börjat i första klass kan det vara ett bra sätt att använda sig av 

belöningssystem som en metod för att lära barnen vilka regler och rutiner som de ska förhålla sig 

till. Dock beskriver A att det även kan finnas negativa aspekter av att jobba med belöningssystem. 

Att det är de elever som missköter sig som sen också får belöningen. 

Det jag personligen tycker är hemskt det är de här barnen som alltid sköter sig som inte 
får den där stjärnan på sitt schema. Det kan jag tycka är lite fel. Mestadels av barnen i 
klassen sköter ju sig och då är det nån som inte sköter sig som ska få stjärnor helt plötsligt 
för att den sköter sig. (A) 

A ger exempel på att det är lätt hänt att de välfungerande och välpresterande barnen lätt blir 

åsidosatta och att en som lärare måste ha det i åtanke. Men att det ibland får stå åt sidan för att 

det kan ge så pass stora vinster i klassrummet om det finns en elev i klassen som denna metod 

fungerar på. Denna lite mer negativa aspekt av detta sätt att arbeta är någonting som lärare E, F 

och H instämmer i. Samtliga försöker istället för att använda sig av belöningssystem försöka hitta 

de där ”high lightsen” som H uttrycker det. Att i samma stund som eleven gör någonting positivt 

försöka att direkt motivera och belöna. 

…dom gör det lilla och de får tummen upp och att man försöker att hitta någon morot 
hela tiden. Att bli stimulerad hela tiden att vilja göra mer. Men det kan ju vara allt ifrån att 
jag berömmer till att dom får göra någonting på datorn. (H) 

Att i den aktuella stunden när det händer försöka hitta en motivation som passar den aktuella 

eleven. E menar att om hon är tydlig med vad hon förväntar sig av eleverna så behöver hon inte 

använda sig av belöningssystem utan hon anser att eleverna gör det som förväntas av dem ändå. 

Men att detta sätt att arbeta kan ge stora vinster på individnivå är någonting som C instämmer i. I 

C:s klass finns en särskild elev som har haft mycket problem med att komma underfund med hur 

den bör bete sig i klassrummet. ”tidigare har han kunnat springa runt, runt och han har kunnat 

lega på golvet och lekt groda”. För att få bukt med denna elevs beteende infördes ett individuellt 

belöningssystem där han efter varje lektion får ett grönt eller rött klistermärke beroende på om 

han har skött sig eller inte. Om övervägande lektioner i slutet av veckan är gröna får han en 

belöning i form av en hockeybild. 

Det här har han nappat på jättebra. Men nu måste vi hitta nya mål för nu gör han det där. 
Nu måste vi ställa lite högre krav på honom. (C)  
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I och med C:s uttalande att högre krav måste ställas på den här individen ger hon även uttryck för 

att detta sätt att motivera denna elev har gett de positiva effekter som eftersträvades. D beskriver 

en annan variant med att arbeta med belöningssystem där hela klassen medverkar. Men D vill inte 

se det som en form av belöningssystem, mer en metod för att eleverna själva skulle förstå 

innebörden av deras eget beteende. Eleverna fick själva poängsätta sig själva efter varje lektion på 

en skala från 1-10. När de sedan samlat ihop 100 poäng fick de tillsammans välja vad de ville göra 

som belöning. D menar att poängen med detta arbetssätt var att när de hade haft en bra lektion 

diskutera vidare utifrån det som var bra med eleverna. 

Man får liksom bygga upp någonting för att dom ska fatta nivån och återigen då när dom 
har haft en bra lektion: ”vad var det som hände nu då? Eller hur mycket hann du? eller 
hur mycket hann du? Eller hur känner du dig i huvudet efter den här dan?” Att man 
bygger på vad det är som funkar. Prata med dom om det. (D) 

Effekten av detta sätt att arbeta blev till slut att när eleverna själva insåg hur de ville ha det i 

klassrummet blev de stökiga eleverna tillsagda att dämpa sig av sina egna kamrater. Majoriteten 

vänder sig mot de elever som är stökiga och stör de andra. Det blir en form av positivt 

grupptryck som i slutänden blir bra för alla. Det kan kallas för en form av självdisciplinering från 

elevernas sida. Det förekommer också i F:s klassrum. Genom att uppmärksamma klassen på de 

störande elevernas beteende kan hon även få dem att tysta varandra. Hon lyfter det till en nivå 

där alla i klassen blir påverkade. 

Två av de intervjuade lärarna, C och D anser inte att de ger eleverna bestraffningar när de har 

gjort någonting otillåtet. De anser däremot att de ger eleverna en konsekvens av sitt beteende. C 

betonar vikten av att ha någon form av konsekvenstänk, ”för eleverna fattar ju inte själva att det 

är dom själva som blir drabbade om dom inte gör det dom ska”. Om det till exempel är bråk på 

rasten får de inblandade stanna kvar efter lektionen och reda ut problemet. C vill inte kalla det 

kvarsittning utan mer en form av reflektionsstund. C betonar att det finns två bakomliggande 

anledningar till detta sätt att arbeta. Främst för att inte ödsla lektionstid och för det andra att inga 

andra elever ska behöva bli drabbade av att missa värdefull lektionstid. C tycker sig se effekter av 

detta sätt att arbeta genom att det blir lugnare i klassen. C återkommer vid ett flertal tillfällen til l 

att det är viktigt att eleverna får en konsekvens när någonting har hänt eller när de har gjort 

någonting. Sedan berör hon olika sorters konsekvenser, till exempel att hon med kroppsspråk 

och miner visar sitt ogillande när en elev har gjort något otillåtet. En annan konsekvens som C, G 

och H använder är att via e-post eller telefon ta kontakt med hemmet och det uttrycker de som 

en konsekvens som eleverna vill undvika. D beskriver att den enda konsekvens som egentligen 

förekommer i hans klassrum är att när någonting otillåtet har hänt blir det ett samtal med honom. 

I värsta fall blir han tvungen att ringa hem. 

Och konsekvensen blir att jag pratar med dom. Jag kör inte så mycket andra 
konsekvenser. (D) 
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D berättar att det på skolan förekommer att en elev kan få stanna hemma från friluftsdagar som 

straff för att den har gjort någonting otillåtet eller att den får kvarsittning. Men att han inte brukar 

tillämpa det utan han anser att det oftast räcker med ett samtal med honom. Det ser D som ett 

sätt att istället komma åt orsaken bakom den otillåtna handlingen och istället kunna bearbeta den 

för att det inte ska hända igen. D poängterar även att ett straff sällan är vad de bråkiga eleverna 

egentligen behöver. 

Och sen tänker jag att dom här riktiga som är lite bråkiga det dom egentligen behöver… 
många kan ju tycka att dom behöver ett straff och ska visa att nu gjorde du fel. Men det 
biter ju inte på dom. Det dom egentligen behöver är ju en kram istället eller att nån 
lyssnar på vad det var som hände. Straffa dom ännu mer, vad hjälper det? Inte ett dugg! 
(D) 

D ser det som en mer subtil form av disciplinering av eleverna. G uppvisar även hon former av 

mer subtil disciplinering, hon poängterar att hon aldrig skriker eller höjer rösten för att få 

eleverna dit hon vill. Istället använder hon sig av andra beprövade strategier för att till exempel 

lugna ned en för tillfället pratig lektion. Hon bygger det på att istället för att tysta de elever som 

pratar, enbart uppmärksamma de elever som är tysta och gör det som de ska. 

Då brukar det inte ta sån lång tid tills gruppen har förstått ”okej, hon vill att vi ska vara 
tysta och jobba”. Och det tycker jag är ett väldigt bra knep, det brukar funka. Jag vet inte 
av att det inte har funkat nån gång. (G) 

G jobbar i mångt och mycket att istället för att skälla på eleverna när de gör någonting fel belönar 

hon dem istället när de gör någonting bra. Hon anser att detta sätt gör att hon kan få eleverna 

med sig av egen fri vilja. 

