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ABSTRAKT 
 
Lärares upplevelser av makt i skolan – en intervjustudie 
Av: Malin Melander 

 
Syftet med denna studie var att undersöka lärares upplevelser kring makt i skolan. Studiens 
ambitioner handlade inte endast om hur lärare upplever sin egen makt, utan hur de upplever 
makt som fenomen i skolan. I bakgrunden ges en teoretisk referensram innehållande historik 
kring skolan och makt och vad läroplanen idag säger om makt. Även läraren och elever som 
maktutövare bearbetas, och olika strategier som dessa kan använda som går att finna i tidigare 
forskning beskrivs. I den teoretiska referensramen bearbetas även grupper och ledare. 
 
Studien är en kvalitativ studie och metoden som använts är intervjuer. Intervjuerna har varit 
öppna i sin utformning och en intervjuguide med exempelfrågor har använts som stöd i dessa. 
Fem lärare i blandade åldrar och kön har medverkat i intervjuerna som tagits upp med hjälp 
av en digital diktafon. Resultatet av intervjuerna har först transkriberats till text och lästs och 
genomgåtts grundligt. Sedan har de transkriberade intervjuerna bearbetats och delats upp i 
olika mönster/teman för att sedan bearbetas med hjälp av den teoretiska referensramen.  
 
Resultaten i studien visade att läraryrket är ett mycket socialt yrke, där relationer står i fokus. 
Lärarna i studien talade om att de har en stor chans att påverka elever, främst genom att ha en 
god relation till dem. Det framgick även att lärarna i denna studie känner att de får stöd av 
skolan som organisation och att det kan påverka i mindre sakfrågor. I studien framkom det 
även att lärare upplever att makten bland elever är ojämnt fördelad, att det finns vissa elever 
som har mer makt. Det framkom att det ofta upplevs att det finns vissa ledartyper bland 
eleverna och att grupptryck är något som är ständigt närvarande, i större eller mindre 
utsträckning. 
 
Ämnesord: makt, maktstrategier, maktstrukturer, läraryrket, lärare, skolan, högstadiet 
 
Descriptors: power, power strategies, power structures, teaching profession, teachers, school, 
upper (senior) level of compulsory school 
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1 FÖRFÖRSTÅELSE  
 
Intresset för detta område började för min del när jag under en fältstudieperiod var ute på 
skolor och föreläste om ämnet hälsa. Jag märkte då att läraren hade stor makt över hur 
eleverna betedde sig och hade för attityder, var läraren positiv och intresserad blev eleverna 
också det. Fanns det en lärare som ställde frågor så gjorde även eleverna det och motsatta 
förhållandet gällde också, verkade läraren tveksam eller ointresserad blev även eleverna det. 
Detta väckte en tanke om lärares makt att påverka sina elever hos mig. När det sedan var dags 
att skriva uppsats så tog jag med denna tanke in i arbetet och det utvecklades till den studie 
som det nu är. Värt att nämna här är att jag själv ej är blivande lärare men likväl blivande 
pedagog, med ett intresse av att arbeta med ungdomar. Därav så tror jag mig kunna få ut 
mycket av en studie som inriktar sig på människor och pedagoger som arbetar med ungdomar, 
nämligen lärare. 
 
För att ge en introduktion av studien kommer det i detta kapitel ges en kort bakgrund av 
området som skall undersökas. Denna bakgrund leder sedan till studiens problemformulering 
och dess avgränsningar vilka följs av en kort genomgång av centrala begrepp och en 
disposition för resten av studien. 
 
1.1 Inledning 
 
Synen på skolan genomgår en ständig förändring och synen på lärarnas roll likaså. Idag kan vi 
se tendenser på att lärarrollen har förändrats (Landahl, 2006). Nu verkar lärarrollen upplevas 
vara mer än vad den var förr och lärare känner ofta att de får agera även i en social roll utöver 
den undervisande (Ibid.).  
 
Det som verkar ha förändrats över tid är lärarens roll som en auktoritet, förr var skolans och 
lärarens roll en självklar auktoritetsroll, idag verkar detta inte vara lika självklart (Statens 
Offentliga Utredningar [SOU] 1996:143). Numera kan lärares auktoritet uppfattas mer 
personbestämd än rollbestämd (Ibid.). Fast detta kan man finna delade meningar om och se 
exempel på i historien. Även förr fanns det lärare som ej klarade av att upprätthålla disciplin 
och då heller ej hade en auktoritetsroll (Landahl, 2006). Men vad har då förändrats? Landahl 
(2006) skriver:  
 

” Att lärare alltid har tvingats erövra sin auktoritet innebär inte att 
auktoritet har haft samma innebörd idag som igår.”(sid 131).  

 
I läroplanen (Skolverket, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, [LPO 94]) kan man läsa om elevernas många rättigheter och skolans många 
skyldigheter, vilket visar väldigt starkt på synen på skolan. Lärarna nu idag verkar vara där för 
att tjäna eleverna som nu har större inflytande än förr (LPO 94). Detta visar också på att då 
lärare ej har lika många självklara rättigheter och lika självklar auktoritet, de måste nu vinna 
sin auktoritetsroll själva (Ibid.). 
 
Makt är dessutom inte något man har oberoende andra, utan man har det i relation till andra 
(Petersson, 1990) och det leder då även in studien på elever och organisation. Dessa två 
faktorer spelar mycket stor roll gällande lärares makt. Därför kommer detta också att beröras i 
studien. Framförallt elever kommer att beröras, då syftet med studien även handlar om 
lärarnas upplevelser av elevers makt, både i relation till lärarnas egen makt och i relation 
elever emellan 
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. 
1.2 Problemformulering 
 
Studien syftar till att ta reda på hur lärarna själva uppfattar deras egen auktoritetsroll och de 
maktstrukturer som idag finns i skolan. Det som skall tas reda på är hur dynamiken kan se ut 
ute på skolorna mellan lärare och elever. Studien syftar också till att försöka ta reda på hur 
lärare kan uppleva denna dynamik mellan elever, det vill säga, att ta reda på hur lärare 
upplever fenomenet makt i skolan. Detta kommer att utvecklas i syftet med frågeställningar i 
kapitel tre. 
 
1.2.1  Avgränsningar 
 
Ett val av avgränsning i studien är att avgränsa den till lärares upplevelser kring makt och ej  
ta med elevernas upplevelser då det blir mer enhetligt och ej lika utspritt och ytligt som om 
man skulle ta med båda dessa grupper. Studien syftar också endast till att ta med lärarnas egna 
subjektiva upplevelser och uppfattningar av makt och dess påverkan och ej de faktiska 
effekterna då det annars hade blivit en alldeles för omfattande studie. Det finns många fler 
aspekter och ingångar man kunde ha valt till denna studie men att ta med fler av dessa skulle 
göra studien för omfattande. 
 
1.3 Centrala begrepp 
 
Här skall syn på begreppen makt, auktoritet, maktstruktur och maktförhållande klargöras då 
dessa är centrala begrepp studien. 
 
1.3.1 Makt 
 
Det finns många olika uppfattningar och definitioner på makt. Det finns även många aspekter 
i begreppet makt som det går att utgå från och göra analyser ifrån. Enligt Petersson (1990) så 
kan makt anses vara alltifrån officiellt sanktionerade tvångsmekanismer till något som kan ses 
som maktförhållanden som framträder i sociala kontexter. Han har i sin studie utgått från de 
sociala relationerna och nätverken där maktförhållandena/strukturerna uppstår och utspelar 
sig, vilket är vad även denna studie syftar till att utgå från (Petersson, 1990). Foucault skriver 
att makten är något som kommer underifrån (Foucault, 1980) och i boken Power/Knowledge 
liknar Foucault makten med ett blodomlopp där den intressanta makten är kapillärerna där 
utbytet med individerna sker, det vill säga där den når de enskilda individerna och påverkar 
deras attityder, inlärningsprocesser och vardagsliv (Brochier, 1980).  
 
Foucault menar också att makt inte endast ska ses som något negativt, en makt behöver inte 
bara vara den som säger nej hela tiden. Det som gör att en makt fungerar är att den producerar 
saker och ting, till exempel kunskap och att den även kan ge njutning i form av belöningar 
(Gordon, 1980). Detta visar detta citat på:  
 

”…Power would be a fragile thing if its only function were to repress.” 
(Fontana & Pasquino, 1980, sid 119). 

 
Vi befinner oss på individnivå mestadels i denna studie och olika aktörers makt och kraft att 
påverka beror på vilka medel, resurser och vilket inflytande denne besitter (Petersson, 1990). 
Beroende av dessa faktorer så kan man säga att människor har olika mycket makt, och makt i 
sig kan användas som ett medel att påverka, manipulera och styra andra (Ibid.). Att makt kan 

  2  



    
 

användas för att påverka betyder också att olika maktstrategier skulle kunna ses som 
påverkansstrategier, och de processer som sker kring makten skulle kunna ses som 
påverkansprocesser. Det är så jag väljer att se makt i denna studie, som ett medel som går att 
använda för att påverka andra. 
  
1.3.2 Auktoritet 
 
Makt och auktoritet ligger ganska nära varandra. Man kan säga att den som har makt har 
också har viss auktoritet, men däremot så behöver det omvända ej vara självklart. När man 
tänker på auktoriteter så tänker vi ofta på officiella eller formella auktoriteter, men det finns 
även informella auktoriteter (Maltén, 1992). Dessa har ofta tillförskaffat sig denna auktoritet 
genom kunskap eller sociala färdigheter (Ibid.). I studien kommer ordet auktoritet användas 
för båda dessa sorters auktoritet men det kommer att göras en skillnad på om denna auktoritet 
är en formell/rollbestämd eller informell/personbestämd auktoritet.  
 
1.3.3 Maktstruktur & Maktförhållande 
 
Maktstrukturer är ett uttryck som finns i engelsk litteratur och är en översättning från det 
engelska uttrycket ”power structures”. På svenska kan man även finna uttrycket 
maktförhållanden som något som betyder i princip samma sak (märk dock att det ej används 
som en direkt synonym här). Ordet maktförhållande lätt kan sammankopplas med en relation, 
något som sker mellan två personer eller två grupper. Ordet maktstruktur däremot speglar en 
mer komplex bild där det kan finnas flera individer i relationer till varandra. Studien syftar till 
att beskriva hur lärarna upplever dessa maktstrukturer i skolan, men själva ordet maktstruktur 
kommer kanske ej att förekomma i så stor utsträckning då ordet först och främst är en 
benämning på det som kommer att beskrivas i studien. Maktstruktur som begrepp och ord kan 
också användas när man beskriver i organisationer hur makten är fördelad inom dem.  
 
1.4 Disposition 
 
I detta kapitel som ovan presenterats har det getts en inledning till problemområdet, detta 
följdes av en problemformulering och vilka avgränsningar som gjorts för studien.  
 
I nästa kapitel kommer jag att ge en bakgrund kring ämnet makt i skolan och dess olika delar. 
Först kommer en historisk skildring om lärares makt, efter det skildrar jag vad som finns 
skrivet i styrdokumenten idag. Detta följs av en del om lärares makt i skolan och en del om 
elevers makt i skolan. Till sist i bakgrunden kommer social hierarki och gruppdynamiker 
behandlas. Efter detta så kommer syftet för studien med frågeställningar.  
 
Därefter följer ett kapitel om de metodologiska val och övervägande som gjorts i studien. 
Efter detta så presenteras studiens resultat indelat i dessa olika kategorier:  
 

• Organisation och resurser 
• Lärares makt och auktoritet – en fråga om sociala relationer 
• Elevdemokrati  
• Ledare och gruppdynamiker.  

 
Resultatet följs av en diskussion, först kring metodologin inklusive de kvalitetskriterier som 
finns och sedan kring resultatet. Studien avslutas sedan med ett kort avsnitt med förslag till 
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framtida forskning. Efter detta finner man referenser och en bilaga med den intervjuguide som 
använts. 
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2 BAKGRUND 
 
Man kan få uppfattningen av att människor är väldigt fascinerade av fenomenet makt. Det 
finns många olika tankar kring makt och många olika sätt att se på det, och flera forskare har 
sin unika syn på fenomenet vilket gör att överensstämmelsen inte är övervägande. Det finns 
också en del forskning kring makt och auktoritet i skolans värld, med olika infallsvinklar. I 
detta kapitel kommer det att tas upp forskning som är värdefull för denna studie. Det kommer 
även att tas upp det som finns skrivet om ämnet i de styrdokument som finns tillgängliga.
  
 
2.1 Makt i skolan – historik 
 
I detta avsnitt skall historik kring makt och skola tas upp för att öka förståelsen för hur det 
kommer sig att det ser ut som det gör idag.  
 
I olika tider finns det olika ideal, det är bara att se på skönhetsidealen för att få en klar bild på 
hur ideal ändras över tid (Landahl, 2006). Förr skulle kvinnan vara yppig, nu skall hon vara 
mager. På samma sätt ändras även bilden av idealläraren över tid, förr var kanske idealet en 
sträng lärare medan det idag är en demokratisk lärare. Skolans uppgift och vilka problem som 
anses störst och av störst betydelse ändras likaså över tid. ”Disciplinkriser” har alltid kunnat 
ses i skolan och auktoritet har alltid kunnat ses som en bristvara. Det har i alla tider funnits 
lärare som inte kunnat disciplinera sina elever och elever har alltid tyckts vara bråkiga. (Ibid.). 
 
Den trend som har kunnat ses tydligast i skolans värld förra århundradet, framförallt den 
senare delen är att den har blivit individualiserad, i alla fall sett ur ett elevperspektiv (Landahl, 
2006). I början av 1900-talet sågs eleverna som ett kollektiv, som skulle kontrolleras och 
fostras av den auktoritära läraren. Då var skolan en institution som i kraft av sig själv var en 
auktoritet. Eleverna satt alla vända mot läraren som höll i undervisningen. Så kan det även se 
ut i dag men skillnaden mot förr är att det i mycket större utsträckning arbetas självständigt 
eller i grupp och elever och lärare rör sig mer fritt i skolans lokaler. Förr var undervisningen 
klart lärarcentrerad med lärarens kateder längst fram i klassrummet, där han syntes och såg 
alla. På den fronten har det under 1900-talets senare del hänt mycket, idag syns en alltmer 
elevcentrerad undervisning. Lärare idag har fler kontakter med enskilda elever än förr, likaså 
har lärare färre kontakter med stora grupper av elever mot förut. (Ibid.). 
 
Med detta syns ett samband med att lärare i studier har gett uttryck för att de tycker att deras 
auktoritet idag är mer personbestämd än förr då den var mer rollbestämd. Att deras auktoritet 
är personbestämd till viss del finns det även studier på där elever uttrycker precis detta, de 
lyssnar mer på vissa lärare än andra beroende på lärarens personlighet och deras relation till 
läraren ( Muller, Katz & Dance, 1999). Ett tydligt exempel på detta är en av 
intervjupersonernas reaktioner på när man talade om två olika lärare med denne i en studie 
(Ibid). Den första läraren gav uppkomst till denna reaktion:  
 

“Man, I hated her. I always wanted to beat her up. But I knew if I beat 
her up, I’d probably get expelled or somethin’.” (Muller et al. 1999, 
sid 293).  

 
Den andra lärarens namn gav en helt annan reaktion:  
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”Ms. Bronzic; she was a Jewish lady—man, she was so cool. She was 
the coolest teacher I ever knew, the coolest white-lady teacher I ever 
knew. . . . And I remember her teaching me that way, to always be 
better than the best. . . . But she’s the type of teacher that ain’t teachin’ 
for money; she’d probably do it for free. She’s real cool.” (Ibid, s 294-
295).  
 

Dessa två citat visar på hur olika lärare kan påverka samma elev, intervjupersonen i denna 
studie och intervju lyssnade olika mycket på dessa lärare (Muller et al., 1999). 
 
För lärarna har utvecklingen sett annorlunda ut än för eleverna som blivit mer 
individualistiska. Läraryrket har gått från att vara ett väldigt individualistiskt yrke till att ingå 
allt mer i ”arbetslag” (Landahl, 2006). Förr stod man som lärare ensam ”mot” eleverna, hade 
en lärare problem fick denne ordna dem själv (Ibid.). Nu arbetar lärare mer och mer 
tillsammans med varandra i arbetsgrupper eller arbetslag där man kan diskutera problem, hur 
man ska ”sköta” vissa elever och så vidare. Så till synes har lärarnas situation har gått från 
individualistiskt till mer kollektivism och elevernas situation har ändrats i motsatt riktning 
(Landahl, 2006). 
 
Förr hördes ordet karaktärsfostran i större utsträckning gällande skolan och förr kunde elever 
straffas i skolan för dumheter de gjort på fritiden, då var idealet också att göra på detta sätt 
vilket det ej är idag (Landahl, 2006). Disciplinåtgärderna verkar också ha ändrats, förr 
användes till och med aga medan det idag är mycket vanligare med olika former av samtal 
(Landahl, 2006; LPO 94.). I läroplanen går det att läsa att en lärare har till sin förfogan samtal 
med eleven i fråga, dennes föräldrar eller till viss del kvarsittning (LPO 94).   
 
Så när samhället har ändrats så har även skolans spelregler och uppgifter ändrats, vilket ter sig 
ganska naturligt. Men något som inte kommer att ändras är att en asymmetrisk relation alltid 
kommer att finnas mellan lärare och elever då lärare är vuxna, har större livserfarenhet och en 
utbildning de kan använda sig av i samspelet vilket elever inte besitter. (Ibid.). 
 
2.2 Makt i läroplanen – Vad säger styrdokumenten idag? 
 
FNs Barnkonvention har som mål att ge alla barn samma rättigheter och syftar till att göra det 
till en skyldighet att bry sig om och antogs i FNs Generalförsamling 1989 med bifall från alla 
regeringar (Utrikesdepartementet [UD], Konventionen om barns rättigheter). Sverige har 
ratificerat barnkonventionen och därigenom bundit sig juridiskt att genomföra den (Ibid.), 
vilket i praktiken betyder att skollagen skall bygga på barnkonventionen.  
 
Skollagen (SFS 1999:886) och läroplanen (LPO 94) är de dokument som först och främst styr 
skolans organisation och uppgifter. Här beskrivs bland annat elevers och lärares rättigheter 
och skyldigheter och här kan samhällets syn på utbildningen och skolan synas. Därför ska det 
här tas upp viktiga avsnitt för denna studie som finns i dessa styrdokument.  
 
I skollagen kapitel 1 2§ går det att läsa:  
 

”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom 
skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt 
för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 
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 1. främja jämställdhet mellan könen samt 
 
 2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom 
 mobbning och rasistiska beteenden.” (SFS 1999:886).” 
 
Vidare i kapitel 4 2§ står detta: 
 

”Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. 
Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas 
efter deras ålder och mognad.” (Ibid.). 

 
Dessa två utdrag anser jag visar på elevernas rättigheter och den demokratiska synen på 
elevinflytande man har idag i Sverige. Det framgår också att det är personalens skyldigheter 
att se till så detta efterföljs. I läroplanen blir detta ännu tydligare, och det framgår tydligt att 
elever har många rättigheter och lärare många skyldigheter (LPO 94), vilket gör att den 
maktförskjutning som jag tagit upp i inledningen verkar ha skett i skolorganisationen blir 
tydlig. Skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar understryks det i både skollagen och läroplanen (LPO 94; SFS 1994:1194).  
 
I grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) nämns lärares rättigheter i form av vilka 
disciplinära åtgärder en lärare får göra, dessa inkluderas bland annat av tillsägning, kontakt 
med vårdnadshavare, utvisning för resten av passet, kvarsittning (högst en timme) och 
anmälan till rektorn.  
 
2.3 Makt i skolan 
 
Under denna rubrik kommer det att tas upp både lärarens makt och auktoritet i klassrummet, 
likaså elevers inflytande och makt.  
 
2.3.1 Läraren som maktutövare  
 
I inledningen till studien togs en del av problematiken kring lärares auktoritets- och maktroll 
upp och detta kommer nu att utvecklas. När det skrivs om lärares makt så skrivs det oftast om 
auktoritet. Makt och auktoritet är ofta tätt sammansvurna, och en lärare med auktoritet kan 
också tänkas ha makt, även fast  detta inte går att tas som en självklarhet.  
 
Det finns de som delar upp lärarens makt i ämnes/kunskapsmakt och allmän makt (Raviv, 
Bar-Tal, Raviv, Biran & Sela, 2003). Dessa menar att en lärare kan ha mer makt och 
auktoritet som specifik kunskapskälla än som allmän kunskapskälla eller tvärtom. Vissa lärare 
kanske är en auktoritet inom sitt eget ämne, och eleverna ifrågasätter inte detta men samme 
lärare kanske inte har samma auktoritet som källa till mer allmän kunskap om livet. (Ibid.).  
 
Detta leder in på de saker som verkar kunna bestämma en persons makt och auktoritet. Som 
tidigare nämnt i inledningen så verkar lärares makt och auktoritet blivit mer personbestämt 
mot vad det varit tidigare då man i lärarrollen hade en självklar makt och auktoritet (Landahl, 
2006). Som Raviv et al. (2003) föreslår verkar det vara så att det finns två dimensioner i en 
lärares makt och auktoritet. Kunskap kan som nämnt ge en sorts auktoritet, en sådan slags 
auktoritet som gör att eleverna lyssnar i det ämnet där kunskapen finns (Buzzelli & Johnston, 
2001; Raviv et al. 2003).  
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Den andra dimensionen av en lärares makt och auktoritet verkar komma ifrån personligheten, 
förmågan att skapa positiva relationer med eleverna och vinna deras respekt (Muller, Katz & 
Dance, 1999; Noblit, 1993). Denna mer sociala dimension verkar vara mycket viktig för 
lärarens makt över eleverna. En lärare i Muller et al.’s (1999) studie beskriver det så som att 
man kan vara världens mest kompetenta lärare och ha en stor kunskap, men att detta inte 
spelar någon roll om du inte vinner elevernas respekt. Elever verkar ha mer respekt och se 
mer upp till lärare som brinner för sitt arbete. En lärare som figurerar i tidigare nämnda studie 
som beskrivs som en mycket bra lärare beskrivs också som en lärare som inte lär ut för pengar 
utan för att denna brinner för detta. Samma lärare beskrevs också som uppmuntrande som en 
förlängning och uttryck till/för sitt engagemang, detta uppskattade eleverna mycket och 
respekterade läraren för dennas egenskaper. (Ibid.). 
 
Att lärare kan vara och uppträda olika leder oss in på hur personliga fördomar hos lärare kan 
ge upphov till olika maktförhållande med eleverna (Muller et al., 1999). Utifrån fördomar och 
stereotypfigurer kan lärare bestämma hur de ska investera i olika elever, vilket sedan präglar 
deras relation. Denna sorts makt lärare har på elever är de sällan medvetna om och de är också 
omedvetna om vilken effekt det kan ha på eleverna. Att lärare har denna makt i relationen till 
elever kan också leda till att denna omedvetenhet förvärrar situationen, elever kan slå emot en 
sådan lärare och bli ännu värre, som i en självuppfyllande profetia. (Ibid.).  
 
Forskare har på olika sätt beskrivit olika sorters strategier lärare kan använda/använder sig av 
för att utöva makt och för att påverka eleverna(Cothran & Ennis, 1997; Muller et al., 1999; 
Noblit, 1993). Utifrån den forskning jag läst kunde jag finna/skapa 6 olika strategier: 
 

• Förhandlingar och utbyten 
• Övervakning 
• Disciplinåtgärder/straff och hot om straff  
• Belöning och uppmuntran 
• Strategiskt tillbakadragande 
• Humor (Cothran & Ennis, 1997; Landahl, 2006; Muller et al., 1999; Noblit, 1993; 

Winograd, 2002). 
 
2.3.1.1 Förhandlingar & Utbyten 
 
Flera forskare poängterar vikten av förhandlingar i undervisningen och i samspelet mellan 
lärare och elever (Cothran & Ennis, 1997; Landahl, 2006 & Winograd, 2002). I skolan med 
dess grundläggande demokratiska värderingar tycks förhandlingar vara ett naturligt inslag. 
Vissa forskare menar att förhandlingar inte bara är nödvändiga utan också ett sätt att utöva 
makt (Winograd, 2002). Genom förhandlingen, om läraren är skicklig och använder sig av rätt 
förhandlingstaktik kan denne få som han vill och påverka eleverna att göra så som han 
vill(Ibid.). Att känna sina elever kan i denna taktik bli avgörande menar Winograd (2002), då 
han menar att man som lärare inte kan förhandla på samma sätt med alla elever.  
 
2.3.1.2 Övervakning 
 
En av lärarnas arbetsuppgifter är övervakning av eleverna. Denna övervakning har som mål 
att se till att eleverna gör det de blivit tillsagda och lär sig det de ska (Landahl, 2006). Förr 
övervakades eleverna av läraren som stod/satt längst fram i klassrummet, idag kan det se helt 
annorlunda ut. Idag vistas eleverna en allt större del av tiden med grupparbeten eller enskilt 
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arbete utspridda i skolans lokaler. Då en allt mindre del av undervisningen verkar vara 
lärarcentrerad blir övervakningen ett svårare arbete. Läraren kan dock även använda detta som 
en maktstrategi, genom att övervaka sina elever hårt och på så sätt eliminera oönskat 
beteende, på detta sätt behåller läraren även mer av makten kring lärandet. (Ibid.).  
 
2.3.1.3 Disciplinåtgärder/Straff och hot om Straff 
 
Denna strategi är en gammal och beprövad metod som lärare i alla tider använt sig av 
(Landahl, 2006). Straffens karaktär har ändrats men sanktioner mot stökiga/olydiga elever 
används fortfarande. Lärare kan straffa elever som motsätter sig deras makt och auktoritet och 
därigenom minska motsträvigheten hos elever, även fast detta inte alltid fungerar. En annan 
strategi som hör samman med straffet är hotet om straffet. (Ibid.). Hot om straff kan användas 
av lärare i förebyggande syfte, där man som lärare kan påverka  eleverna så att de ej motsätter 
sig (Cothran & Ennis, 1997). Ofta handlar dessa hot om att få sänkta betyg eller liknande 
straff (Ibid.).  
 
2.3.1.4 Belöning och Uppmuntran 
 
En del lärare använder sig av den motsatta strategin från straff eller dessa två strategier 
växelvis (Cothran & Ennis, 1997). Dessa lärare uppmuntrar och belönar elever som sköter sig 
och som lyssnar på dem för att påverka eleverna så att de fortsätter med det positiva beteendet 
(Cothran & Ennis, 1997; Muller et al. 1999; Noblit, 1993).  
 
2.3.1.5 Strategiskt tillbakadragande 
 
Strategiskt tillbakadragande1 kan en lärare ta till när denne till stor del tappat makten (Cothran 
& Ennis, 1997). Strategiskt tillbakadragande betyder att läraren backar i vissa frågor som till 
exempel vad eleverna ska sysselsätta sig med för att undvika ”uppror”. Detta görs för att 
behålla den makt läraren har kvar. (Ibid.). 
 
2.3.1.6 Humor 
 
Lärare kan också använda sig av humor som maktstrategi (Landahl, 2006). Detta för att 
minska på spänningar mellan lärare och elever men också för att avdramatisera elevers upptåg 
(Ibid.).  
 
2.3.2 Elever som maktutövare  
 
Då studien även syftar till att ta reda på lärares upplevelser kring elevers makt så skall även 
detta tas upp. Här skall elevernas roll i skolan när det gäller makt utvecklas samt hur de utövar 
sin allt större makt i skolan. Elever och lärare samspelar i maktspelet i skolan och detta tas 
upp då studien även syftar till att ta upp lärares upplevelser kring elevers makt som nämnt 
tidigare. För att påbörja denna del börjar texten med ett citat från en lärare som Landahl 
(2006) tar upp i sin avhandling: 
 
  ”Det ska vara på deras villkor på något sätt.” (sid 59).  
 

                                                 
1 Min översättning av uttrycket ”strategic withdrawal” 
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Läraren som uttalade detta menade att elever strävar emot, ifrågasätter och vill göra saker och 
ting på deras eget sätt (Landahl, 2006). Elever ifrågasätter sina lärare och utmanar på detta 
sätt lärarens makt och auktoritet, men elever visar också sin makt på fler sätt i klassrummet 
och det är dessa uttryck vi nu ska gå in på. Om man ser på elevers makt historiskt sett så har 
deras makt ökat. Med en mer horisontell respekt i skolan istället för vertikal blir det enklare 
för elever att utmana auktoriteter. Uppfostran är idag inte lika förknippat med rädsla och 
förödmjukelse som förr vilket också bidrar till detta, elever vet idag att lärare har en 
begränsad tillgång till disciplinära åtgärder. (Detta är också något medvetenheten ökar om 
med stigande ålder och erfarenhet). (Ibid.).  
 
I den forskning som behandlats kan man även här uttyda/skapa vissa strategier som eleverna 
använder sig av för att uttrycka sin makt och för att i sin tur påverka lärare. Dessa strategier 
är: 
 

• Följsamhet - Motstånd 
• Förhandlingar, Ifrågasättande & Diskussioner 
• Humor 
• ”Stark personlighets-strategin” (Cothran & Ennis, 1997; Landahl, 2006; Winograd, 

2002). 
 