Klassrumsnormer och ordning och struktur 

A, B och D fäster vikt vid att när det handlar om att skapa ordning i klassrummet handlar det om 

att skapa en ordning/ett klassrumsklimat som passar gruppens behov. Eftersom det är anpassat 

efter gruppens behov kan det således också se olika ut beroende på vilken grupp det handlar om. 

D definierar ordning i klassrummet som ”ordning i klassrummet är ju när vi hittar ett sätt där alla 

känner att här kan jag vara och göra det jag ska”. 

Utan vi lär oss tillsammans vad det är som funkar i klassrummet, sen finns det ju 
naturligtvis gränser för vad man inte får göra. Man slåss inte till exempel. (D) 

A, B och D återkommer vid ett flertal tillfällen till vikten av kommunikation och dialog med 

eleverna för att skapa den ordning/klimat som eftersträvas. Att lärarna och eleverna gemensamt 

har kommit fram till vilka regler som ska gälla i klassrummet. Hur eleverna själva ska bete sig 

samt hur de ska behandla varandra. A, B och D arbetar samtliga aktivt med att uppmärksamma 

eleverna själva på vad som fungerar i klassrummet eller inte och utifrån det jobba vidare. 

Så märker vi själva vad det är som funkar. ”Funkar det här eller funkar det inte? Nä nu är 
vi lite pratiga, ja då måste vi ju skärpa oss”. Lite kommunikation sådär. Jag försöker inte 
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utnyttja nån makt bara för att jag är utsedd till lärare eller för att jag är vuxen. Vi försöker 
komma överens lite sådär. Kanske inte uttalat. Men man frågar: ”är det här bra volym? 
Nä nu är vi pratiga, ja då lär vi ju dämpa oss lite”. (D) 

B påpekar att i dennes grupp har de tillsammans kommit överens om att det i deras klassrum 

måste vara ganska tyst för att det är det som de behöver just nu utifrån vilka de är idag, samt 

också för att de vill det. För C innefattar ordning i klassrummet bland annat att eleverna sitter på 

sina platser och inte är rörliga i klassrummet. C påpekar att det finns praktiska saker som kan 

göras för att skapa ordning i klassrummet. De har i sitt klassrum nu förändrat miljön och 

möblerat om, från att tidigare alla redskap som sax, lim, färgpennor med mera funnits längst bak i 

klassrummet för alla att hämta vid behov har det idag ändrats om till att varje elev har en egen 

uppsättning av allting i sin egen bänk. För att undvika onödig rörlighet. Ett annat sätt som C 

praktiserar för att skapa ordning i klassrummet är att innan varje lektion samla alla eleverna 

utanför klassrummet som ett sätt att få eleverna att fokusera på det som förväntas av dem när de 

kliver in i klassrummet. 

Och sen har vi ju på morgnarna så ställer vi ju upp dem på led utanför klassrummet så 
hälsar vi gomorron och så har vi liksom börjat dagen då. Så går man in och sätter sig för 
att man ska tagga ner redan i korridoren. Lika efter raster. Så att man inte tar med sig det 
in i klassrummet. Och blir det flamsigt ändå så börjar man om och tar ut dom igen. Man 
får bara inte acceptera att dom inte gör som dom ska. För dom vet det, dom är liksom 10 
år nu. (C)  

Outtalat tar C upp att det finns förväntningar på hur eleverna ska bete sig när de kliver in i 

klassrummet, ”dom sitter på sin plats och gör det dom ska”. C påpekar att det är viktigt att hon 

”inte tillåter” och ”inte accepterar” att det blir stök och liv. Detta tillvägagångssätt att disciplinera 

eleverna till att göra det som förväntas av dem instämmer både A och B i. Att samla eleverna på 

led utanför klassrummet använder sig också både A och B av för att uppnå lugn och ordning i 

klassrummet. För att det ska bli ett bra utfall av den kommande lektionen framhåller A vikten av 

att tydligt dra en gräns när rasten är slut och lektionen börjar. När eleverna kommer in i 

klassrummet efter rast ska det vara tyst och ”då sätter man sig bara”. C pekar på vikten av att 

eleverna ska ha ”respekt för sitt klassrum”. Hon kan inte acceptera att det blir livligt och stojigt i 

klassrummet. C använder därför ibland andra lokaler när hon och eleverna ska göra en aktivitet 

där hon i förväg vet att eleverna kommer att bli lite livligare. 

Sammanfattande analys 

Med utgångspunkt i att relationen lärare och elev är en maktrelation som präglas av ett makt-

motståndsförhållande, att både parter försöker påverka varandras handlande. Att makten är aktiv 

i den meningen att den vill frambringa något och motståndet är reaktivt eftersom det reagerar på 

det makten vill frambringa (Persson, 2014, s. 34). Det kan i detta fall sammankopplas med att det 

i intervjuerna framkommer att lärarna och eleverna tillsammans har kommit fram till vilken norm 

som ska gälla i klassrummet, vad som anses vara ok och inte ok. Lärarna vill frambringa det rätta 

beteendet utifrån den givna normen som råder i klassrummet. Samtidigt som eleverna bjuder på 
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en form av motståndshandling när de inte alltid agerar utifrån vad som anses vara ok. Det kan 

sammankopplas med att inom den produktiva makten bestraffas det beteende som inte rättar sig 

efter normen (Hörnqvist, 2012, s. 83). De intervjuade lärarnas sätt att arbeta både med 

belöningssystem och andra konsekvenser är ett tydligt exempel på produktiv makt som tar sin 

utgångspunkt i normer. Oavsett vilket beteende eleverna visar prov på anser sig lärarna ha rätten 

att utsätta dem för påverkan. Inom belöningssystemet finns möjligheten för läraren att både 

belöna och bestraffa eleven när behov uppkommer. Lärarna uppvisar även exempel på att den 

formen av produktiv makt som uppnås utan elevernas samtycke också förekommer (ibid., s. 60-

61). Genom att lärarna motiverar och ser eleven när den har gjort någonting bra påverkas elevens 

beteende att fortsätta utföra samma handling på samma sätt eftersom den fick en bekräftelse. 

Med utgångspunkt i intervjuerna kan ses att lärarna inte behöver elevernas godkännande för att 

de ska kunna påverka deras beteende i längden. 

Disciplin ses inom det foucaultianska maktperspektivet som en styrningsteknik för att forma 

fogliga individer. Inom disciplineringen är det av stor vikt att normalisera individer mot det som 

anses vara normen (Permer & Permer, 2002, s. 58). Detta ges uttryck för i lärarnas olika sätt att 

disciplinera eleverna. Med utgångspunkt i intervjuerna tar sig denna disciplinering sig uttryck på 

olika vis. Några av lärarna framhåller vikten av att snabbt se och bekräfta eleven när denne gör 

någonting bra, att just i stunden bekräfta och motivera eleven. Lärarna ansåg det som 

framgångsrikt att lyfta det positiva i elevernas handlingar. Detta sätt att arbeta blir i förlängningen 

en form av positiv disciplinering. Eleverna framställs som aktiva subjekt då de förväntas bete sig 

på ett sådant sätt som upprätthåller den gemensamma klassrumsordningen.  

Relationens betydelse för att frambringa handling 

Nedan presenteras teman som framkommit under bearbetningen av empirin. 

Skapandet av relationer 

Relationer är en viktig del för elevers lärande och trivsel i skolan det är alla respondenterna 

överens om. Det är en del av läraryrket att skapa relationer. Genom att skapa relationer skapas 

också respekten mellan lärare och elev. När relationer skapas menar övervägande av lärarna att en 

måste bjuda på sig själv som lärare, samtidigt som en är vaken på elevernas intressen, vad pratar 

eleverna om. När relationer skapas menar lärare G, är det viktigt att som lärare försöka prata med 

alla elever varje dag. Och hinns det inte med är det viktigt att en som lärare visar att den har sett 

eleverna på något annat vis, exempelvis genom att stå bredvid dem eller ge eleven ett leende. 

Lärare E och A framhåller vikten av att se alla elever varje dag. Något som ingår i ledarskapet är 

att läraren hälsar på alla elever och använder deras namn. Det går att skapa relationer med alla 

elever menar de intervjuade lärarna, men vissa av lärarna påpekar att relationen kanske inte alltid 

är perfekt. 
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Sen finns det ju såklart de eleverna som man tycker mer eller mindre om, då personkemin 
stämmer mer eller mindre. Men det får man faktiskt bortse från. Så är det bara. (A) 

Jag kan känna att det här går inte, att den här eleven kanske bara triggar alla irriterande 
saker hos mig. Då är det bättre att man ser till att dom skapar en bra relation med någon 
annan. (G) 

Jag tror att det är viktigt att man har nån form av relation till alla elever, att dom i alla fall 
känner att det inte är en okänd person som står där framme och pratar med dom varje 
dag. Och jag tror också att det är möjligt men jag tror inte att det är möjligt att ha en 
fördjupad relation med alla. (B) 

Lärare A poängterar också att som lärare kan det kännas som att relationen med eleven är dålig, 

att en som lärare bara tjatar och skäller på eleven. Men eleven delar inte alls den synen på 

relationen. 

Man har ju haft såna här elever som man verkligen har gått i klinch med och då jag har 
tyckt själv att jag är så dryg att dom måste hata mig resten av livet. Gud vad jag har varit 
på dig nu och det har varit än det ena och än det andra och du uppför dig inte. Men det 
är ju dom som kommer fram på stan. Och hejar och tycker att gud vad kul att ses och 
dom finns kvar i hjärtat för alltid. (A) 

De intervjuade lärarna är överens om att alla elever behöver en vuxen på skolan som eleven har 

en bra relation till. Lärare E menar på att vissa elever tar mer plats en andra, så vissa hinner 

läraren få en annan relation till än andra elever. Men om det då finns flera vuxna som tar ansvar 

för eleverna, har eleven flera vuxna att gå till. Lärare F antyder också detta och menar på att med 

vissa elever går det väldigt fort att skapa en relation, medan med andra elever tar det lite längre 

tid. Det kan ha att göra med hur eleverna är som personer. Men att det är lärarens ansvar att en 

relation skapas är de intervjuade lärarna överens om. 

Relations byggande handlar också om att höja eleven, menar lärare H. Att som lärare höja 

eleven när det händer, att som lärare snabbt se och ge feedback på det som händer. 

Så man inte kommer två veckor senare eller två dagar senare, utan att man snabbt ger 
respons, jag såg det där du gjorde toppen bra, yes. Kanske inte alltid muntligt ge, ibland 
räcker det med tecken, bara att eleven känner att jag som lärare såg eleven. (H) 

I ledarskapet handlar det om, anser H, i relationsbyggandet också om att som lärare våga även ta 

de svåra sakerna för att bygga något som bär. 

Relationer och lärande 

Att skapa relationer är det viktigaste inom läraryrket för att få eleverna att vilja lära sig det skolan 

erbjuder menar de intervjuade lärarna.  

Vad glad jag är att träffa dig, du var borta igår. Visste du att jag var borta? Ja det är klart. 
Lite den hela tiden, så jag försöker hela tiden vara uppmärksam på sånt och då känner ju 
sig eleven ofta sedd, blir man sedd då tycker man om att vara här, även om det är jobbigt 
och svårt. (H) 
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Skapa relation med eleverna. Då följer dom dig. Alltså gör som du säger åt dem att göra. 
Alltså dom följer din lektionsplanering. Har du ingen relation kan det vara några, några 
gör ju det blint ändå som är duktiga och skötsamma. Men du tappar några, ”varför ska jag 
göra det här för? Vadå, bara för att du är lärare?!” Nä det räcker inte. ”Men jag gillar dig, 
då finns det kanske nån poäng i det här kanske. Då gör jag det här som du tycker att jag 
ska göra”. (D) 

Att det handlar om att man är trygg, någon man har en relation med, men också på att det 
är någon som leder mig, trygg med att han eller hon tar mig dit. Men jag gör det ju bara 
om jag har en relation och att jag känner att vi har någon form av dialog med varandra. 
(H) 

Lärare E menar på att det är bra om en som lärare tar sig tid att delta i elevers intressen. 

Sen är jag sån här som tror på att vara en vuxen som kan finnas även när det är fritid, så 
där om man har tid. Jag har en elev som säger, jag ska spela hockey i helgen kan du 
komma och titta, ja det kan jag, svarar jag då. Då behöver jag inte vara där hela matchen, 
bara att jag visar att jag finns. (E) 

E menar då på att detta kan användas på lektionen sen. Att matematikproblem kan associeras till 

elevernas erfarenhets värld eller att matematikproblem kan sammankopplas med något som lärare 

vet att eleven gör på sin fritid. Problemet som ska lösas blir lättare att förstå, samtidigt får 

eleverna en känsla av att läraren ser mig. Vilket lärare E ser som ett framgångsrikt recept på 

ledarskapet. 

Enligt många av de intervjuade lärarna handlar det om att eleverna ska kunna känna att de kan 

lite på dem som lärare och ledare. 

Men det handlar om att barnen ska känna sig sedda så att dom vill, att dom litar på mig 
och att den här läraren han bryr sig om mig. Då kommer dom att komma hit och känna 
att det är lite roligt. (D) 

Samtidigt som det handlar om i relationsbyggandet att eleverna känner sig trygga och sedda, 

menar D på att relationen ska inte byggas utifrån att eleven ska se läraren en som en kompis. 

Eftersom det ändock handlar om en lärare- elev relation, där läraren har makten.  

Sammanfattande analys  

Foucault menare att makt alltid uppträder relationellt. Dels genom att makten visar sig i relationer 

mellan människor, makten existerar i alla sorters relationer. Den relationella makten bidrar att det 

ges möjlighet att den disciplinera den enskilda individen (Hörnqvist 2012, s. 12). I detta fall 

innebär det att eleven mot sin önskan deltar på lektionerna och ges då möjlighet att utveckla den 

kollektiva kompetensutvecklingen hos eleverna. De intervjuade lärarna påpekar vikten av att ha 

en relation med eleverna för att de ska ha möjligheten att lära. Vikten att bygga relationer med 

eleverna är en av de viktigaste delarna i läraryrket och handlar om som lärare att lära känna 

eleven. 

I dessa relationer pågår en maktutövning, som några av lärarna menar på är relationen mellan 

lärare och elev, en vuxen-barn relation där den vuxne har makten. Vilket är i linje med vad 
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Foucault menar med att makt inte är något som förvärvas, fråntas eller delas. Utan att makt är 

något som utövas i växelspel av ojämlika och rörliga relationer (Foucault, 2002, s. 104). Utifrån 

intervjuerna arbetar en ständigt som lärare med att skapa relationer med eleverna och att 

bibehålla dem, för att få eleverna att följa läraren mot de mål som läraren vill att eleverna ska 

uppnå. 

I Foucaults maktperspektiv är makt nära sammanknutet med kunskap. För att kunna påverka 

eleven framgångsrikt handlar det om som lärare att lära känna eleven och veta det som behövs 

veta om eleven. Den som har för avsikt att påverka och styra ett subjekt måste införskaffa så 

kunskap det är möjligt om subjektet för att det ska bli framgångsrikt (Permer & Permer, 2002, s. 

54). Detta styrks av lärarnas diskussioner, för att skapa en bra relation med elever behöver en veta 

något om eleven. Att som lärare handlar det om att vara lyhörd för elevens intressen och tankar. 

När sedan relationen finns följer eleven läraren frivilligt. 

Ledarskapseffekter på gruppen 

Nedan presenteras teman som framkommit under bearbetningen av empirin. 

Lärare och förebild 

Många av de intervjuade lärarna använder ordet förebild som en viktig del i deras ledarskap. Som 

lärare handlar det som att vara en förebild för eleverna. En förebild i alla lägen och situationer 

dygnet runt. Lärare H poängterar att vi är förebilder när det gäller att visa respekt för varandra. 