2.3.2.1 Följsamhet - Motstånd 
 
Denna strategi är en strategi som fungerar på så sätt att eleverna antingen är följsamma för det 
läraren vill och bestämmer eller är motsträviga mot detta (Cothran & Ennis, 1997). Egentligen 
är alla de andra strategierna uttryck för motstånd men det går ändå att ställa upp denna 
dikotomi för att göra det mer lättförståeligt. För elever uttrycker inte bara sin makt genom att 
göra motstånd, de kan även ”belöna” lärare genom att vara följsamma när läraren gör något de 
tycker är bra (Cothran & Ennis, 1997). Med olika grad av följsamhet eller motstånd kan de 
påverka läraren till att välja så som eleverna vill (Ibid.). I denna strategi går eleverna ihop och 
använder sitt mycket större antal för att försöka få igenom det de vill (Landahl, 2006). Men 
denna strategi kan också ta sig i uttryck genom att eleverna går ihop och gör motstånd i form 
av samfälliga ”brott” eller också genom att vägra att peka ut den elev som begått ett ”brott” 
och visa solidaritet för varandra. (Ibid.).  
 
2.3.2.2 Förhandlingar, Ifrågasättande & Diskussioner 
 
Även elever använder sig av förhandlingar när de utövar makt. Egentligen kan alla 
maktstrategierna liknas vid förhandlingar men här syftar jag på en förhandlande diskussion 
eller ett förhandlande samtal. Likväl som läraren använder förhandling så gör eleverna detta, 
annars skulle ju läraren inte ha någon att förhandla med (Winograd, 2002). Elever kan också 
ifrågasätta en lärare när de känner att läraren inte har rätt (Cothran & Ennis, 1997). Detta 
ifrågasättande kan leda till en förhandling kring ämnet, där både lärare och elever försöker 
använda sina redskap för makt för att påverka varandra och för att få sin vilja igenom 
(Winograd, 2002; Cothran & Ennis, 1997). I dessa diskussioner försöker alltså de båda 
sidorna utöva sin makt över och påverka varandra (Ibid.).  
 
2.3.2.3 Humor 
 
Att elever använder sig av humor i form av bus och upptåg mot sina lärare är välkänt 
(Landahl, 2006). Detta kan undergräva lärarens makt och vara ett uttryck för brist på respekt 
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för denne. Skrattet kan också sägas vara ett sätt att utmana makten, där man förlöjligar den 
som har maktposition. (Ibid.). 
 
2.3.2.4 ”Stark personlighets-strategin”  
 
Vissa elever använder sig också av sin personlighet som maktstrategi (Cothran & Ennis, 
1997). Detta kan ta sig i uttryck antingen genom att eleven pratar och skämtar och så vidare 
med läraren och bygger upp en relation där eleven sen kan framföra sin åsikt som då får ett 
högre värde än annars. Ett annat sätt för en elev att använda sin personlighet som maktstrategi 
är genom att påverka de andra eleverna att göra så som man vill. Detta kan vara genom att 
uppmuntra solidaritet och på så sätt utnyttja massans makt. (Ibid.). Dessa starka 
personligheter kan utnyttja sin makt både till att förenkla för läraren och för att försvåra och 
undergräva denne (Landahl, 2006). 
 
2.4 Social hierarki och gruppdynamik – en fråga om maktprocesser 
 
Men maktkampen stannar inte mellan läraren och eleverna. Olika elever har olika mycket 
makt och det är dessa processer som nu skall behandlas, detta då det även skall behandlas 
lärares upplevelser kring elevers makt över varandra i studien. I tidigare avsnitt skrevs det om 
elevkollektivets solidaritet och massans makt men det är inte alltid och mot alla denna 
solidaritet gäller. I beskrivningen av maktbegreppet så handlar makt i denna studie om 
maktförhållanden och maktstrukturer i en social kontext. Men för att förstå detta bättre tas det 
nu upp lite mer om grupper och de processer som kan ske i en grupp, så som en klass.  
 
2.4.1 Grupper, grupper i gruppen & social hierarki 
 
Människor uppträder annorlunda i grupp än när vi är ensamma, vi spelar en roll (eller fler) 
som vi inte kan/skulle kunna i ett socialt vakuum (Maltén, 1992; Stensaasen & Sletta, 2000). I 
grupper kan vi bli så påverkade av varandra att vi byter åsikter eller gör saker vi inte kan stå 
för (Stensaasen & Sletta, 2000). En klass kan vara en grupp, men det är inte självklart, en 
kategori människor (så som medlemmar i en klass eller fotbollsspelare) behöver inte vara en 
grupp. I puberteten, en tid då man ska försöka bestämma sin egen identitet och börja frigöra 
sig från sina föräldrar blir gruppen och vännerna kanske ännu viktigare och grupptillhörighet 
blir ett sätt att uttrycka sin identitet. (Ibid.). Detta kan bli speciellt tydligt om vi vänder oss 
mot USA där man ofta pratar om olika elevgrupper så som jocks, preppies och goths (Horn, 
2006). I en studie gjord på amerikanska high-school ungdomar visade det sig att oavsett 
grupptillhörighet, eller utanförskap, så visste man reglerna för denna sociala struktur och 
hierarki. Vissa grupper står högre i hierarkin som visar sig i skolan och vissa talanger eller 
personlighetsdrag verkar stå högre i rang än andra. Om man går tillbaka till den amerikanska 
studien så benämner man de sportintresserade (jocks) och de som är duktiga i skolan och 
engagerade (preppies) som högstatusgrupper. Vissa egenskaper är högre värderade än andra 
som jag nämnt och att vara social och/eller duktig i sport verkar ge hög status. (Ibid.). Den 
som står högt i den sociala hierarkin med större inflytande och därigenom makt vågar också i 
större utsträckning avvika på grund av sin maktposition (Maltén, 1992).  
 
2.4.2 Social perception 
 
Men hur uppkommer då dessa grupper i gruppen, och hur blir det så att vissa står högre i den 
sociala hierarkin? Mycket av detta handlar om hur vi uppfattar varandra och vad som sker i 
våra möten med varandra. De processer som pågår när vi skapar oss intryck av varandra och 
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drar slutsatser om varandra kallas i litteraturen social perception (Stensaasen & Sletta, 2000). 
När vi i denna process ska skapa oss ett intryck av en annan människa har vi mestadels yttre 
information att tillgå. Denna information kan bestå av en persons kläder, kroppsspråk och vad 
denne säger. Med hjälp av denna information och tidigare erfarenheter av andra personer och 
antaganden om personens inre kvalitéer så bildar människor en uppfattning av den andra 
personen. Det är dock inte alltid dessa uppfattningar blir korrekta, för när man gör dessa 
antaganden så finns det flera processer vi använder oss av som kan göra att uppfattningen av 
en människa blir fel. En av dessa processer kallas stereotypering som förenklar den sociala 
perceptionsprocessen där en person placeras i en kategori där alla individer i denna kategori 
tilldelas samma egenskaper. (Ibid.). Detta går att finna i den amerikanska studien som tidigare 
nämnts där en elev uttryckte sig i ordalag som: 
 

”preppies are always in student council2, that´s just the way it is” 
(Horn, 2006, sid 210) 

 
I just detta citat antog eleven som uttalat sig om att alla individer i en grupp (preppies) är 
intresserade av samma sak (student council). Då dessa antaganden görs så kategoriserar vi 
dessa personer och placerar dessa personer i fack och genom att detta görs så upprätthålls 
även maktstrukturer, av både hög och låg status individer. Detta på så sätt att vissa grupper 
eller egenskaper uppfattas som att ha högre status. (Ibid.). 
 
Andra ”hjälpmedel” människor tar till i den sociala perceptionen anser vissa är den så kallade 
implicit personlighetsteorin (Stensaasen & Sletta, 2000). Denna innebär att vi människor har 
(omedvetna) teorier om att vissa personlighetsdrag hör ihop med andra, på så sätt så tror vi att 
en person som har ett visst personlighetsdrag till exempel någon som är självsäker också är 
utåtriktad och dristig . En annan sak som kan tas till hjälp, omedvetet kallas attribution som i 
stora drag innebär att man till viss del ser det man vill se, detta behöver inte nödvändigtvis 
vara korrekt. (Ibid.). 
 
2.4.3 Gruppen som helhet  
 
Det finns många processer som sker i en grupp i och mellan dess olika strukturer (Maltén, 
1992; Stensaasen & Sletta, 2000). I en grupp kan vi bland annat bli påverkade av varandra så 
att våra åsikter blir förstärkta eller mer extrema än när vi är var för sig (Stensaasen & Sletta, 
2000). Konformitet är ett fenomen som ofta uppstår i grupper. Konformitet är enkelt 
definierat att hålla sig till rådande normer och är en förutsättning för att vi människor skall 
fungera tillsammans. Alla människor ligger någonstans på en gråskala mellan konformist - 
individualist och det går ej att sätta en absolut gräns för vem som är konformist – 
individualist. (Ibid.). 
 
2.4.4 Roller i en grupp 
 
Som tidigare nämnt kan det i klasser och i grupper finnas ledare/”klassledare” som innehar en 
stark personlighet (Cothran & Ennis, 1997; Landahl, 2006). Dessa individer står högt i den 
sociala hiarkin, har stora påverkansmöjligheter (Landahl, 2006; Maltén, 1992; Stensaasen & 
Sletta, 2000). Men det finns inte bara ledare och gruppmedlemmar, utan det kan finnas många 
fler roller i en grupp än så (Stensaasen & Sletta, 2000). Bland annat kan det som ovan nämnt 
finnas de som blir exkluderade och de som avviker. Avvikare kan både vara sådana elever 

                                                 
2 Svensk översättning för student council är elevråd eller studentråd 
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som blir exkluderade men det kan även finnas de som avviker men som ändå kan få respekt 
och bli inkluderade. Dessa avvikare är självständiga individer. (Ibid.). 
 
2.5 Makt som påverkansprocess – en sammanfattning 
 
Synen på skolan och dess uppgifter har under tid ändrats (Landahl, 2006). I början av 1900-
talet kunde man höra ordet ”karaktärsfostran” som syftade till att skolan utöver att lära ut 
skulle bygga upp elevernas karaktär med hjälp av disciplin. Lärarrollen var en auktoritetsroll 
och undervisningen var lärarcentrerad. Detta har dock under 1900-talet, och främst den senare 
delen ändrats och gått mot en mer elevcentrerad undervisning där läraren inte är en självklar 
auktoritet. (Ibid.).  
 
Disciplinproblemen har också dem ändrats under tid, eller i alla fall synen på vilka 
disciplinproblem som ansetts vara de största (Landahl, 2006). Dessutom har det skett en 
individualisering i skolan för eleverna, lärarna har däremot gått mot en kollegialisering. Detta 
har gjort att lärare har fler individuella kontakter med elever och deras auktoritet på så sätt har 
blivit mer personbestämd. (Ibid.). 
 
Det går att läsa tidigare i texten att det i läroplanen (Skolverket, LPO 94) går att läsa mycket 
om elevernas rättigheter, vilket också kan visa på skolans och lärarnas många skyldigheter. 
Skolan ska idag vara demokratisk och eleverna skall ha inflytande, vilket inte var fallet förr 
(Ibid.). Detta till trots har lärarna fortfarande makt i skolan, och denna makt kan vara både 
rollbestämd (Buzzeli & Johnston, 2001; Raviv et al., 2003) och personbestämd (Muller et al., 
1999; Noblit, 1993) och detta varierar från lärare till lärare. Det vill säga att vissa lärare har 
auktoritet i egenskap av just lärare men andra kan ha en mer persolighetsbestämd auktoritet 
(Buzzeli & Johnston, 2001; Muller et al., 1999; Noblit, 1993; Raviv et al., 2003). 
 
Lärare kan också använda sig av olika sorters strategier för att utöva makt (Cothran & Ennis, 
1997; Muller et al., 1999; Noblit, 1993). De strategier jag fann/skapade i forskningen var som 
tidigare beskrivit: förhandlingar och utbyten, övervakning, disciplinåtgärder/straff och hot om 
straff, belöning och uppmuntran, strategiskt tillbakadragande och humor (Cothran & Ennis, 
1997; Landahl, 2006; Muller et al., 1999; Noblit, 1993; Winograd, 2002).   
 
Men även elever har sina sätt att utöva makt på och de strategier/sätt jag fann i forskningen 
var; följsamhet – motstånd, förhandlingar, ifrågasättande och diskussioner, humor, ”stark-
personlighets-strategin”, massans makt och solidaritet (Cothran & Ennis, 1997; Landahl, 
2006). Med hjälp av dessa strategier så försöker även eleverna påverka lärarna och skaffa sig 
makt i skolan (Ibid.). Men det är inte endast mot lärarna eleverna försöker skaffa sig makt, 
utan även mot varandra, precis som i alla grupper kan det finnas ledargestalter bland eleverna 
i skolan (Cothran & Ennis, 1997; Landahl, 2006; Maltén, 1992; Stensaasen & Sletta, 2000). 
Gruppdynamik och grupprocesser är en vardag i skolan där det hela tiden spelas roller precis 
som överallt i sociala kontexter (Maltén, 1992; Stensaasen & Sletta, 2000).  
 
Efter detta går det att komma fram till att makt är en påverkansprocess som går att använda på 
många olika sätt och som alltid finns närvarande i sociala kontexter. Både lärare och elever 
använder medvetet eller omedvetet sig av olika maktstrategier för att påverka varandra, precis 
som överallt annars.
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3 SYFTE MED FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med denna studie är dels att undersöka hur lärare upplever auktoritet, makt och 
maktstrukturer i skolan. Dels att ta reda på vad lärare tänker, känner och upplever kring 
fenomenet makt.  
 
Här följer några frågeställningar jag vill försöka svara på i studien: 
 

• Hur upplever lärare sin egen makt och auktoritet?  
• Hur upplever lärare elevernas makt? 
• Hur upplever lärare att makten är fördelad bland eleverna? 
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4 METOD 
 
I detta kapitel kommer det att förklaras hur det är tänkt kring de metodologiska valen i studien 
och det kommer även att beskrivas hur tillvägagångssättet ser ut i studiens design. 
 
4.1 Val av metod 
 
I denna undersökning är ambitionen att försöka ta reda på hur lärare upplever och ser på 
fenomenet makt och maktstrukturer i skolan. Intresset för studien ligger i lärares syn 
på/upplevelser kring makt, maktstrukturer och dess påverkan i skolan vilket betyder att det är  
kvalitativa data som behandlas(och ej kvantitativa data i form av statistik eller liknande) 
(Sohlberg & Sohlberg, 2001). Sohlberg & Sohlberg (2001) skriver om kvalitativa 
undersökningar: 
 

”Den kvalitativa traditionen finns primärt inom humanoria och 
samhällsvetenskapen. Det handlar ofta om att ge ”rika” 
flerdimensionella beskrivningar, som praktiskt taget aldrig innehåller 
mätbara variabler.” (sid 88) 

 
Detta citat visar på att den kvalitativa ansatsen fungerar väl till syftet då ambitionen bland 
annat är att ge en beskrivning. Då studien syftar till att ta reda på tankar och åsikter så måste 
man i denna fråga deltagarna och kan göras på flera olika sätt, antingen genom enkäter eller 
genom intervjuer av olika slag (Trost, 1997). Skulle man i en sådan här undersökning ha tagit 
hjälp av enkäter så skulle man kunnat gå miste om mycket fakta och det skulle ha varit svårt 
att eliminera missförstånd. Att göra undersökningen med hjälp av intervjuer har dock gett 
större chanser att eliminera missförstånd och få ut mer utav studien. Dessutom har man 
kunnat utforma dessa så man har kunnat fått en mer noggrann beskrivning av problemområdet 
(Kjær Jensen, 1991). Den kvalitativa intervjun eller den informella intervjun som Trost (1997) 
kallar den syftar till att:  
 

”…förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter 
den har, hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut.” (sid 24).  

 
Detta citat visar att en kvalitativ intervju syftar till att ge svar på de slags frågor som har ställts 
i studien och visar även på att intervju som metod passar denna studie. Vidare skriver Trost 
(1997) om att intervjuaren i en kvalitativ intervju söker information i form av den intervjuades 
beteenden och känslor och att den intervjuade tillhandahåller denna information (Ibid.). Detta 
understryker det som skrivits om att studiens ambition som varit att ta reda på 
lärarnas/intervjuobjektens känslor, tankar och upplevelser och att man genom intervjuer kan 
uppnå detta.  
 
4.1.1 Val av metod – Öppen/Semi-strukturerad intervju som metod 
 
Det finns många olika sätt att göra en kvalitativ intervju som i sin tur ger olika sorters 
information (Lantz, 1993). I en öppen intervju enligt Lantz (1993) resonerar 
intervjudeltagarna och beskriver sin bild av verkligheten, intervjuaren följer dennes 
tankegångar och ber informanten beskriva fenomenet. I denna sorts intervju är det 
intervjudeltagaren som definierar och avgränsar fenomenet, och olika deltagare kan ge olika 
definitioner. I motsats till dessa öppna intervjuer finns strukturerade intervjuer där 
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intervjuaren utgår från att dessa definitioner är kända och har färdigformulerade frågor kring 
detta och dessa intervjuer ger oftare mer kvantitativ data. I den strukturerade intervjun har 
intervjuarens förförståelse bestämt vad som är viktigt. (Ibid.). I studien har den mer öppna 
intervjun använts för att se hur intervjudeltagaren tänkt, känt och har uppmärksammat kring 
makt i skolan. Till hjälp för detta skapades en frågeguide. En frågeguide är enligt Trost (1997) 
en slags lista där det tas upp olika frågeområden som man har till hjälp i intervjun. Det går att 
i denna lista ha olika teman som intervjuaren innan utformandet av guiden har läst sig in på. 
Detta ger en frihet i intervjun men samtidigt en struktur man som intervjuare kan hålla sig till. 
(Ibid.). 
 
4.2 Design av intervjun 
 
Vid utformandet av en intervjuguide har man i denna studie försökt blicka tillbaka på syftet 
med studien och forma frågorna så att de skulle kunna besvara de frågeställningar som finns 
formulerade i syftet. I början av intervjuguiden formulerades frågor som sedan ställdes till alla 
intervjupersoner som handlade om hur länge de varit lärare och andra närliggande frågor. 
Detta för att börja med några enkla frågor som var lätta att svara på för intervjupersonerna och 
som gör att de kände sig mer bekväma samt för att få några bakgrundvariabler som kan vara 
värdefulla (Lantz, 1993). Frågorna i intervjuguiden formulerades så neutralt och så klart som 
möjligt, och man undvek att ha med frågor som endast kunde ge ja eller nej svar, eller i fall av 
en sådan fråga så formulerades en följdfråga. I intervjuguiden undveks även ”varför”-frågor 
då dessa förutsätter orsak/verkan-samband, istället för dessa frågor har det i intervjuguiden 
använts ”vad tror du” eller ”hur tror du det kommer sig” frågor. Användandet av teman i 
intervjuguiden gjorde att underlättade under intervjuerna då det är enklare att se vilka teman 
som behandlats. Att göra på detta sätt är användbart när det finns flera frågeområden som ska 
behandlas under en intervju, och i intervjuguiden så ligger dessa i en sådan ordning som ter 
sig naturlig för att intervjun ska flyta på. (Ibid.).  
 
4.3 Försökspersoner/Urval 
 
Urvalet för intervjuerna har skett på det sättet att det först tagits kontakt med en rektor på en 
högstadieskola då högstadiet var av intresse för studien. Därefter valde rektorn ett arbetslag 
som det genom honom upprättades en kontakt med. Efter detta ordnades ett möte med 
arbetslaget där studiens idé lades fram och bokandet av intervjuer skedde med de lärare som 
var intresserade. Eftersom urvalet skedde på detta sätt, fick studien lärare från blandade 
ämnesområden. Dessa personer arbetade också med samma klasser vilket gör att man i 
studien genom ett sådant urval kunde få olika perspektiv från samma plats där samma 
människor vistas och interagerar. Detta urval gav fem intervjupersoner som undervisade i 
blandade ämnen och som arbetat som lärare olika länge. I resultatet går att läsa mer om dessa 
intervjupersoner. 
 
4.4 Databehandling      
 
Intervjuerna som har gjorts för denna studie togs upp av en digital diktafon. När intervjuerna 
var gjorda så transkriberades ljudupptagningarna till text. Dessa texter skickades sedan till 
intervjupersonerna för ett extra godkännande. Det är även dessa texter som legat till grund för 
studiens resultat, då dessa transkriberade intervjuer är mer lämpliga som underlag än 
ljudupptagningarna (Lantz, 1993).  
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4.5 Analysarbetet 
 
Efter att ha transkriberat intervjuerna så lästes dessa igenom flera gånger för att sedan kunna 
hitta mönster och börja reduceras till resultatet. Att reducera materialet görs då allt i 
intervjuerna ej är eller kan vara föremål för analys ( Lantz, 1993). När mönster hittats i 
intervjuerna så har fyra teman skapats i form av fyra olika rubriker. Under dessa fyra rubriker 
eller teman har sedan skrivits ned citat med mera som tillsammans utgör resultatet. Det har 
alltså gjorts så som Sohlberg & Sohlberg beskriver man gör när man använder sig av 
kvalitativa intervjuer som material: 
 

”En annan vanlig form av beskrivningar i kvalitativa studier är 
kopplade till intervjuer. Beskrivningarna utgör då vanligen allmänna 
översikter över de teman som behandlas i intervjun, blandade utskrifter 
av intervjuer för att illustrera vissa centrala punkter” (sid 89) 

 
Efter detta så har resultatet använts, granskats, och det har ställts frågor kring det och sedan 
har samma huvudrubriker som i resultatet använts i resultatdiskussionen. Sedan har det i 
denna resultatdiskussion ställts mot litteratur och forskning som tagits upp i bakgrunden.           
 
4.6 Etiska Överväganden 
 
I en intervjustudie så handlar de etiska övervägandena i huvudsak om de intervjuades 
medverkan. Det finns fyra etiska krav enligt vetenskapsrådet, dessa är: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet [VR], 2002). 
Det är dessa jag skall diskutera i detta stycke. 
 
Informationskravet går ut på att jag som gjort studien informerar de medverkande om studiens 
syfte och villkoren för deltagarens medverkande (VR, 2002). Detta har gjorts vid två tillfällen 
muntligt, först vid ett möte där deltagarna fick avgöra om de ville ställa upp och sedan mer 
ordentligt innan intervjuns början. I och med detta anses detta krav uppfyllt. 
 
Samtyckeskravet går ut på att all information som inhämtas i en studie skall deltagaren gett sitt 
samtycke till att detta går bra (VR, 2002). I denna studie så är detta klargjort både vid det 
första mötet då deltagarna fick bestämma huruvida de ville ställa upp på detta samt vid 
intervjun. Dessutom så har det som tidigare skrivet skickats den transkriberade intervjun till 
deltagarna för att de än en gång ska få chansen att ge sitt samtycke.  
 
Konfidentialitetskravet avser att all information om deltagarna skall förvaras på så sätt att 
otillbörliga ej kommer åt denna (VR, 2002). För att uppfylla detta kravet har informationen 
förvarats med stor försiktighet samt har det ej funnits några personuppgifter sparade så att 
någon annan kommer åt dessa. 
 
Det sista kravet, nyttjandekravet, som går ut på att uppgifterna ej lånas ut eller används i 
något annat syfte har uppfyllts på så sätt att uppgifterna då endast använts i denna studie (VR, 
2002).  
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5 RESULTAT 
 
I detta kapitel kommer det att presenteras de resultat som kommit fram i studien. Kapitlet 
kommer att börja med ett avsnitt där en beskrivning av organisationen och intervjupersonerna 
samt intervjuerna görs. Därefter kommer resultaten presenteras uppdelat i fyra teman, dessa 
är; 
 

• Organisation och resurser 
• Lärares makt och auktoritet – en fråga om sociala relationer 
• Elevdemokrati 
• Ledare och gruppdynamiker 

 
5.1 Beskrivning av organisationen och intervjupersoner 
 
På skolan där intervjupersonerna arbetar går det cirka 300 högstadieelever och den ligger i en 
mellanstor svensk stad. Eleverna är ifrån området där skolan är belägen men det finns även 
elever som kommer en bit utanför staden som går på skolan. Skolans lärare arbetar i arbetslag, 
och det finns tre sådana. Det arbetslag som intervjupersonerna arbetar i har huvudansvar för 4 
klasser, men undervisar även andra klasser. Arbetslaget består av 10 stycken lärare som delar 
ett gemensamt arbetsrum 
 
Intervjupersonerna i studien arbetar alltså i samma arbetslag, och består av; en svensk- och 
fransklärare, två matematik- och NO-lärare, en svensk-, engelsk- och spansklärare och en SO-
lärare. Två av intervjupersonerna är män och tre är kvinnor, och de har arbetat lite olika länge 
som lärare: 6, 38, 4, 34 respektive 25 år.  
 
Intervjuerna tog i ungefärligt snitt 40 minuter och innan dessa startade klarlades 
informationen kring studien och personens medverkande, därefter startade intervjun med 
några frågor kring hur länge man varit lärare och vilka ämnen man undervisade i. I 
intervjuguiden finns tre olika teman som berörts i alla intervjuer; lärares upplevelser kring den 
egna makten och auktoriteten, lärares upplevelser kring elevernas makt och inflytande i 
skolan och till sist lärares upplevelser kring elevernas makt och inflytande över varandra. 
Dessa teman är dock ej de som finns i resultatet då man kunde finna andra mönster i de data 
som studien fått fram. De rubriker som finns i denna resultatdel är som tidigare nämnt; 
organisation och resurser, lärares makt och auktoritet – en fråga om sociala relationer, 
elevdemokrati och ledare och gruppdynamiker. 
 
5.2 Organisation och resurser 
 
Lärare är en del av en större helhet, en större organisation, och då är det naturligt att man när 
man diskuterar lärares makt även diskuterar lärarnas roll i organisationen. I intervjuerna har 
även detta dykt upp i olika utsträckning. Hur lärarna uppfattar sin egen organisation i den 
egna skolan skiftar lite, beroende på erfarenheter och de uppfattar då också sin makt lite olika 
i relation till sin organisation. Resultatet har i denna del delats upp i tre delar; skolan, 
kommunen och resurser. 
 
5.2.1 Skolan 
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Flera av lärarna i studien kände att skolans ledning gav uppbackning om det var så att de 
behövde det i någon fråga, men detta berodde lite på huruvida de upplevt att de behövt 
uppbackningen också. Flera av lärarna hade inte känt sig behöva uppbackning och då hade de 
ej heller märkt av skolledningen så mycket. En av lärarna uttryckte sig på detta sätt: 
 

”…ärligt så tycker jag inte att jag märker av skolledningen sådär 
 jättemycket, men jag tror det, att vi får uppbackning, det tror jag.”   
(IP 3 04/2008) 

 
Detta verkade även vara en ganska vanlig uppfattning bland lärarna, att de hade stöd av 
skolledningen när det behövdes, men inte hade märkt av eller tänkt på det särskilt mycket. En 
lärare sade: 
 

”Jag tycker nog rektorn stöttar oss bra, det tycker jag helt klart. Men 
jag vet inte, jag har inte upplevt någon uppbackning från någon 
skolorganisation sådär direkt, ja i och för sig, det är så svårt att sätta 
fingret på, jag har inte riktigt känt att jag behövt det heller…” (IP 5 
04/2008) 

 
Men åsikterna gick dock isär lite, en av lärarna hade varit med om en situation där denne inte 
känt något stöd från skolledningen och en annan lärare som för sin egen del kände stöd 
tvivlade lite på att alla andra lärare kände det stödet: 
 

”…jag hoppas ju att kollegiet tycker att de för stöd och uppbackning 
som de anser sig behöva, jag hoppas det är så men jag tvivlar på att 
alla tycker det.” (IP 1 04/2008) 

 
En annan lärare kände att man som lärare hade möjligheten att påverka i mindre frågor, såsom 
handhavande i ämnesgruppen vid prov och så vidare men däremot inte skolan som 
organisation då detta är ett så stort och komplext område. Såhär uttryckte denne lärare sig: 
 

”Jag kan nog påverka i ämnesgruppen, kan jag nog påverka litegrann, 
hur man ska, handhavande vid prov eller hur omdömesskrivning eller 
hur man jobbar med vissa saker, det kan jag ju vara med och påverka 
då förstås. Men sedan hur skolan är som organisation det, nej det är 
svårt. Det är så himla stort.” (IP 5 04/2008) 

 
5.2.2 Kommunen 
 
När vi i intervjuerna kom in på en högre nivå i organisationen, det vill säga på kommunal 
nivå, så kände fler lärare att de ej kunde påverka och att de ej fick lika mycket stöd. En lärare 
uttryckte sig på detta sätt om politiker: 

 
”…dom vet inte riktigt vad dom pratar om när dom gör förändringar 
 och sedan drar in på resurserna hur mycket som helst.” (IP 4 04/2008) 

 
Flera lärare tvivlade på om politikerna var ute tillräckligt på skolorna för att se hur det faktiskt 
fungerar i praktiken. Denna aspekt dök upp då det diskuterades kring att lärare inte verkade 
känna speciellt starkt stöd. En lärare uttryckte sig lite annorlunda och tog upp en annan 
aspekt, att det faktiskt måste vara någon som bestämmer: 
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”Alltså det är ju inte så, dom bestämmer ju inte utan att vi säger till  
för vi röstar ju fram dem, det är ju så. I grund och botten, sen att man 

  inte håller med majoriteten eller hur det nu är, det är ju en helt annan 
 sak, men om man ska gå in i detalj i just skolpolitiska frågor så är det 
 ju svårt att få alla lärare att vara engagerade och delaktiga i processen, 
 det är nästan omöjligt. Så det är nästan, det är väl bra att någon  
bestämmer också.” (IP 5 04/2008) 

 
Så det fanns flera aspekter i huruvida lärare känner att de har inflytande över sin egen 
organisation, och det går att ses på olika sätt, både att politiker inte har tillräckligt bra koll och 
att vi på samma gång faktiskt har valt dem för att bestämma i sådana här frågor som rör hur 
skolan skall skötas och vara organiserad.  
 