Läraren menar på att elever omedvetet speglar lärarens sätt att vara mot varandra. 

Jag tror att det här med respekten är hur vi vuxna pratar med varandra, det tittar barnen 
mycket på. Dom tittar på hur vi gör och hur lyssnar vi på varandra. (H) 

Att vara en ledare är att visa eleverna hur man gör helt enkelt. Visa hur man beter sig i 
olika situationer, men också att jag som ledare ska leda eleverna till rätt kunskaper. (F) 

Lärare E menar att i sitt ledarskap handlar det om att tillsammans med eleverna skapa respekt. 

Det handlar då inte om en respekt att vara rädd. Utan att uppvisa en jämbördes respekt, jag 

lyssnar på dig du lyssnar på mig. 

Akta där kommer träslöjdsläraren, nu måste jag skärpa mig. Respekt är ju någon man kan 
lita på, någon jag ser upp till och någon som ser mig och mina fördelar. (E) 

Man måste förtjäna respekt, jag respekterar ju inte heller nån som bara struntar i vad jag 
säger. Det är inte ok. Det är ju inte ok att vara arg hela tiden heller. Man måste ha den där 
känslan också, man måste kunna ha kul ihop också. Även om det är en mattelektion. Och 
att man intresserar sig för dom, att jag faktiskt är intresserad av vad du gör och tycker och 
tänker. (A) 

Konsekvent och respekt 

Lärare E, F och H anser att det är oerhört viktigt att vara konsekvent i alla lägen för att 

upprätthålla ledarskapet. Finns det regler att följa är det också viktigt att hålla fast vid dem. Från 
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att det är mössor av i klassrummet till att det inte skrattas åt andra. Det är viktigt att eleverna är 

väl medvetna om vilka regler det är som gäller. Det handlar om tydlighet att vara konsekvent. 

Om en som lärare säger att den ska genomför något så gör den också det. 

Stör du en gång till får du gå in i klassrummet igen och så stör eleven och inget händer, då 
är man en svag ledare. Är man okonsekvent då tror jag inte att eleverna litar på en och då 
blir man en svag ledare och då spelar dom ut läraren. Dom gaddar ihop sig och de märker 
att jag inte kan lita på henne och då blir jag svag, eftersom dom inte lyssnar då, tror jag. 
(F) 

Samtliga av de intervjuade menar att en lärare tar många beslut om dagen. Det är allt från får 

eleven gå på toaletten till vad eleverna ska få använda för hjälpmedel. I många av besluten 

handlar det om snabba svar. Här anser övervägande av de intervjuande lärarna att det handlar om 

att vara konsekvent och tydlig med vilka regler som ska gälla. 

Får jag låna datorn? Ja eller nej, alltså snabba beslut. Man måste vara konsekvent i dessa 
snabba ja och nej hela tiden. (H) 

Det H också understryker extra är att respekten till läraren bygger mycket på lärarens förmåga att 

vara konsekvent. Detta är dock något som D har en annan syn på. 

Vissa typer av lärare som inte är konsekventa då brister ju allting. Så blir ju gruppen 
osäker och dom tycker att det är orättvist och allting. Jag är inte särskilt konsekvent eller 
jag behöver inte känna att jag måste vara det i alla fall. För att det är det här med återigen 
då relationer och tillit. (D) 

Några av de intervjuade lärarna menar att det handlar om att eleverna litar på mig som ledare och 

att de beslut en lärare tar är de rätta. Att i det ligger stor vikt på vilken relation eleverna har till 

den lärare som står framme vid tavlan. 

Alla intervjuade lärare menar att just respekten är vad ledarskap handlar om. Att som lärare 

lyssna på sina elever och att som elev lyssna på sin lärare. Lärare F poängterar att det dock kan 

vara viktigare att när en lär känna en ny grupp handlar det lite mer om att eleven ska lyssna först 

på läraren, genom att denne är vuxen. Detta för att få ihop gruppen och skapa den arbetsro 

elever behöver för att lära sig. Läraren innehar automatiskt en makt position. 

Dom lyssnar för dom vet att det är jag som bestämmer liksom. Jag tror eleverna känner 
att som inte kan göra vad som helst och därför ligger som under på nått vis. (F)   

Detta påpekar även lärare H. 

Jag har makten att bestämma vad som ska göras och hur det ska göras, det är klart jag har 
massor med makt. Men samtidigt ska man ha en dialog med eleverna. Så makt ja till en 
viss del, sen måste man försöka få in eleverna. (H) 

Elevers inflytande 

Alla respondenter är eniga om att det handlar om som lärare att vara inlyssnande på eleverna. 
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Känna av om man har barnen med sig och inte bara köra på sitt. (B) 

Det är oerhört viktigt att elever får vara med och bestämma att de har ett inflytande på 
sin egen arbetsdag ”det är lättare att leda dom, när dom vet att dom leds av mig av frivilja. 
Det går väldigt bra att leda eleverna utan att man visar så väldigt mycket makt. Jag tror på 
att leda i samförstånd, att eleverna följer med fri vilja, än att jag ska tvinga dig att göra 
som jag vill. Det är viktigt att vara lyhörd för elevernas behov, att man förstår när en elev 
inte orkar sitta längre, att det då finns möjligheter att tillexempel att få stå och göra sina 
uppgifter. Dom är ju individer, vi behöver ju olika saker vid olika tillfällen. (G) 

Mycket handlar om enligt lärarna att eleverna känner att de skapar undervisningen. 

Ibland tänker dom mycket bättre än vad jag gör och då är det bara att erkänna det. (F) 

Jag har ju dom här ramarna som jag vill, jag får dem dit jag vill, fast dom tycker att dom 
fått bestämma. Så det är ju också en makt som man har, men inte en negativ makt tror 
jag. (E) 

Enligt lärare G kan möjligheten att som elev få vara med och påverka i skolan, skapa motivation 

och engagemang. 

Struktur och trygghet 

Alla de intervjuade respondenterna anser att den viktigaste egenskapen en kan ha som ledare i sin 

lärarroll är att vara tydlig. Eleverna ska veta vad som kommer att hända under dagen och vad de 

ska göra. Att ha en struktur som upprepas och som tydligt förmedlas via att till exempel skriva på 

tavlan, ger eleverna den trygghet som många gånger behövs för att de inte ska bli oroliga. 

Tydlighet handlar också om enligt G, att eleverna ska veta vad lärare förväntar sig av dem som 

elever. 

Är man otydlig att man inte säger rakt eller uppträder så att eleverna lätt kan förstå vad 
man vill leder det ofta till att det blir oroligt i klassrummet. Det betyder inte att man ska 
vara jätte auktoritär, utan mer att man är tydlig att det här förväntar jag mig och har man 
höga förväntningar brukar också leda till att eleverna skärper sig, dom vill visa, dom vill 
vara till lags, dom vill göra rätt. (G) 

Framförallt så märker man i en barngrupp när det inte är tydligt. För då kommer alla dom 
där tusen frågorna och så blir det gärna lite kaosartat. Då har man tappat många. Och det 
händer absolut. Och det är oftast då vi reflektera över vad som hände nu. Vad vart det 
där? (B) 

Det är ju en hel del elever med diagnoser som fullkomligt spårar ur när de får chansen 
och inte de här rutinerna fungerar som dom ska. När det inte är precis som det ska vara. 
Och jag tror också att ofta när inte jag är där. Bara det blir fel liksom. Så jag kan inte vara 
borta. Så känns det faktiskt. De funkar bra nu när min kollega går in, men inte kommer 
det nån utifrån så är det katastrof. (A) 

Lärare E menar att i hennes klass syns det vilka elever som idrottar och att de är vana med olika 

former av ledarskap. 