5.2.3 Resurser 
 
Det verkar nästan omöjligt att komma in på skolan utan att komma in på resurser idag. Det 
diskuteras ofta om nedskärningar och förändringar i skolans värld. Detta dök även upp i några 
av intervjuerna, ett exempel finns redan i förra stycket. En sak som dök upp var att det ofta 
ska göras förändringar och det finns hela tiden nya mål man som lärare ska fokusera på och 
uppnå men inga direkta medel för att göra detta. Ett exempel som dök upp var temadagar och 
temaveckor, man skall genomföra temadagar men det sällan fås resurser till detta, utan lärarna 
måste ofta be om detta, vilket inte alltid känns så roligt enligt en av lärarna, detta sade denne: 
 

”…det finns inga resurser men vi har sagt såhär att ska vi ha 
temaveckor så måste vi kunna få betala folk som kommer hit…Det är 
bara det, annars kan vi sluta med det, eller hur?...Det är väldigt svårt, 
och det första man ibland har, man måste fråga, är det gratis, och det 
är inte så roligt.” (IP 4 04/200(8) 

 
Men mer om resurser i form av pengar skall ej tas upp här då studiens ambitioner ej är att 
bearbeta ekonomiska och politiska frågor i för stor utsträckning. 
 
Men en annan form av resurs är, om det går att kalla det så, är vilka resurser lärare har för att 
skapa ordning, det vill säga vilka disciplinåtgärder de har att röra sig med. Det finns vissa 
medel lärare numera kan använda sig av så som en sådan sak att ta mobiltelefoner eller annat 
som stör som uppskattades av lärarna. Då lärarna fick frågan om de kände att de hade de 
medel de ansåg sig behöva verkade flera av lärarna sakna resurser att ta hand om bråkiga 
elever som stör undervisningen. En lärare sade detta: 
 

”Kan man göra någonting, kan man skicka ut elever, får man göra det, 
man får ju inte det egentligen, man ska ju ha koll på dem och de ska få 
en uppgift då så. Men ibland skulle man vilja ha någonting annat också 
som verkligen gör något, att man får lite mer hjälp liksom när det 
gäller sådant.” (IP 3 04/2008) 

 
När det gäller elever som har problem av grövre karaktär så finns det ofta inte resurser att ta 
hand om dem heller, eller som en lärare uttryckte det: 
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”…det finns ju många människor som är engagerade och inkopplade 
men det blir ju liksom ingenting. Det är, det är fel sorts verks…hjälp 
som man kan tycka som en utomstående betraktare va, att den här 
eleven skulle man vilja behandla på det här sättet men det görs inte för 
det går inte under de förutsättningar som finns.”  (IP 1 04/2008) 

 
Fortsättningsvis berättade läraren att då det ej finns rätt hjälp för dessa elever så går dessa 
kvar och detta mår ingen bra utav, och det kan skapa problem med fler elever.  
 
En annan resurs som det skulle kunna kallas lärare har tillgång till är sitt arbetslag. Det är en 
resurs på så vis att där kan lärarna diskutera och hjälpa varandra med tips om hur man ska 
hantera vissa elever och så vidare. I arbetslaget är elevvården det centrala och där lärarna kan 
diskutera problem och få hjälp. Läraryrket är ett kollegialt yrke där man även kan ta hjälp av 
varandra för att komma till rätta med problem. Detta arbetssätt verkade lärarna ganska nöjda 
med, och de verkade kunna ge varandra tips om hur de kan hantera och påverka elever att 
göra bättre ifrån sig eller sköta sig bättre. Här följer några åsikter om arbetslag: 
 

”…vi har väldigt trevligt arbetslag, väldigt, väldigt trevligt, tycker jag i 
alla fall…Ja, ja det är det och vi törs ju prata om allt och törs komma 
in och vara förbenade på vissa klasser då. Eller också glada över vissa 
grejer som gått bra, att nu var det en bra redovisning, nu kunde dom, 
nu har dom fattat, så att det är roligt.” (IP 4 04/2008) 

 
En lärare pratade om arbetslaget i relation till ett socialt problem i en klass: 
 

”…det pratar vi ju väldigt mycket om hur vi ska komma till rätta med 
det här, och vad man kan göra.” (IP 3 0472008) 

 
En annan lärare sade: 
 

”…det är väl den stora förtjänsten egentligen genom att elevvården 
blivit så otroligt central, då är det ju lagets elever i första hand då fast 
jag undervisar ju även andra elever då. Men det är den stora 
skillnaden egentligen. För det i arbetslagen är ju inte den här 
samplaneringen utav ämnena men samsynen på barnen och samarbetet 
med barnen som har problem som är den stora biten…det är ju bra det 
i och för sig varför man inte är ensam om det är någon som får det 
jobbigt utan då är man flera stycken.”  (IP 2 04/2008) 

 
Det som kunde ses som en nackdel menade samma lärare dock var att ämnesplaneringen med 
andra lärare i samma ämnen gått förlorad i och med införandet av arbetslag: 
 

”Så det som man har tappat med arbetslag det är ju man inte kan 
samarbeta med dom som har samma ämnen… För det samarbetet var 
ju utvecklat innan arbetslaget, så vi hade ju alltså ett samarbete med 
lärarna som var lärarna i samma ämne3 jobbade ihop väldigt, väldigt 
mycket. Ja, och även lärarna i de ämnena och de ämnena hade en 
jättegemenskap. Och det är ju, det är mindre nu då och samarbetet i 

                                                 
3 Här har jag valt att ta bort de ämnen som läraren syftar på, detta för att lärarens anonymitet skall kunna 
behållas. 
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lagen det är ju, och det är ju nödvändigt idag eftersom det ser ut som 
det gör.” (IP 2 04/2008) 

 
5.2.4 Organisation och resurser –  kommentarer 
 
De frågor som väcks efter detta avsnitt går egentligen att dela upp i de två 
delarna som rubriken tar upp, organisation och resurser. Organisationsmässigt 
så väcks frågor kring om lärarnas upplevelser av organisationen och deras makt 
i den överensstämmer med styrdokumenten. När det gäller resurser så går vi 
först tillbaka till syftet för studien, då denna studie ej har ambitionerna eller 
syftet att diskutera ekonomiska frågor så kommer dessa ej diskuteras i detalj, 
däremot skall ett försök göras att diskutera upplevelserna kring resurserna. De 
resurser som då kommer att diskuteras i huvudsak blir de disciplinåtgärder 
lärare har till förfogande och arbetslaget som resurs. Detta leder alltså in på 
dessa frågor: 
 

• Hur väl stämmer lärares upplevelser om makt i organisationen med det 
som står skrivet i styrdokumenten? Finns det diskrepanser eller 
liknande? 

• Hur stämmer lärares upplevelser om de disciplinåtgärder de har till 
förfogande överens med det som står skrivet i styrdokumenten? Även 
här, finns det diskrepanser eller liknande? 

• Då lärarna verkar se arbetslaget som en resurs, hur går detta att förklara 
och beskrivas med hjälp av de teoretiska förankringarna? 

 
5.3 Lärares makt och auktoritet – en fråga om sociala relationer 
 
Något som dök upp i alla intervjuer och som verkade vara den centrala delen av läraryrket 
verkar vara den sociala delen, och de sociala relationerna, både med medarbetarna och kanske 
framförallt med eleverna. När vi i intervjuerna kom in på lärares makt så verkade vi komma in 
på hur relationen med eleverna är per automatik. För att kunna påverka eleverna så måste en 
lärare ha en god relation till dessa och ha deras förtroende. Flera av lärarna uttryckte att ordet 
makt klingar negativt, eller att det inte är något som skall användas i för stor utsträckning i 
skolan. Till exempel uttryckte sig en av dem såhär: 
 

”Alltså först tycker jag att ordet makt har bara när man tänker på det 
snabbt att det har, att det låter lite negativt, på något sätt, att man 
utövar makt över någon. Att man... visar vem som bestämmer eller vad 
man ska säga. Men sen när man pratar om makt i skolan till exempel 
så försöker man väl kanske inte använda det ordet skulle jag säga…” 
(IP 3 04/2008) 

 
En annan sade detta om makt: 
 

”Möjlighet att påverka kanske jag skulle tänka på, men det är också 
mycket negativt som kommer tycker jag. I ordet makt, så det är nog 
mest negativt jag tänker på, sådär spontant.” (IP 5 04/2008) 

 
Liknande åsikter fanns hos flera av lärarna, de ville inte riktigt använda just ordet makt. Men 
två av lärarna tyckte makt var påverkan eller möjlighet att påverka och i stort tyckte lärarna 
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att de hade ganska stora möjligheter att påverka eleverna, på olika sätt. Då makt ses som en 
möjlighet att påverka istället för just begreppet makt så ändras bilden lite. I början av 
intervjuerna när frågorna oftast var mer direkta och inriktade på begreppet, då var svaren mer 
inriktade på att makt klingade negativt men senare i intervjuerna så kom det ofta fram dock att 
lärarna tyckte de hade stor makt att påverka. En lärare nämnde att man som lärare ändå har 
stor möjlighet att forma eleverna, att de är väldigt formbara, och det är ju en viss makt. Som 
skrivet tidigare i stycket så såg flera av lärarna på makt som en möjlighet att påverka. Till 
exempel: 
 

”…man kan ju påverka ganska mycket, man kan ju, man träffar ju dem 
här ungdomarna som är väldigt formbara så man har ju mycket makt 
över dem.” (IP 3 04/2008) 

 
Eller som en annan lärare sade: 
 

”Humörmässigt och beteendemässigt och ja, det tycker jag. Man kan 
vara en förebild, framför allt, på olika sätt och vis…man påverkar 
väldigt mycket tror jag.” (IP 5 04/2008) 

 
Lärare har också en maktposition bara genom sin lärarroll och de medel de som lärare har: 
 

”…ja det är klart vi har makt, eftersom det är vi som skriver i betygen. 
Bara där har vi ju en maktposition och sen det som jag sa nyss, bara 
det att vi är vuxna och dessutom är vi väl som i många situationer 
precis som i alla yrkesgrupper kollegiala… Men det här med betygen 
som sagt var, visst spelar det en roll att man kan påstå att vi utövar 
makt där, det kan man ju” (IP 1 04/2008) 

 
Betygen verkar vara ett maktmedel som de flesta lärare är mycket medvetna om att de har och 
att de måste försöka vara rättvisa med, detta sade en lärare: 
 

”Vi har ju makt i och det här med betyg till exempel, nu har vi ju 
betygskriterier, kursplaner men det kan man ju alltid diskutera, hur 
man bedömer olika elever, olika lärare. Det är ju en väldig makt, man 
märker det på betyg, det ligger mycket makt i det…” (IP 3 04/2008) 

 
Lärare använder också detta maktmedel för att påverka eleverna att göra bättre ifrån sig och 
att sköta sig: 
 

”Vi kan ju faktiskt säga åt en elev att fixar du inte det här så får du inte 
g.” (IP 1 04/2008) 

 
En annan lärare sade: 
 

”…att om du inte gör det här eller det här, som du måste inför 
kursplanen så kommer du kanske inte nå betygen bla bla bla…En 
sådan sak kan det ju komma till, det är ju ganska extremt.” (IP 3 
04/2008) 
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Samtidigt menade lärarna att med betygssättning kommer även ett ansvar. Att man som lärare 
måste vara en förebild var lärarna ganska ense om. Genom att visa vem man är, att man är 
kunnig och klarar av att hålla i taktpinnen kan man få elevernas förtroende och kunna påverka 
dem. Flera ansåg att man som lärare även kunde säga att man var en auktoritet om man hade 
dessa egenskaper. Att vara en auktoritet tyckte flera lärare betydde att vara kunnig och att 
eleverna kunde lita på detta. En lärare tyckte att förr var läraren en auktoritet med mer makt 
men inte längre och drog en parallell till andra yrken och vidareutvecklade detta såhär: 
 

”Ja, men det är ju ett annat samhälle vi lever i, så det här med 
auktoriteter är ju passé i samhället i övrigt. Förr var ju läkaren en 
auktoritet också, skulle man till läkaren fick man ju nästan inte säga du 
åt honom. Nej, så att det är ju en demokratiseringsprocess i hela 
samhället och med den följer naturligtvis skolan.” (IP 2 04/2008) 

 
Detta visar också på att läraryrket idag är ett mycket socialt yrke där relationer är en central 
punkt, mer än vad det var förr. Citatet visar också på att lärare idag inte får sin auktoritet 
gratis, och inte heller sin makt. Ett sätt att få eleverna att lyssna kan alltså vara att skapa just 
en relation: 
 

”Och det bygger på att jag försöker hela tiden utan undantag i alla 
situationer, i alla mötena, vara precis den jag är…Det gör 
förhoppningsvis att ungarna kan lita på mig, dom vet att det är ganska 
förutsägbart och då är det tryggt och då kan man väl kanske ha sin 
auktoritet kvar.” (IP 1 04/2008).  

 
En annan lärare gjorde uttryck för en liknande inställning: 
 

”…jag har försökt skapa liksom goda relationer och bjuda till så att 
eleverna uppskattar mig som person och lärare.” (IP 3 04/2008) 

 
En tredje uttryckte det såhär: 
 

”Jag menar jag är ju jag, och dom ser ju mig hela tiden när jag, på 
lektionstid. Tycker dom att jag är en trevlig kille så är det ju säkert att 
ja, han sade det där, det var bra eller så ska jag göra när jag. Det är ju 
så det funkar, det är ju så jag har lärt mig, så det gör säkert alla andra 
också.” (IP 5 04/2008) 

 
Lärarna är medvetna om att deras personlighet och deras relationer till eleverna spelar en 
mycket stor roll. De försöker skapa goda relationer för att sedan kunna påverka och lära ut, 
och detta verkar vara nödvändigt för att eleverna ska känna tilltro till läraren och låta sig 
påverkas och ta in det läraren säger.  
 

”…halva tiden går att ta hand om dom, ja. Och se till att dom mår bra. 
Och bygga upp det förhållandet för att dom i över huvud taget ska 
komma till ro och kunna ta till sig något.” (IP 2 04/2008)  

 
Detta citat kan sägas visa på nödvändigheten att skapa relationer för att kunna påverka. 
Samma lärare påpekar även att detta kan vara svårt och liksom andra lärare menade denne att 
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det kan vara en svår gränsdragning, för den sociala rollen är ingenting som lärare får någon 
särskild utbildning för. Dessutom sade en lärare så här: 
 

”…många barn behöver uppmärksamhet utav vuxna för att dom 
antagligen saknar det hemma.” (IP 2 04/2008) 

 
En av lärarna som arbetat under en längre tid uttryckte nästan samma sak; 
 

”…vi har fått ett större välstånd, och sedan så jobbar ju båda 
föräldrarna, och sedan är det kanske lättare att, lättare att kanske fixa 
någonting åt barnen istället för att vara tillsammans med barnen, jag 
tror att där är det. Det tror jag, och det är inte barnens fel…” (IP 4 
04/2008) 

 
Att samhället har ändrats och att barnens hemsituation ser annorlunda ut idag påverkar alltså 
även det lärarnas roll, dessa lärare målade upp en bild av ett samhälle där vi inte umgås lika 
mycket med våra barn. Dessa behöver då i sin tur vuxna förebilder och uppmärksamhet från 
vuxna på annat håll och vänder sig då mot de vuxna de träffar mest, lärarna menade två av 
lärarna. Att det sociala arbetet är en stor del av läraryrket har nu framkommit, men det går att 
tillägga att flera av lärarna också påpekade att det inte är lika mycket i alla klasser, vissa 
klasser har mer problem vilket ger mer socialt arbete för lärarna. Som en lärare uttryckte det: 
 

”…det (sociala arbetet4) blir ju en väldigt stor del om man har elever 
som har problem och inte klarar sig…” (IP 3 04/2008) 

 
5.3.1 Lärares makt och auktoritet – en fråga om sociala relationer – 
kommentarer 
 
I detta avsnitt handlar det mycket om sociala relationer, vilket verkar vara en 
stor bestämmelsefaktor för lärares makt enligt dem själva. Detta leder in på 
frågor kring detta som sedan skall behandlas i resultatdiskussionen: 
 

• Hur kommer det sig att lärare ej vill säga sig ha stor makt men kan säga 
att de har stor chans att påverka sina elever? 