Jag ser dom eleverna att dom är van med ledarskap på ett annat vis. Dom är van att vid 
fotbollen så är det fotbollstränaren jag lyssnar på, idag är det innebandy, då lyssnar jag på 
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den tränaren. Att man är van med olika ledarskap och inte är de elever som blir oppstinat 
när det kommer en vikarie. (E) 

Alla intervjuade lärare menar att i början när de lär känna en grupp har de lite snävare ramar 

och hårdare tyglar för att sedan släppa upp successivt beroende på hur gruppen klarar det. Många 

av de intervjuande menar också att ju yngre eleverna är desto viktigare är tydligheten. Det är 

skillnad att ha en årskurs fyra och en årskurs sexa. Ju yngre elever det handlar om desto tydligare 

och stramare ramar krävs. Men i och med ålder och hur eleverna bevisar att de klarar eget ansvar 

ges längre tyglar. 

Har man fyror är det mycket mer viktigt att man är noggrann att alltid skriva upp 
strukturen på tavlan, där emot om man har sexorna kan det räcka att göra detta första 
gången, genom att strukturen inom ett arbetsområde sedan ser likadan ut. (F) 

Lärarna anser att det är viktigt att en lärare håller i ramarna. Dessa ramar handlar om att läraren 

styr eleverna mot uppsatta mål. Men samtidigt lägger lärarna stor vikt på att det är viktigt att 

eleverna får vara med och påverka. 

Jag har ju ramarna som jag vill, jag får dem dit jag vill, fast de tycker att de har fått 
bestämma. Så det är ju också en makt som man har, men det är ju ingen negativ makt tror 
jag. Jag styr dem dit jag vill, men de ska känna att de varit med och fått tycka till. Det är ju 
hemskt att säga, men lite manipulativ är man ju. Det låter hemskt när man sätter ord på 
det, man jag tror det är ett framgångsrikt recept. (E) 

D menar att läraren måste få eleverna att förstå att detta inte är någon lekstuga, det är deras jobb. 

Skolans vikt är ju också nånting som jag präntar i dem. Så att dom förstår varför dom är 
här. Dom är inte här för min skull och inte för deras föräldrars skull, utan dom är här för 
sin egen skull. (D) 

Trivsamt klassrumsklimat 

Alla lärarna är överens om att trivsel i klassrummet är en viktig faktor för elevers lärande. Att 

man som ledare arbetar för ett trivsamt klassrumsklimat. Vilket medparten av de intervjuade 

lärarna menade handlade om att våga ta plats i klassrummet och att det finns arbetsro. 

Men ordning i klassrummet är ju när vi hittar ett sätt där alla känner att här kan jag vara 
och göra det jag ska. (D) 

Alla lärare är även överens om att ta plats innebär att elever ska våga svara fel, våga ha åsikter 

utan att riskera att bli utskrattad av de andra eleverna. Det ska vara ett öppet klassrumsklimat och 

högt i tak. Alla ska känna att de är viktiga och att de blir lyssnad på. 

Det var några elever som skrattade åt en annan elev, jag bara vände mig om och eleverna 
sa på en gång, oj förlåt, det var inte meningen. Då kände jag bara yes, jag har lyckats. (E) 

Lärare D poängterar vikten av att det inte skämtas på bekostnad av någon annans utseende. 
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Då markerar jag. ”Man skämtar inte om utseende, tänk om jag skulle skämta om ditt 
utseende. Det gör man inte!” Det fattar dom. (D) 

Den arbetsro som kan te sig i klassrummet medger alla intervjuade lärare ser olika ut, beroende 

på vilken aktivitet som sker. Ibland handlar arbetsro om att det är enskilt arbete och alla ska vara 

tysta, andra gånger handlar det om att hjälpa varandra. Samt påpekar F och E att det är viktigt att 

som lärare ge eleverna det stöd de behöver 

Får man inte den hjälp man behöver, då stör man. Om jag sitter och inte fattar någonting 
och tycker det är skit jobbigt, vad gör jag då, inte sitter jag tyst. (F) 

Utfall av lektionen 

Lärare E menar att ett bra utfall av en lektion är när eleverna känner att de har någonting med sig 

från den lektionen. D lägger tyngdpunkten på att eleverna ska känna att det är roligt att gå till 

skolan 

För tycker man det är roligt här så finns det ju en öppning att man också kan lära sig 
någonting. Men det viktigaste är att dom tycker det är kul att var här. Om det är kul att 
var här och dom tycker att det funkar med mig. (D) 

Men samtidigt menar D att det är inte svårt att få elever att göra det som är roligt, det svåra är 

istället att fånga eleverna när det inte är roligt. 

Det roliga gör dom ju alltid men det som är tråkigt gör dom också för att dom litar på att 
jag säger att dom ska göra nånting som gynnar dom. För det har jag sagt. Det är en 
garant. Han garanterar det och då tror jag på det. (D) 

Lärare B understryker hur viktigt det är att reflektera över sitt ledarskap genom det sätt jag är, det 

jag utstrålar och gör påverkar hur gruppen reagerar. 

Hur blev det där? Hur har jag kunnat göra annorlunda? (B) 

Sammanfattande analys 

Med sitt ledarskap framhäver samtliga intervjuade respondenterna att som lärare handlar det 

främst om att skapa en trygghet i klassrummet. En trygghet som leder till att eleverna litar på sin 

lärare som ledare. En ledare som har en tydlig struktur så att man som elev vet vad som kommer 

att hända. En ledare som har förmågan att skapa ett trivsamt och tryggt klassrumsklimat. Vilket 

var av stor vikt bland de intervjuade lärarna, att elever ska känna trygghet att yttra sig och våga 

säga fel. Utifrån Foucaults teser kring den produktiva makten handlar det i maktutövningen om 

att den underordnande genom sin fria vilja och önskningar ger den överordnade makten 

(Hörnqvist, 2012, s. 62). Övervägande av de intervjuade lärarna understryker att ska en elev 

underordna sig den rollen frivilligt, måste eleverna få känslan att de kan lita på sin ledare. Att 

ledaren är rätt person att leda gruppen mot målen som ska uppnås. Känner elever tillit till sin 

lärare och dennes undervisning inordnar sig eleverna automatiskt till undervisningens syfte. Att 

eleven formar sig själv utifrån den bestämda skolordningen. Makten som lärare och ledare 
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handlar om att samarbeta med eleverna i intresse att tillsammans genomföra uppgifter och som 

lärare se till elevernas förhoppningar. 

Permer & Permer (2002, s. 48) nämner för att makt ska kunna utövas måste det finnas en 

frihet i relationen från båda parters sida. Att det finns olika val- och reaktionsmöjligheter. Vilket 

även blir förtydligat när lärarna understryker att elevernas känsla av att ha inflytande i skolans 

vardag är oerhört viktigt. Det är lika mycket elevernas arbetsplats som deras som lärare. Eleverna 

ska enligt lärarna ha inflytande på arbetsätt, påverkan om vad arbetsro och ett bra 

klassrumsklimat ska innebära. Via intervjuerna framkommer att elevinflytande är av vikt för att 

skapa motivation och engagemang hos eleverna. Som alla de intervjuade lärarna påpekar handlar 

det om respekt för varandra, en respekt som föds genom att alla lyssnar på varandra. 

Sammanfattning av resultat 

I och med att lärarna genom sin utbildning har kunskaper om läroplanen ges lärarna möjlighet att 

bedöma eleverna och sätta betyg. I och med detta ansvar som ligger på lärarnas axlar innehar 

därmed också lärarna en position att till viss del kunna styra elevens framtid. Detta ligger till 

grund för respondenternas åsikt att läraren automatiskt innehar en högre maktposition. Samtliga 

lärare i intervjuerna anser sig befinna sig på toppen av den hierarkiska ordningen i klassrummet 

och att eleverna också tillskriver läraren den positionen. 