• Hur stämmer lärarnas upplevelser om auktoritet överens med tidigare 
forskningsresultat? Finns det här diskrepanser eller liknande? 

• De strategier som beskrivs i den teoretiska bakgrunden, hur väl stämmer 
de överens med lärarnas beskrivelser om deras förhållningssätt och 
”knep”? 

• Hur överensstämmer de strategier som elever kan använda som beskrivs 
i den teoretiska bakgrunden med lärarnas upplevelser? Påverkar dessa på 
det sätt som menas i forskningen lärarnas makt? 

• Då några lärare tagit upp och talat om ändring över tid, stämmer dessa 
upplevelser av förändring med den förändring som beskrivs i den 
teoretiska bakgrunden? 

 
5.4 Elevdemokrati 
 
                                                 
4 Mitt tillägg för att göra det klart om vad det är intervjupersonen talar om. 
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En annan aspekt av makt i skolan som dök upp i intervjuerna var elevers makt och inflytande i 
skolan. Det pratas mycket om demokrati när det gäller skolan och detta kom även upp i 
intervjuerna en hel del. Lärarna upplevde alla att ett demokratiskt förhållningssätt är viktigt 
men fann en del svårigheter i det också. Att det finns ett demokratiskt förhållningssätt i skolan 
tyckte flera lärare i intervjuerna är viktigt för eleverna i framtiden: 
 

”Det är ju viktigt för att eleven sen i livet att den får vara med och 
påverka och se att man faktiskt kan påverka, att man inte ska nöja sig, 
utan man ska vara med och säga vad man vill, vad man tycker, och 
försöka förbättra saker. Så jag tycker det är jätteviktigt att man liksom 
visar på demokrati och att man, ja, får vara med och bestämma.” (IP 3 
04/2008) 

 
Samma åsikt uttrycktes av en annan lärare: 
 

”Ja, i över huvud taget är det väl en demokratisk grej. En 
demokratifråga ser jag det som då i alla fall, att dom ser att dom 
faktiskt, det dom säger faktiskt kan påverka även om det bara är i en 
skolsituation så är det ju, det sprider sig ju i hela livet, om man får 
säga vad man tycker och tänker och det faktiskt kan ge resultat så 
gäller det ju även sen, så det är nog mer en demokratifråga tycker jag. 
I det stora hela, här spelar det väl inte så stor roll kanske men för 
samhället i stort är det rätt viktigt.”  (IP 5 04/2008) 

 
En tredje uttryckte sig på detta sätt: 
 

”…ju fortare en individ kan känna sig delaktig i beslutsprocesser i 
samhället, desto bättre det är. Då tar man ju automatiskt större ansvar 
för sig själv och även för andra.” (IP 1 04/2008) 

 
Att det även blir roligare för eleverna tog en tredje lärare upp och att eleverna då blir mer 
delaktiga. Så att skolan har en viktig roll i att skapa medborgare som ser en mening med att 
engagera sig och som förstår den demokratiska processen uttrycker flera av lärarna. Det är 
tydligt att detta anses mycket viktigt, men det kan också uppkomma problem i den 
demokratiska processen. Alla elever förstår den inte, eller vill inte förstå och den stora massan 
verkar inte bry sig så mycket när man lyssnade på lärarna.  
 

”…jag tror att mycket av det här handlar om att dom inte orkar. Jag 
tror att dom tänker att någon annan gör det, det gör dom åt oss liksom. 
Dom vill ha det lite serverat sådär, sen är det alltid några som vill 
såklart, men dom är inte så intresserade helt enkelt.” (IP 3 04/2008) 

 
Tidigare i intervjun sade samma lärare detta: 
 

”Sen är det oftast nästan samma elever som har idéer. Jag tror ändå 
att när dom är i 14-15 års åldern, vissa av dem är verkligen långt 
härifrån, dom är inte direkt närvarande, dom orkar liksom inte, dom 
engagerar sig liksom inte utöver det vanliga.” (IP 3 04/2008)  

 
Samma åsikt utrycktes av de andra lärarna, en sade detta: 
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”Vissa bryr sig inte någonting och vissa bryr sig väldigt mycket och 
dom tror jag har en god uppfattning om vilken möjlighet de har att 
påverka och faktiskt försöker påverka också. Medan många andra, 
kanske tyvärr flertalet dom seglar bara vidare utan att tänka sig för 
egentligen, och kanske är det dom sen som har åsikter om att dom inte 
är med och bestämmer någonting.” (IP 1 04/2008) 

 
En annan av lärarna ansåg att eleverna sällan har idéer kring vad som kan vara bra när lärarna 
frågar. I stycket ”Lärares makt och auktoritet – en fråga om sociala relationer” togs det även 
upp att barnen kan ses som bortskämda, de är vana att få det de pekar på, detta avspeglar sig 
även i elevdemokratin. En bit av intervjun med en av lärarna gick så här när vi kommer in när 
denne pratar om hur bekväma elever blivit och hur det var för ett par år sedan: 
 

”IP:…det var så många barn som ville hjälpa så vi fick dra lott och nu 
har det vänt sig.  
I: Vad tror du det kan bero på? 
IP: Bortskämda barn. 
I: På vilket sätt då? 
IP: Att dom får det de pekar på.” (IP 4 04/2008) 
 

Vidare sade samma lärare detta i intervjun: 
 

”…vi har fått ett större välstånd, och sedan så jobbar ju båda 
föräldrarna, och sedan är det kanske lättare att, lättare att kanske 
fixa någonting åt barnen istället för att vara tillsammans med 
barnen, jag tror att där är det. Det tror jag, och det är ju inte 
barnens fel egentligen men jag tror bergis att det är så. Och vad 
de reser mycket utomlands och hur mycket dom får liksom om man 
tänker efter, dom behöver inte kämpa själv, dom behöver inte 
kämpa själv för utlandsresor eller något.” (IP 4 04/2008) 

 
 
Det speglar sig på det sätt att barnen inte vill anstränga sig mer än nödvändigt menade läraren, 
de är vana att få det de pekar på utan att behöva göra någonting för det, och vill ha det så även 
i skolan. Det handlar mycket om rättigheter för eleverna men ej om skyldigheter, menade en 
lärare: 
 

”Ja, alltså dom, dom tar bara ena biten också tar dom vad de har för 
rätt men inte vad de har för skyldighet, typiskt. Dom här rättigheterna 
har jag men inte att jag har några skyldighet.” (IP 2 04/2008) 

 
Som tidigare skrivet vill eleverna gärna ha allt serverat, det är bekvämare så, så mindes en av 
lärarna att denne tyckte själv i skolan: 
 

”Men ja, jag upplever att det är många som inte vill engagera sig så 
mycket utan dom vill bli ganska vägledda. Sådan var i alla fall när jag 
gick i skolan, att det tyckte jag var jätteskönt.” (IP 5 04/2008) 
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Några av lärarna tog också upp att ibland kan det bli lite onödigt mycket diskussioner och 
åsikter, som inte leder någonstans, att elever kanske ska ha åsikter bara för själva tyckandets 
skull. Ibland kommer det även elever med oseriösa idéer som kan vara svåra att ta på allvar 
för att man som lärare och vuxen vet att det inte kommer att bli någonting utav det, det kan 
vara svårt att hantera. En annan lärare beskrev att elever ofta saknar struktur när de väl har 
idéer de vill lägga fram, och att det ofta inte känns så genomtänkt. Så det som känns 
genomgående är att elever i stor utsträckning inte orkar eller vill engagera sig och påverka. En 
av lärarna sade så här: 
 

”…dom saknar oftast tankar över vad som kan vara bra, inte alltid 
men oftast om man säger. Dom är ganska tomma när de ska komma 
med egna, och vi säger nu får ni vara med och påverka, vi gör ju 
liksom klart för det…” (IP 2 04/2008) 

 
Men det finns ju elever som vill påverka också, och de tyckte lärarna hade bra koll på vilket 
inflytande de har och försöker också påverka sin situation på olika sätt. Eleverna på skolan 
har flera forum de kan påverka på skolan, de kan sitta med i olika grupper som diskuterar 
olika sakfrågor så som skolmaten och arbetslagens arbetsinsats, vilket det även finns elever 
som är med i och engagerar sig i. I dessa grupper har man på skolan fått ner elevdemokratin 
på en sakfrågenivå som är mer hanterbar för eleverna. Som en lärare sade: 
 

”Det är, där har vi fått ner det till en hanterbar nivå. Man måste ge 
eleverna den möjlighet till påverkan som de faktiskt klarar av.” (IP 1 
04/2008) 

 
Att vara med och bestämma i alltför stora eller komplexa frågor fungerar inte riktigt, det 
känns för stort och ”långt borta” för eleverna menade denne lärare. Men i sakfrågor som dessa 
fungerar det väl och det är då mycket värdefullt att få höra elevernas åsikter menade läraren. 
En annan lärare tog mer konkret upp hur denna gör för att få eleverna att bestämma på en nivå 
de klarar av: 
 

”I början på varje läsår så sätter jag upp målen för godkänt, vg och 
mvg i de ämnena5 jag undervisar i och visar vad vi har läst för 
någonting och vad vi ska läsa. Och vad vi kommer att läsa nästa år, 
och så frågar jag vad, vilken ordning ni vill läsa det här och hur vill ni 
jobba? Och så drar jag dom här olika metoderna som finns 
grupparbete, eget arbete, föreläsningar, filmer och så vidare. Och så 
får dom rösta vilket dom tycker är roligast och så vidare.” (IP 5 
04/2008) 

 
Flera av lärarna nämnde också i intervjuerna att det finns klassråd som ett forum att ta upp 
åsikter och idéer, och att det också händer ibland att det dyker upp värdefulla åsikter eller 
idéer där.  
 
5.4.1 Elevdemokrati – kommentarer 
 
I detta avsnitt väcks det frågor kring huruvida lärare och styrdokumenten har 
överensstämmande beskrivningar av elevdemokrati och kanske framförallt frågor kring 
                                                 
5 Här har jag valt att ej skriva ut vilka ämnen läraren undervisar i då detta kan ses som ett äventyrande av 
anonymiteten. Detta har gjort att jag bytt ut dessa ämnen mot ”ämnena jag undervisar i”. 
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elevers vilja och ovilja och grader av engagemang kring elevdemokrati. Dessa frågor är de 
som skall behandlas senare: 
 

• Överensstämmer lärarnas syn och upplevelser av elevdemokrati och elevinflytande 
överens med vad som står skrivet i styrdokumenten? 

• Hur överensstämmer lärarnas upplevelser kring elevinflytande och elevers vilja till 
inflytande med det som står skrivet i den teoretiska bakgrunden? 

• Hur upplever lärare att elever utnyttjar sitt inflytande och sin makt i skolan i relation 
till den teoretiska bakgrunden? 

• Hur kan man ställa de svårigheter lärare kan uppleva kring elevdemokrati mot den 
teoretiska bakgrunder, går detta och finns det någon överensstämmelse mellan lärarnas 
upplevelser och den teoretiska bakgrunden? 

 
5.5 Ledare och gruppdynamiker 
 
Ett fjärde ”tema” som dykt upp när intervjuerna har blivit igenomlästa och behandlade har 
varit elevers makt över varandra och det blev tydligt i intervjuerna med lärarna att makten 
eleverna emellan inte är jämnt fördelad. Vissa elever har mer makt och det finns alltid ledare i 
skolan bland eleverna. Detta tema kommer även det att delas upp i underrubriker; Grupptryck, 
ledare, social hierarki.  
 
5.5.1 Grupptryck 
 
Grupptrycket kan vara mycket stort, även fast det kan variera mellan olika klasser hur tydligt 
detta är. Så här sade en lärare om grupptryck: 
 

”Hela tiden, stort grupptryck är det. Om hur man ska klä sig, om vilka 
man ska umgås med, hur man ska ha, hur man ska vara i sin attityd 
mot vuxna, vilken idrott som anses bäst, vilket teve-program, vilken 
mobiltelefon, name it så är det grupptryck om vad som anses vara det 
bästa eller sämsta eller tråkigaste eller vad det nu kan vara, hela 
tiden.” (IP 1 04/2008) 

 
En annan lärare sade såhär: 
 

”…jag upplever att grupptrycket på den här skolan är väldigt mycket 
att man ska vara enhetliga, att man ska se ganska lika ut, att man ska, 
så tycker jag grupptrycket är. Sedan tycker jag nog fortfarande att dom 
är rätt starka karaktärer och personligheter. Många av dom vågar 
säga nej, det vill jag inte göra. Men när det gäller kläder och sådär, 
där upplever jag det stora grupptrycket är.” (IP 5 04/2008) 

 
Att grupptrycket kan spela stor roll var lärarna ense om, och flera av dem menade också att 
grupptrycket nog är ännu större på fritiden, där de inte kanske har samma tillsyn. Detta 
grupptryck kan också vara svårt att göra någonting åt. De var också ganska ense om att det ser 
mycket olika ut i olika klasser och grupper, i vissa klasser och grupper är det mycket mer och 
där kan man få ganska stora problem menar de. Det har funnits grupper på skolan där 
grupptrycket varit så stort att man fått ta in kuratorer, trots att detta är ovanligt så är det ett 
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tydligt exempel på att det kan skapas otroligt stort grupptryck i vissa grupper. Detta sade en 
lärare om detta: 
 

”Det är lite olika, den här klassen jag har6 är inte lika som förra 
klassen där hade jag elever7 som där det var ett stort behov. Dom såg 
likadana ut alla eleverna, det var ett antal elever som hade samma 
frisyr allihopa, samma typ av kläder allihopa och dom hade ju liksom 
en liten sådan där förakt mot de som inte såg ut så, så det var ett stort 
problem vi hade.” (IP 2 04/2008) 