En betydande faktor för att eleverna ska inordna sig lärarens intentioner är relationen mellan 

läraren och eleven. Det är av vikt att för läraren bygga relationer till eleverna som grundar sig på 

ett förtroende dem emellan. Relationens betydelse är någonting som samtliga lärare är överens 

om. Den ses som en förutsättning för att lärande ska ske. Lärarna anser att bygga relationer med 

eleverna är en av de mest betydande delarna inom läraryrket och en förutsättning för att få 

eleverna att underordna sig syftet med deras undervisning. Ingen av de intervjuade lärarna anser 

sig ha problem med att få eleverna att underordna sig dess intentioner. Eleverna är väl medvetna 

om att det är läraren som innehar positionen att i slutänden ta de slutgiltiga besluten. Med 

utgångspunkt i intervjuerna sker ständigt ett arbete för lärarna att skapa relationer med eleverna 

och bibehålla dem. En faktor som framkommer som viktig för att läraren ska få eleverna att 

underordna sig dess intentioner är kommunikation. Samt att en som lärare är lyhörd gentemot 

eleven och dess behov. Vidare att krävs för att läraren ska kunna skapa någon form av relation 

med eleven att läraren tar sig tiden att lära känna eleven och inhämtar kunskap om eleven som 

person. Denna kunskap är en förutsättning i det fortsatta relationsbyggandet. En annan 

betydande faktor som framkommer är elevinflytande. Främst gällande sådant som rör elevens 

skolvardag. Att läraren i samförstånd med eleverna beslutar vilken klassrumsnorm som ska gälla i 

deras klassrum. Elevinflytande uppges av lärarna vara av vikt för att skapa motivation och 

engagemang hos eleverna. Vilket också framstår som en förutsättning för att läraren ska kunna 

leda eleverna mot deras gemensamma mål. 
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För att skapa känslan av delaktighet hos eleverna uppger lärarna att det handlar om att 

strategiskt välja vilja valmöjligheter som läggs fram till eleven. Genom denna strategiska 

maktutövning kan läraren genom elevinflytande ändock påverka utfallet i slutänden. 

För att läraren ska få eleverna att följa klassrumsnormen anser sig lärarna ha rätten att utsätta 

elevernas beteende för påverkan både genom belöning eller bestraffning. Till exempel som att 

lyfta eleven när den gör någonting positivt eller genom att visa sitt ogillande när eleven gör 

någonting otillåtet. 

För läraren i egenskap av ledare handlar det om att skapa tillit hos eleverna. Att som lärare 

skapa ett tryggt klassrumsklimat för eleverna. Ett klassrumsklimat som bygger på att det ska vara 

“högt i tak”. Det vill säga att eleverna ska våga yttra sig och säga fel utan att för den skull riskera 

att bli skrattade åt. Samtliga intervjuade lärare anser att en förutsättning för att skapa denna 

trygghet är tydlighet. Både gällande tydlighet till exempel vad gäller dagens upplägg men även 

gällande vilka förväntningar en som lärare har på eleverna. Känner eleverna tillit till sin lärare och 

dennes undervisning inordnar sig eleverna automatiskt undervisningens syfte. Detta bottnar 

samtidigt i att det finns en respekt gentemot varandra som lärare och elev. Respekt uppger lärarna 

handlar om att lyssna på varandra och respektera varandras olikheter. 
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Diskussion 

I diskussionsdelen som följer har en uppdelning gjorts utifrån den gjorda tematiseringen av 

forskningsfrågorna. Det vill säga synen på makt och effekter av makt. Resultaten diskuteras utifrån 

denna tematisering. Vidare diskuteras utifrån tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. 

Synen på makten 

Utifrån denna studie kan ses att makt är ett mångnyanserat begrepp. Det framkommer utifrån de 

intervjuade lärarna att de tillskriver begreppet olika innebörd, om det efterföljs av en positiv eller 

negativt klang. Dock var respondenterna samstämmiga i att de besitter någon form av makt i och 

med sin position som lärare. Oavsett om den är medveten eller inte. Vidare ansåg många av 

respondenterna att de i egenskap av lärare måste våga ta kontrollen i klassrummet. Exempelvis 

när läraren träffar en ny grupp beskrivs att läraren till en början bör ha stramare tyglar och mindre 

ramar för eleverna att förhålla sig till. Allteftersom eleverna visar att de är kapabla till att hålla sig 

inom dessa ramar kan lärarna som de kallar det “öppna upp” dessa mer och mer vartefter det 

lider. Historiskt sett har lärare haft en form av auktoritet och den har genom tiderna stött på olika 

motstånd (Landahl, 2006, s. 2). Respondenterna menar att en som lärare innehar vetskapen om 

vilka kunskaper eleverna ska lära sig och på vilket sätt detta ska ske. Läraren har kunskapen om 

ämnesinnehåll och läroplaner samt möjlighet att bedöma och sätta betyg. Vilket är en 

förutsättning för att läraren ska inneha den högre maktpositionen och även tillskrivas den av 

eleverna. Detta ligger i linje med att det inom det foucaultianska maktperspektivet menas att 

kunskap betyder makt. Den som vet mest innehar därmed automatiskt den högre maktpositionen 

(Hörnqvist, 1996, s. 12). Detta medför att läraren till viss del har makten att bestämma elevens 

framtid. Läraren besitter i och med sin position de kunskaper som gör att läraren bestämmer det 

normativa. Inom den produktiva maktens mening kan allt som den underordnande utför 

påverkas av antingen belöning eller bestraffning, det vill säga beroende på om eleverna följer 

normen eller avviker från den (Hörnqvist, 2012, s. 60-61). Följer inte eleven den norm som 

förväntas gälla inom klassrummet uttrycker respondenterna sig ha rätten att utsätta eleven för 

påverkan. I formen av belöning kan det handla om att fånga ögonblicket då eleven gjort något 

bra och lyfta fram det och samtidigt motivera. I formen av bestraffning kan det istället innebära 

att läraren genom minspel eller verbalt uttrycker sitt ogillande gällande elevens beteende.  

Disciplinering är något som också efterfrågas hos eleverna själva (Wester, 2008, s. 211). Elever 

vill ha tydliga regler och om dessa regler inte efterföljs efterfrågar eleverna själva konsekvenser 

och följder. Respondenterna säger sig praktisera olika metoder gällande bestraffning. En metod 

som beskrivs av respondenterna vid bestraffning var att lyfta fram det oönskade beteendet till en 

nivå där alla i klassrummet blir berörda. I och med denna metod bildas en form av socialt tryck 

mot att få den störande eleven/eleverna att agera efter den norm som finns i klassrummet. Detta 
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är något som styrks av Samuelsson (2008). Vidare menar författaren att det även finns fler sätt att 

agera på. Exempelvis att läraren istället kan göra en distansering från eleven som stör för att få 

eleven att känna avsaknad av samhörigheten från de elever som följer normen (s. 191-194). 

Generellt säger sig respondenterna dock vara mer för att belöna än bestraffa.  

Trots att lärare har en professionell kompetens är lärarens fulla professionella frihet inte 

särskilt stor. Många faktorer styr en lärare i dess arbetsliv. Det är många aktörer involverade i 

skolan som försöker påverka vilka kriterier som är viktiga för framgång. Detta gör att skolan 

ständigt befinner sig i en korseld (Møller, 2006, s. 13). Colnerud & Granström (2002, s. 18) 

framhäver att lärare styrs utifrån tidigare traditioner gällande arbetssätt och metoder. Samt av 

tidsplaner, kursplaner, huvudmoment och läromedel vilket försvårar för läraren att utnyttja den 

fulla friheten. Under alla tidsepoker som skolan medverkat i har den styrande ideologin i 

samhället styrt skolans innehåll. Genom att lärarskapet innefattar att förmedla samhällets värden 

handlar det om att som lärare hitta arbetsmetoder som är ändamålsenliga för detta (Granström, 

2007, s. 16). Respondenterna framhåller att läraren i sin ledarroll måste fånga eleverna. För att 

hos eleverna väcka viljan att följa läraren att nå de kunskapsmål styrdokumenten gör gällande. Att 

nå den kollektiva kunskapsutvecklingen hos eleverna. Just att få eleven att underordna sig syftet 

med lärarens undervisning. För att lyckas med det anser respondenterna att det är viktigt att som 

lärare bjuda på sig själv vilket är i linje med det Landahl (2006, s. 133) poängterar att lärare inte är 

anonyma individer. Lärarens personliga egenskaper är en viktig del i hur läraren upprätthåller sin 

lärarauktoritet.  

Relationer och effekter 

Samtliga av de medverkande lärarna understryker att en av de viktigaste faktorerna för att få 

eleverna att erkänna dem som ledare och underordna sig deras intentioner är relationen mellan 

dem och eleverna. För att eleverna ska känna tillit och förtroende till dem som lärare måste en 

fungerande relation byggas upp. En central källa till maktutövande är upprättandet av tillit, att 

upprätthålla och bevara tillitsrelationer (Møller, 2006, s. 196) . Som lärare, menar respondenterna 

handlar det om att bygga en stabil och trygg relation lärare och elev emellan. En relation där 

eleven känner sig sedd, hörd, där känslan finns att den blir tagen på allvar och är betydelsefull 

vilket även är linje med Henriksson (2009, s. 92). Respondenterna understryker dock att det med 

relationen inte menas en kompisrelation. Viktigt är att eleven ser läraren som en vuxen, det 

Persson (2014, s. 204) benämner som den pedagogiska maktrelationen. Det är inte elevens 

relation med läraren som privatperson som menas, utan relationen till lärarens yrkesroll. 

Henriksson (2009, s. 92) framhäver den asymmetriska relationen som finns mellan lärare och elev 

som mycket skör och något en som lärare aktivt måste arbeta med hela tiden. Vilket förtydligas 

av respondenterna i och med deras åsikt att den viktigaste delen i läraryrket är att skapa en 

relation med eleven och bibehålla den. Respondenterna understryker att det är lärarens ansvar att 

lyckas med detta. Det handlar om som lärare att uppnå det som Foucault benämner som den 

produktiva makten. Att öka motivationen hos eleven och stärka elevens förmåga att agera 
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(Hörnqvist, 2012, s. 64). Enligt respondenterna innebär en stor del av relationsbyggandet att som 

lärare kommunicera med eleverna. Som lärare och ledare måste en vara lyhörd mot eleverna, att 

en verkligen tar sig tiden att lära känna dem och ta reda på vem varje elev är som person. Detta är 

något som även framkommer hos Permer & Permer (2002, s. 31). Har en som lärare för avsikt att 

styra en elev mot ett gemensamt mål måste läraren tillägna sig kunskap om eleven. 

En annan viktig faktor som framkommer för att läraren ska lyckas skapa motivation och 

engagemang hos eleverna är elevinflytande. Hos eleverna finns inneboende en vilja att visa att de 

kan och vara till lags. Viktigt är då att läraren ger eleverna känslan av att vara delaktig. Det kan till 

exempel ske genom att tillsammans skapa regler och rutiner. Det vill säga vilken norm ska gälla i 

klassrummet. Att tillsammans skapa ett fungerande klassrumsklimat som till exempel innebär att 

skapa en arbetsro som fungerar för alla i klassrummet. Eller; hur ska lärare och elever arbeta för 

att nå de gemensamma målen? Vilka arbetssätt är lämpligast vid olika tillfällen? Vilket kan 

synliggöras i det som Öhman (2007, s. 163-164) menar att olika viljekomponenter synliggörs där 

eleverna förväntas vilja bli delaktiga, att eleven tar ett eget ansvar och riktar sina handlingar mot 

den eftersträvansvärda normen som finns inom det skolområde där eleverna befinner sig. 

Därmed har eleverna en tillit till läraren och underordnar sig själva till denne. Samtidigt uttrycker 

respondenterna att det ändock är läraren som tvunget måste hålla i ”ramen” och inuti den ramen 

kan eleverna ges inflytande. Respondenterna beskriver att genom att strategiskt välja ut de 

valmöjligheter eleven får välja mellan, ges eleven en känsla av att vara delaktig i beslut, samtidigt 

som läraren ändock kan påverka utfallet. Vilket stärker det Tornberg (2006, s. 234) framhåller, att 

lärarna ofta är de som i slutänden bestämmer vilka regler som ska gälla, detta trots att de har 

behandlats i gemensamma forum såsom till exempel klassråd. 

För att uppnå önskad effekt att skapa den tillit hos eleverna som krävs för att de ska följa sin 

lärare som ledare, en ledare som skapar möjligheter för eleverna att nå de gemensamma målen, 

beskriver respondenterna vikten av att skapa en trygghet kring eleverna. Trygghet i relationen 

mellan lärare och elev samt trygghet i att eleverna vet att läraren leder dem mot de gemensamma 

mål som finns. Här är tydlighet en viktig punkt. För läraren innefattar det att ha en tydlig struktur 

på sin undervisning. Tydlighet är en faktor som hjälper till att lugna oroliga elever. Om en som 

elev kan lita på att läraren strukturerar upp det som ska genomföras blir det en sak mindre att 

oroa sig över för eleven. Några av respondenterna framhåller vikten av att vara tydlig gentemot 

eleverna för att de ska veta vad en som lärare förväntar sig av dem. För att uppnå den trygghet 

som krävs i klassrummet handlar det förutom struktur också om att vara tydlig med vilket 

beteende som accepteras i klassrummet. Respondenterna skildrar att det bör finnas en trygghet 

som gör att eleverna vågar yttra sig utan att riskera att bli utskrattade och som elev ska en inte 

behöva vara rädd för att säga fel. Vidare understryker respondenterna vikten av att alla parter i 

klassrummet ska visa varandra respekt. Det framkommer att respekt för respondenterna 

innefattar att axla det ansvar som följer med ledarrollen, vara lyhörd för gruppens behov och dess 

förmåga att samarbeta. För eleverna å andra sidan innebär det att visa respekt genom att lyssna på 
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det läraren säger. Samt att det finns en acceptans från båda sidor för varandras olikheter. Och att 

en som lärare är tydlig i sitt agerande när detta inte uppfylls. 
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Konklusion 

I denna studie har en ansats gjorts att titta närmare på hur makt i ett mikroperspektiv produceras 

i klassrummet. Hur den produceras och hur den upprätthålls. Denna studies huvudsakliga resultat 

är att respondenterna anser att de per automatik har en maktposition i och med sin lärarroll men 

det är olika hur de väljer att bruka den. Det framkommer att den viktigaste aspekten för att få 

eleverna att följa läraren är relationen dem emellan. Inom relationen skapas trygghet och tillit. Att 

skapa relationer är viktigt som lärare och detta relationsbyggande är någonting som lärare aktivt 

utövar dagligen i sin professionella roll genom att lära känna eleverna på olika plan. Inte bara 

gällande sådant som rör skolan utan även att det från lärarens sida finns en vetskap om vad som 

sker kring eleven utanför skolans väggar. Läraren bär ansvaret för relationens kvalitet. Att vara 

lyhörd gentemot elevens behov och förmedla en känsla till eleven att den är betydelsefull. 

För att som lärare kunna skapa trygghet och tillit handlar det bland annat om att vara tydlig 

och ha en tydlig struktur på sin undervisning. Detta för att vagga in eleverna i den trygghet som 

är nödvändig för att lärande ska ske. Framförallt är en tydlig struktur en viktig komponent för att 

lugna de elever som är av en orolig natur. Att vara tydlig som lärare innebär också att på ett 

tydligt sätt kunna förmedla till eleverna vilka förväntningar en som lärare har på deras agerande 

och presterande. Att tydligt kunna förmedla den norm som gäller i klassrummet. Lika viktigt som 

det är att läraren agerar när en elev exempelvis blir utsatt för kränkande behandling är det att 

inneha förmågan att motivera och stärka en elev när den gjort någonting bra. För att lyckas med 

det som ovan beskrivits krävs att läraren besitter nödvändiga kunskaper. Kunskaper som är 

utformade utifrån den samhälleliga kontext vi lever i. Vad är det egentligen eleverna ska lära sig i 

skolan? Samt måste lärare ta det i beaktande som denne och eleverna tillsammans har kommit 

fram till ska gälla, det vill säga under vilka omständigheter lärandet ska ske. Elevinflytande är en 

viktig del i skolarbete, det är respondenterna eniga om, för att skapa motivation och engagemang. 