 
Detta grupptryck är i de flesta fall negativt och kan isolera gruppen från de andra eleverna. 
Grupptrycket kan få elever att göra och säga saker de egentligen inte vill och på så sätt skada 
sig själva. Detta är en annan lärares åsikt om grupptryck: 
 

”…det finns det säkert, det tror jag. Mer än vad man tror. Kanske mer 
på fritiden än i skolan, jag tror att elever, jag tror att våra elever har 
blivit lite fostrade till att tycka och tänka själva att säga vad de tycker 
och sådär, jag tror det och jag tror att de flesta vågar säga vad de 
tycker om man diskuterar saker i skolan. Sen kan det vara mer saker 
som de gör på fritiden tror jag, då är det mycket grupptryck.” (IP 3 
04/2008) 

 
På en följdfråga kring när grupptryck kan vara negativt svarade samma lärare 
såhär: 
 

”Man gör saker man inte vill göra, säger saker som man inte tycker, 
utsätter sig för skada eller vad man ska säga.” (IP 3 04/2008) 

 
 
Men det finns även tillfällen då grupptryck kan leda till positiva saker också, såsom en höjd 
arbetsmoral eller att elever sköter sig bättre i klassrummet och det på så sätt skapas ett bättre 
arbetsklimat. Ett exempel på så kallad positivt grupptryck kan vara detta: 
 

”…om det är någon som har dåliga idéer eller tankar hur en grupp 
kan påverka då att hur kan du tycka så också blir det påtryckningar till 
det positiva.” (IP 3 04/2008) 

 
Dessa dåliga idéer kan ju vara till exempel intolerans mot andra människor eller liknande, och 
blir det då diskussioner kring detta ämne där andra elever gör påtryckningar kan det ju leda 
till ett positivt resultat. Grupptryck kan som tidigare också nämnt leda till en högre 
arbetsmoral, så här uttryckte sig en av lärarna kring ämnet: 
 

”Ja, men om du har en klass eller en grupp där det är, där man ska 
utföra ett jobb, någon studie förstås då, och så är det ett antal elever 
som har en oerhörd bra attityd som ska jobba tillsammans med ett 
antal elever som har en dålig attityd. Om dom med bra attityd till 

                                                 
6 Den klass läraren är ansvarig för /är klassföreståndare för. 
7 Här har jag valt att ej skriva ut elevernas kön eller antal då detta kan ses som ett äventyrande av anonymiteten, 
både av dessa elever och läraren. Detta har gjort att jag bytt ut dessa ord mot ”elever” och ”eleverna” samt ”ett 
antal elever”. 
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jobbet och kunskapsinhämtningen sätter sådan press på dom som inte 
är intresserade så att dom också faktiskt följer med i loppet, i racet, då 
är det en bra sak med grupptryck.” (IP 1 04/2008) 

 
I citatet framkommer att läraren tycker att elever även har stor möjlighet att påverka varandra 
positivt, inte bara negativt som det är lätt att tänka på när grupptryck nämns. Att elever 
påverkar varandra att lära sig mer är ju oerhört positivt. I vissa klasser kan det även vara så att 
det anses ganska ”coolt” som en av lärarna uttryckte det att vara duktig i skolan. Om ett 
sådant förhållande råder så påverkas ju eleverna i den klassen att anstränga sig mer och göra 
bättre ifrån sig. Tyvärr kan även motsatta förhållandet råda, det finns exempel som en av 
lärarna tog upp där en elev gjorde sämre ifrån sig på lektionerna jämfört med proven för att 
det antagligen inte ansågs så ”coolt” att anstränga sig och vara duktig.  
 
5.5.2 Ledare 
 
Makten bland eleverna är inte jämnt fördelade enligt lärarna, vissa elever har mer makt och 
dessa skulle kunna kallas ledartyper. Att det finns ledare, folk med mer makt i relationer är en 
ganska naturlig del av det sociala livet menade en lärare på detta sätt: 
 

”…det finns alltid elever i en grupp, det är bara att hoppas så att dom 
blir en positiv ledare inte en negativ ledare, så är det ju olika mellan 
olika klasser.” (IP 2 04/2008) 

 
Så sade en av lärarna om ledare och om att vissa elever verkar ha mer makt än andra, och det 
verkade som tidigare skrivet vara en allmän uppfattning bland lärarna. Flera av lärarna tog 
upp att det kan finnas både positiva och negativa ledare men detta kommer mer om lägre ned i 
texten. I citatet nämns också att något som kan utmärka dessa ledartyper kan vara att de pratar 
mer än andra, att de är verbala. Detta är också en av de egenskaper som oftast kommer upp 
när lärarna pratade om gemensamma nämnare hos dessa ledartyper. De elever som är mer 
framåt och hörs får ofta mer makt: 
 

”Sådana elever, sådana som tar väldigt stor plats i rummet, genom sitt 
sätt att vara, att prata, att skrika, att agera. Dom får ju makt indirekt, 
för dom lägger ju ribban och nivån på vad resten av klassen eller 
gruppen kommer att uppleva utav lektionen då, om vi håller oss till en 
lektion.” (IP 1 04/2008) 

 
Det är ofta alltså verbala, framåt personer, som är väldigt sociala och som nämnt tidigare kan 
detta vara viktigare än hur duktig man är i skolan. Såhär förklarade en av lärarna om en elevs 
popularitet: 
 

”Men då är det också det där, man behöver inte vara duktig heller 
utan det är hans beteende som gör att han är poppis i korridoren. Och 
utåt såhär, väldigt trevlig…” (IP 4 04/2008) 

 
Men det finns fler egenskaper eller attribut som verkar kunna spela roll för hur mycket makt 
en elev har över de andra utöver den sociala biten, och dessa egenskaper verkar kunna skilja 
sig mellan pojkar och flickor enligt lärarna. Pojkar kan vara duktiga i idrott och långa och 
stora med okej utseende. Flickor de kan se bra ut, ha framgång hos killarna och kanske vara 
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kompis med killarna också. När frågan om gemensamma nämnare för de elever som har mer 
makt dök upp sade en av lärarna detta: 
 

”…oftast pojkar så är dom duktiga i sport, för det blir ju liksom status. 
Och tjejer som blir ledare kan ju se bra ut, för utseende är ju viktigt att 
ha, vad heter det, hur ska jag säga framgångar (skratt) bland killar 
va.” (IP 2 04/2008) 

 
Dessa personer kan påverka resten av klassen väldigt mycket, både positivt och negativt. Det 
finns de som är ledartyper som har en känsla för vad som är schysst som kan påverka klassen 
så att fler elever vågar komma fram och att de vågar framföra sina åsikter. Dessa ledartyper 
kallade några av lärarna positiva ledartyper och deras motpol blir då negativa ledare som även 
några lärare kallade det. Att vara en positiv ledare verkar vara mer ansträngande än en negativ, 
att vara negativ har större genomslagskraft, såhär sade en lärare om detta som svar på en 
följdfråga kring ledare som har ett positivt beteende: 
 

”Ja, alltså det finns positiva ledare och det finns negativa ledare, det 
är så himla lätt att bli en negativ ledare. Det är lättare att vara en 
negativ ledare än en positiv ledare tror jag. Det är konstigt men så är 
det nog tyvärr.” (IP 5 04/2008) 

 
Vidare sade samma lärare: 
 

”Jag vet inte, det går snabbare att få makt om man är negativ, det går 
snabbare att stå ut om man är negativ. ” (IP 5 04/2008) 

 
5.5.3 Social hierarki 
 
Att makten är ojämnt fördelad och att det finns de som är ledare har vi redan kommit fram till, 
men det finns ju inte endast ledare utan även ”alla andra” har sin plats och roll i skolan och 
klassen eller gruppen. I vissa klasser eller grupper menade en lärare att det kan vara lätt att se 
hierarkierna men det kan också vara svårt ibland och se vem eller vilka det är som står högt i 
den sociala hierarkin: 
 

”Det finns ju grupp…klasser med oerhört starka grupperingar, som 
styr och ställer och på ett mycket subtilt sätt med blinkningar och 
gester och miner och fnysningar och hostande och vad det nu kan vara. 
Som man har som vuxen oerhört svårt att se egentligen att det är en 
styrning men efter ett tag brukar man kunna märka att han eller hon, 
jaha, nu gjorde hon så och då gör fyra andra samma sak, eller, jaha nu 
sa han det och då hände det och det.” (IP 1 04/2008) 

 
Eller som en annan lärare uttryckte det: 
 

”…så det gäller liksom ibland att man ska lista ut, vem är det som är 
den som tar ton här va, mm…Och ibland kan det vara svårt…” (IP 2 
04/2008) 
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Så även fast det kan vara svårt ibland att se hur vissa elever påverkar de andra så var lärarna 
medvetna om detta sker i hög grad. Men eftersom de är medvetna om detta förhållande så 
försöker lärarna i sin tur påverka dessa elever: 
 

”…så det gäller ju liksom att försöka hitta ledaren, och försöka få med 
sig ledaren på sin sida, för annars blir det tufft…” (IP 2 04/2008) 

 
Vidare sade samma lärare: 
 

”Men det gäller att få över den personen på sin sida, då har man 
lättare att jobba. Än att man inte, att man stöter ifrån sig den personen, 
försöka få tag i den personen. Och sedan få den personen att bli en 
positiv ledare, stötta den personen. För jag tror att ledarna behövs 
också.” (IP 2 04/2008) 

 
Så lärare kan genom att försöka påverka ledarna försöka påverka klimatet i en hel klass. Men 
det är inte alltid eleverna är helt medvetna om hierarkierna heller, som en lärare sade: 
 

”Dom är nog lite medvetna om att dom kanske är lite poppis eller vad 
man ska säga, att dom har mycket kompisar men sen kanske dom inte 
tänker på att dom faktiskt påverkar folk.” (IP 3 04/2008) 

 
Så det är ju en del i det hela, genom att vara lite populär får man ett mentalt övertag som man 
kan utnyttja för att påverka de andra. 
 
5.5.4 Ledare och gruppdynamiker –  kommentarer 
 
Detta avsnitt väcker en del frågor kring grupptryck och ledare, men även en del om sociala 
hierarkier och social status. Dessa frågor skall i resultatdiskussionen diskuteras vidare: 
 

• Hur kan man ställa lärares upplevelser av grupptryck mot den litteratur som bearbetats 
i den teoretiska bakgrunden, stämmer lärarnas upplevelser med det som finns 
beskrivet i forskningen? 

• Finns det empiri i det lärarna säger som kan ställas mot teorier så som social 
perception och implicit personlighetsteorin? Finns det något i det lärarna beskriver 
som kan verifiera dessa teorier? 

• Det som finns beskrivet i den teoretiska bakgrunden om ledare, går detta att ställa 
emot vad lärarna beskrev om ledare? Överensstämmer lärarnas upplevelser kring 
denna typ av elev eller människa överens med det som tidigare skrivits eller finns det 
här diskrepanser? 
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6 DISKUSSION 
 
I detta avsnitt kommer det först att framföras en diskussion kring tillvägagångssätt och metod 
för studien och sedan diskuteras de kvalitetskriterier som finns. Efter detta så kommer en 
presentation kring resultatet och de frågor som resultatet väckte göras. Här kommer det även 
en diskussion göras och resultatet och de frågor som väckts kommer att ställas mot den 
forskning och litteratur som presenteras i bakgrunden.  
 
6.1 Metoddiskussion 
 
6.1.1Undersökningens metod och tillvägagångssätt 
 
Valet av den metod som valts, en kvalitativ intervju känns tillfredsställande. Att ha valt en 
annan metod hade enligt mig ej fungerat lika väl och det hade varit svårt att få fram det 
resultat som nu ficks fram med en annan metod. Att välja en ganska öppen intervjuform 
passade även det till studiens syfte då möjligheten att ställa följdfrågor kring ämnet funnits. 
Detta passade även då studiens syfte handlade om makt som kan ses som ett komplext 
begrepp. Dock finns det en nackdel med detta tillvägagångssätt då den är tidskrävande vilket 
leder till att undersökningsgruppen ej blir lika stor som vid en annan metod.  
 
I intervjuguidens utförande kan jag som skapat guiden ha påverkats av den litteratur på 
området jag läst vilket kan ha påverkat vissa frågors utformande, men om detta ska ses som en 
nackdel eller en naturlig del i forskningsprocessen går att diskutera. Att läsa in sig på området 
man undersöker är en naturlig del men kan också påverka studiens utformning och tolkning. 
 
Urvalet för studien skedde till viss del genom en kontaktperson, det vill säga rektorn på 
skolan. Att det gick genom denne kan ha påverkat urvalet, då denne valde vilket av 
arbetslagen jag kom i kontakt med. Samtidigt så hade jag som gjort studien annars slumpvis 
bestämt ett arbetslag att komma i kontakt med vilket i sin tur också skulle ha kunnat påverka 
resultatet. När det diskuteras urval i kvalitativa studier så kan man tala om 
representativitetsproblem (Kjær Jensen, 1995) men detta problem eliminerade sig själv i och 
med att studien fick intervjupersoner som arbetat olika länge som lärare och både manliga och 
kvinnliga lärare i en blandning som kan ses som representativ. 
 
Själva intervjuerna och intervjuguiden fungerade väl, och som tidigare nämnt så var en 
ganska öppen intervju ett bra val anser jag då det jag studerat är något komplext som kan vara 
svårt att få uttömmande och tillfredsställande svar om i en mer strukturerad intervju. Det har 
inte skett allt för stora eller många missförstånd mellan mig som intervjuat och 
intervjupersonerna utan intervjuerna har flutit på ganska bra. Att ljudupptagningar gjordes av 
intervjuerna känns också som ett bra val då jag som gjort studien senare kunnat gå tillbaka 
och även kunnat koncentrera mig på intervjun och ej på att anteckna något (Lantz, 1993). 
Ljudupptagningar kan göra att intervjupersonerna ej känner sig lika bekväma (Ibid.), och för 
att undvika att detta ska påverka har det innan intervjuernas början berättats att den 
transkriberade intervjun kommer att skickas till personen ifråga för att de skall kunna ge ett 
extra godkännande. Jag som intervjuare har även upplevt att intervjupersonerna har talat fritt 
utan att distraheras av ljudupptagningen, speciellt då valet gjorts att använda en digital 
ljudupptagning som det ej finns några rörliga delar eller ett tidtagarur på, detta kan vara 
viktigt enligt (Lantz, 1993). 
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Valet att skicka de nerskrivna intervjuerna till intervjupersonerna gjordes, och till detta val 
finns det utöver intervjupersonernas bekvämlighet, två skäl till; att eliminera 
missuppfattningar kring det som sagts och av etiska skäl som i stycket om etiska 
överväganden kommer att behandlas. 
 
I detta avsnitt skall även nämnas tillvägagångssättet för litteratursökningen, detta då vissa av 
artiklarna kan verka gamla. I litteratursökningen har försök gjorts att finna så ny forskning 
och litteratur som möjligt, men då detta ej ibland gick att finna sådan som känts relevant för 
studien så har det i några fall använts lite äldre artiklar. Detta förs till detta kapitel då det kan 
vara viktigt att visa att detta är uppmärksammat, då detta annars kan verka märkligt. 
 