Att eleverna har getts möjlighet att påverka vad som ska gälla i klassrummet. Vad innebär 

arbetsro? och hur ska vi bete oss mot varandra? Som lärare är det av stor vikt att ha kontroll över 

de yttre ramarna och välja vilka valmöjligheter som ska levereras till eleven för att denne ska 

känna sig delaktig trots att utfallet ändock blir inom ramen för lärarens önskemål. 

I denna studie har vi sett att makt är ett mångnyanserat begrepp. Ett begrepp som vissa av 

respondenterna inte alls kände sig bekväma att samtala om medan andra direkt tillskrev sig en 

form av makt. En liknande maktrelation som den mellan lärare och elev kan även till viss del 

synliggöras mellan lärare och dess kollegor, med skolans ledning och dess styrning på högre nivå. 

Vilket kan styrkas i Downing Murley m.fl. (2008) samt Møllers (2006) forskning. Dessa 

värdesystem kan ha påverkat respondenternas sätt att förhålla sig i klassrummet och således deras 

sätt att svara på studiens intervjufrågor. Men detta är dock något som ligger utanför denna studies 

räckhåll och skulle vidare kunna belysas i en annan studie. En sak alla respondenterna dock var 
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eniga om var att samtliga lärare har någon form av makt och det är av stor betydelse att den 

används på rätt sätt. Frågan är vem som ska göra bedömningen om vad som är det rätta sättet? 

Just att fånga eleven för att den av fri vilja ska underordna sig läraren och följa läraren mot de 

gemensamt uppsatta målen. 

Vidare forskning 

Under denna intervjuundersökning framhåller lärarna att det finns vissa skillnader i att undervisa 

barn på mellanstadiet och på högstadiet. Högstadieundervisning är idag i det svenska samhället 

ofta upplagd på så vis att lärarna är ämneslärare vilket medför att de undervisar ett större antal 

elever i jämförelse med på mellanstadiet där lärarna ofta enbart är klasslärare och träffar sin klass 

dagligen. Outtalat uppvisar de intervjuade lärarna att relationen med eleven inte anses ha lika stor 

betydelse på högstadiet. Det vore intressant att i vidare forskning undersöka högstadielärares 

uppfattningar om relationens betydelse. I och med att organisationen ser olika ut på mellanstadiet 

och högstadiet ter sig förutsättningarna för relationsskapandet också olika ut. Att närmare 

undersöka vilken betydelse dessa förutsättningar har för att skapa en fungerande relation med 

eleverna på högstadiet. Det vore även intressant att i vidare forskning undersöka om ledarskapet 

skiljer sig mellan mellanstadielärare och högstadielärare. 
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Bilaga 1 

Första intervjuguide 

 

Tema 1. Utbildning och erfarenhet 

Undertema 1. Lärarens utbildningsbakgrund 

 Examen 

 Lärarutbildningsreform 

 Ledarskap i utbildningen 

Undertema 2. Yrkeserfarenheter 

 Verksam inom yrket  

 Fortbildning  

 

Tema 2. Pedagogiskt ledarskap ur ett lärarperspektiv 

Undertema 1. Lärarens egen uppfattning 

 Vad är ledarskap för dig?   

 Förändrar du ditt ledarskap beroende på grupp? 

 Vilka faktorer tror du har påverkat dig att bli den ledare du är idag? 

Undertema 2. Förberedelser och ordning i klassrummet 

 Förberedelser av lektioner 

 Klassrumsklimat 

 Struktur i klassrummet 

 Arbetsro i klassrummet 

 Ordning i klassrummet 

 

Tema 3. Relationen mellan lärare och elev 

 

 Hur gör du för att skapa en relation med varje elev?      

 Respekt 

 

Tema 4. Makt och kontroll 

 

 Lärarens makt i klassrummet 

 Elevernas delaktighet 

 Gruppens förtroende 

 Kontroll över gruppen 
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Bilaga 2 

Sista intervjuguide 

 

Tema 1. Utbildning och erfarenhet 

 

Undertema 1. Lärarens utbildningsbakgrund 

 

 Examen 

 

Undertema 2. Yrkeserfarenheter 

  

 Verksam inom yrket 
 

Tema 2. Ledarskap ur ett lärarperspektiv 

Undertema 1. Lärarens egen uppfattning 

 

 Vad är ledarskap för dig?   

 Förändrar du ditt ledarskap beroende på grupp? 

 

Undertema 2. Ordning i klassrummet 

 

 Klassrumsklimat 

 Ordning i klassrummet 

 

Tema 3. Relationen mellan lärare och elev 

 
 Relationens betydelse 

 Hur gör du för att skapa en relation med varje elev?   

 Respekt 

 

Tema 4. Makt och kontroll 

 Lärarens makt i klassrummet 

 Elevernas delaktighet 

 Gruppens förtroende 

 Kontroll över gruppen 
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Bilaga 3 

Hej!  

 

Vi heter Anna Harrysson och Sandra Blomstedt och är lärarstudenter vid Uppsala Universitet. Vi 

närmar oss nu slutet på vår utbildning och arbetar på vårt examensarbete. För att kunna 

genomföra studien behöver vi komma i kontakt med aktiva lärare som arbetar med elever i 

mellanstadiet, för att om möjligt få göra en intervju angående lärarens ledarskap.  

 

Ledarskap är ett högst aktuellt område i skolsammanhang i Sverige idag. Vi ser det som ett 

mycket spännande och viktigt område att utforska vidare inför vår kommande yrkesverksamhet. I 

vårt arbete har vi tänkt undersöka hur verksamma mellanstadielärare ser på den delen av 

läraryrket som handlar om ledarskap i klassrummet.  

 

Intervjun kommer att vara cirka en timme och vi kommer gärna till skolan vid passande tillfälle 

för att genomföra intervjun om så önskas. Deltagarna kommer att vara anonyma i studien.  

 

Om det på Er skola finns lärare som kan vara aktuella och som är intresserade av att deltaga är vi 

mycket tacksamma om Du vill vidarebefordra denna information och återkomma med uppgifter 

så vi kan kontakta berörda personer, alternativt kan de kontakta någon av oss direkt på mejl eller 

telefon:  

 

anna.harrysson.8020@student.uu.se  

sandra.arman.9756@student.uu.se  

 

Tel. nr: Sandra 070-xxx xx xx  

 

Tack på förhand.  

 

Med vänliga hälsningar Anna Harrysson och Sandra Blomstedt 
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Bilaga 4 

Hej  

 

Vi vill börja med att tacka för att du har valt att medverka i vår studie. Detta är ett informations 

mail om vår studie, hur intervjuerna kommer gå till väga samt förutsättningarna för Ert 

deltagande.  

 

Först en liten presentation av oss själva; 

Vi heter Sandra Blomstedt och Anna Harrysson och läser nu vår sista termin vid Uppsala 

Universitet på lärarprogrammet. Sandra har inriktning förskola och grundskolans tidigare år och 

Anna har inriktning textilslöjd mot grundskolans senare år och gymnasiet. Vår studie bygger på 

att intervjua verksamma mellanstadielärare som ”har någonting att säga” om fenomenet makt och 

ledarskap, hur läraren leder sin klass och så vidare. 

 

För att underlätta för Dig kommer vi gärna till Din arbetsplats och genomför intervjun, förutsatt 

att det finns plats där vi kan prata ostört. Vår förhoppning är även att vi får Ditt godkännande att 

göra ljudupptagning på intervjun. Vi kommer båda två att medverka vid intervjun varav den ena 

sköter intervjuandet och den andre ljudupptagningen, eventuellt kommer vissa stödanteckningar 

att göras. Vi beräknar att intervjun kommer att ta cirka en timme. Ditt deltagande kommer att 

vara anonymt. 

 

sandra.arman.9756@student.uu.se  

anna.harrysson.8020@student.uu.se  

 

Tel. nr: Sandra 070-xxx xx xx 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sandra Blomstedt & Anna Harrysson 

 

 

 

 