6.1.2 Kvalitetskriterier  
 
I kvalitativa studier så som denna så handlar giltigheten och tillförlitligheten inte om samma 
saker som de gör i kvantitativa studier där dessa begrepp utvecklades (Kjær Jensen, 1995). 
Här skall giltigheten och tillförlitligheten i dessa studier redas ut. 
 
Tillförlitligheten i denna sorts studier handlar om huruvida man eliminerat för forskningen 
tillfälliga och ovidkommande omständigheter (Kjær Jensen, 1995). Det vill säga att 
tillförlitligheten hänger mycket samman med intervjuarens förmåga att se fenomenet ur den 
intervjuades synvinkel (Lantz, 1993). Då jag som gjort intervjuerna är en oerfaren intervjuare 
kan det finnas brister i detta avseende men jag har hela tiden försökt klargöra om det funnits 
oklarheter för att ej missuppfatta något. Även här kan man tala om det faktum att intervjun 
skickades till de intervjuade för att det skulle finnas utrymme att klargöra om något var oklart.  
 
Giltighet i en kvalitativ studie så som denna handlar om huruvida resultatet speglar källan. 
Lantz (1995) skriver på detta vis:  
 

”Giltigheten kan då förenklat sägas vara i vilken mån data och resultat 
speglar källan och samtidigt på ett mera allmängiltigt plan ökar 
förståelsen av det som undersökts.” (sid 17).  

 
Detta är något som är svårt att ta ställning till, jag som gjort studien har försökt eliminera 
problem med detta genom att hela tiden försöka gå tillbaka till intervjuerna för att ej få någon 
snedvridning av resultatet. Men då jag är en oerfaren forskare så är jag medveten om att jag 
här kan ha gjort misstag trots mina försök att eliminera dessa. 
 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
I detta avsnitt kommer nu resultatet att tas upp samt de frågor kring detta som uppkommit. 
Dessa resultat och frågor kommer här att ställas mot den forskning som behandlats i kapitel 2, 
bakgrunden. Här kommer samma rubriker att användas som i resultatavsnittet. Men först skall 
vi lite kort komma tillbaka till syftet med denna studie. Det går i syftet för studien att läsa att 
syftet med studien är att ta reda på mer om lärares upplevelser kring makt i skolan, både egen 
makt och andras makt såsom elevers makt. I resultatet får man även en uppfattning om hur 
lärare upplever makt i skolan, men här ska det nu försökas ta det ett steg längre och ställa 
dessa upplevelser som tidigare nämnt mot litteratur och forskning men även mot varandra. 
 
6.2.1 Organisation och resurser 
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Detta avsnitt kommer dock olikt avsnittet med samma namn i resultatet endast delas upp i två 
delar; organisation och resurser, detta för att underlätta diskussionen. Men först kommer 
frågorna som skall belysas återigen: 
 

• Hur väl stämmer lärares upplevelser om makt i organisationen med det 
som står skrivet i styrdokumenten? Finns det diskrepanser eller 
liknande? 

• Hur stämmer lärares upplevelser om de disciplinåtgärder de har till 
förfogande överens med det som står skrivet i styrdokumenten? Även 
här, finns det diskrepanser eller liknande? 

• Då lärarna verkar se arbetslaget som en resurs, hur går detta att förklara 
och beskrivas med hjälp av de teoretiska förankringarna? 

 
 
6.2.1.1 Organisation 
 
Frågor som det uppkommit funderingar om här är alltså hur väl skolverkets riktlinjer och 
läroplanen överensstämmer med lärarnas upplevelser kring makt i skolan och dess 
organisation. I läroplanen (LPO 94) står det som tidigare skrivet om att skolan ska utformas i 
enlighet med grundläggande demokratiska värderingar, vilket inte endast borde gälla 
organisationen kring eleverna utan även organisationen kring dem som arbetar i skolan. 
Denna upplevelse verkade vissa lärare ha, men inte alla. Som en av lärarna nämnde: 
 

”Alltså det är ju inte så, dom bestämmer ju inte utan att vi säger till  
för vi röstar ju fram dem, det är ju så. I grund och botten, sen att man 

  inte håller med majoriteten eller hur det nu är, det är ju en helt annan 
 sak, men om man ska gå in i detalj i just skolpolitiska frågor så är det 
 ju svårt att få alla lärare att vara engagerade och delaktiga i processen, 
 det är nästan omöjligt. Så det är nästan, det är väl bra att någon  
bestämmer också.” (IP 5 04/2008) 

 
Denne menade att de som bestämmer över hur skolan ser ut är trots allt folkvalda, och detta 
stämmer ju överens med att skolan ska stämma överens med de grundläggande demokratiska 
värderingarna vi har i vårt samhälle. Att vissa lärare i studien dock inte upplevde att så var 
fallet kanske kan bero på att de inte fått sitt val igenom, och att de, precis som de talat om att 
det finns elever som har lite svårt att finna sig i att deras vilja ej går igenom. Men det är inget 
det finns tydliga belägg för, men det är en tanke som slog mig. Jag ser även vissa likheter 
mellan lärarnas åsikter kring den egna makten i organisation med hur de uppfattar hur elevers 
makt skall utformas. Att ha makt att påverka i mindre, mer hanterbara frågor verkar vara det 
som känns närmast för lärarna, precis så som de tror att detta är det som fungerar även när 
elever skall få makt att påverka.  
 
6.2.1.2 Resurser 
 
De frågor som dyker upp kring resurser har mestadels med resurser såsom disciplinåtgärder 
att göra då resurser i form av kapital kan ses som en mer politisk och ekonomisk fråga än som 
en fråga att diskutera i denna studie som handlar om upplevelser. Detta är även nämnt tidigare 
då frågorna som i detta avsnitt skall diskuteras togs upp. 
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Lärarna i denna studie ansåg att i en fungerande skola så räcker oftast de disciplinåtgärder de 
har tillgång till. De upplevde som skrivet i resultatet dock att ibland skulle det behövas något 
mer direkt de skulle kunna göra när det inte fungerar i klassrummet. I grundskoleförordningen 
(SFS 1994:1194) står det att lärare får utvisa elever för resten av passet, vilket skulle kunna 
vara en sådan mer direkt åtgärd men som lärarna inte riktigt verkade använda sig av ändå. Så 
här verkar upplevelsen som lärarna har inte riktigt stämma överens med styrdokumenten, då 
de ej verkade medvetna om vissa åtgärder de kan använda sig av.   
 
I grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) står det utöver särskilda disciplinåtgärder inte så 
mycket mer om vilka resurser lärare har till förfogande när det gäller problemelever. 
Gränsdragningen för vad en lärare ska och får göra är luddig, vilket jag får känslan av flera av 
lärarna upplevde det som också.  
 
Att arbetet med arbetslag sågs som en resurs av lärarna kan kopplas till den skillnad i 
individualism till kollektivism som utspelat sig under 1900-talet (Landalh, 2006). Att som 
lärare stå ensam mot eleverna som det var förr till att nu kunna vända sig till sina kolleger gör 
stor skillnad för arbetet för lärare tror jag, och detta berättar lärarna om också. Det är också 
sett i det perspektivet det går att kalla det en resurs. Men detta har också bidragit i 
utvecklingen mot en mer ”socialt arbetande” lärarroll (Landahl, 2006), precis som någon av 
lärarna menade i resultatet så har elevvården blivit mer central i och med arbetslagen men 
ämnesplanering och liknande har blivit mindre centralt. Så i hänseendet att arbetslaget kan ses 
som en resurs och ett stöd i det sociala arbetet för lärare är både forskning och lärare överens 
om, vilket gör att vi nu mer säkert kan kalla det en resurs.  
 
6.2.2 Lärares makt och auktoritet – en fråga om sociala relationer 
 
Även detta avsnitt börjar med att frågorna som skall belysa i det kommer igen: 
 

• Hur kommer det sig att lärare ej vill säga sig ha stor makt men kan säga 
att de har stor chans att påverka sina elever? 

• Hur stämmer lärarnas upplevelser om auktoritet överens med tidigare 
forskningsresultat? Finns det här diskrepanser eller liknande? 

• De strategier som beskrivs i den teoretiska bakgrunden, hur väl stämmer 
de överens med lärarnas beskrivelser om deras förhållningssätt och 
”knep”? 

• Hur överensstämmer de strategier som elever kan använda som beskrivs 
i den teoretiska bakgrunden med lärarnas upplevelser? Påverkar dessa på 
det sätt som menas i forskningen lärarnas makt? 

• Då några lärare tagit upp och talat om ändring över tid, stämmer dessa 
upplevelser av förändring med den förändring som beskrivs i den 
teoretiska bakgrunden? 

 
Lärarna i studien förklarade det på det sättet att makt klingar negativt, och att det ofta går att 
associera ordet eller begreppet makt med negativa former av påverkan. Samtidigt sade de att 
de har en stor chans att påverka, både kunskapsmässigt och beteendemässigt, vilket skulle 
kunna sägas är precis vad en lärares yrke faktiskt går ut på. Att lärarna dock ej ville använda 
sig av ordet makt och såg på det negativt gör dock att begreppet makt får fortsatt negativ 
klang. Här kan också kanske en av svårigheterna med makten sägas finnas, att en lärares makt 
kan ses som något negativt. Att lärarna såg makt som något negativt och mer ville prata om 
påverkansmöjligheter tycker jag visar på att lärare är försiktiga när det gäller sin makt. Detta 
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kan i och för sig ses som något positivt, med makt kommer ansvar. Med den makten lärare får 
så kommer också ett stort ansvar, och skolan har en stor uppgift i att fostra eleverna till goda 
samhällsmedlemmar. Detta ansvar verkade lärarna i studien vara medvetna om då de pratade 
mycket om att vara förebilder för eleverna. Detta kommer att diskuteras mer nedan. 
 
Raviv et al. (2003) skriver om olika sorters auktoritet, vilket även nämns i begreppsavsnittet 
om auktoritet och som även Landahl (2006) nämner. Dessa olika sorters auktoriteter var 
ingenting som lärarna direkt hade observerat eller upplevt, några av dem talade visserligen om 
att man som vuxen (och lärare) har naturligt en viss inbyggd auktoritet men inte så uttalat. Att 
man i sin roll som betygsättare har en maktposition dök upp men mer än så diskuterades ej 
denna rollbestämda auktoritet som Raviv et al. (2003) och Landahl (2006) skriver om. Vad 
som dock diskuterades mycket i intervjuerna var den auktoritet som Landahl (2006) kallar 
personbestämd. Denna sorts auktoritet var det lärarna i allmänhet verkade sträva efter, då flera 
av dem verkade mena att det inte gick att påverka eleverna förrän man hade en relation till 
dem och de litade på en. De verkade sträva efter en sådan relation som beskrivs från en elevs 
sida i Muller et al.’s (1999) studie där en elev lovordar en lärare för hennes engagemang och 
personlighet. Den strategi de använde sig av var att de försökte vara sig själva och visa vilka 
de faktiskt var som personer, för att eleverna skulle få förtroende för dem. Just detta verkade 
lärarna i studien engagera sig i, de ville att eleverna skulle lita på dem och på detta sätt sedan 
kunna påverka eleverna. Detta är inget som jag läst om men det kanske skulle kunna läggas 
till som ytterligare en strategi för lärarnas makt.  
 
I bakgrunden i studien går det att läsa att det finns elever som använder sig av sin personlighet 
och den relation till läraren de skapar som ett sätt för att kunna påverka mer (Ibid.), vilket 
lärarna i min studie även beskriver att de gör. Denna är dessutom den strategi som verkade 
vara mest framträdande för de lärare jag intervjuat. Som tidigare nämnt verkade detta 
engagera lärarna, att vara goda förebilder, att påverka genom sin person och personlighet. Så 
därför finns denna ”strategi” med i tabellen nedan även för lärarna.  
 
Annars gällande strategier som lärare kan använda sig av så verkar lärare ha få uttänkta 
strategier och använder sig inte medvetet av så många strategier, eller kallar det inte 
strategier. (I intervjuerna kring detta användes även ord så som ”trix” och knep utöver 
strategi.) Winograd (2002) skriver om förhandlingar som ett naturligt inslag i skolan och som 
en strategi lärare kan använda sig av, som något som lärare om de är skickliga kan använda 
som maktmedel. Lärarna i min studie lade däremot inte lika stor vikt vid just förhandlandet, 
men det de sade som stämmer överens med Winograds (2002) teser är att man som lärare 
måste lära känna sina elever, då lärarna i intervjuerna pratade mycket om de sociala 
relationerna. Att känna sina elever menar Winograd (2002) är viktigt för att man ska kunna 
förhandla med dem på rätt sätt medan lärarna i studien menade att det är viktigt att lära känna 
sina elever mer kanske för att kunna hantera dem på rätt sätt och vinna deras förtroende. 
Återigen handlade det mycket om att vara en förebild och att eleverna ska ha förtroende för 
läraren, och att man först då man har detta kan påverka eleverna. 
 
Ingen av lärarna i min studie sade något om strategin som kallas övervakning i bakgrunden, 
däremot talade de ganska mycket om nästa strategi i den teoretiska bakgrunden som handlar 
om straff eller hot om straff. Denna strategi går ut på att straffa dåliga beteenden eller hota om 
straff om elever inte gör som de ska (Cothran & Ennis, 1997; Landahl, 2006), vilket lärarna 
också sade att de gjorde. Främst handlade det om hot om straff, och då allra oftast i form av 
sänkta betyg, precis som Cothran & Ennis (1997) skrev i sin studie, så min studie bekräftade 
denna strategi. Detta verkade flera av lärarna i studien använda sig av, dock påpekade de att 
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med detta med betygsättning kommer ett ansvar också, återigen kan man komma tillbaka till 
att vara en god förebild. 
 
Andra strategier så som uppmuntrande och humor (Cothran & Ennis, 1997; Landahl, 2006) 
var något som nämndes av vissa lärare när de talade om att vara sig själva och vara förebilder 
men inte så som en medveten strategi utan alltså som något som tillhörde arbetet och 
relationsskapandet med eleverna. Som tidigare nämnt så verkade lärarna använda sig av 
ganska få medvetna strategier för att tillskaffa sig makt, jag fick känslan att de inte verkade 
tänka riktigt i de banorna som man kunde få uppfattningen om i den forskning som 
genomgåtts. De talade istället om att vara sig själv och genom sin personlighet och det 
förtroende de skaffar sig påverka eleverna som tidigare nämnt. Kanske är det svårt att 
använda sig utav uttänkta strategier, kanske använde sig lärarna av strategier utan att tänka på 
det, hur som helst så verkade vissa strategier som forskningen visat på finns inte vara något 
som lärarna i studien hade ägnat någon tanke åt. Men av detta kan vi inte riktigt dra slutsatsen 
att så är fallet, utan bara tänka oss att så skulle det kunna vara. Detta då det kan vara lätt för en 
forskare att finna mönster och strategier i det intervjupersoner berättar trots att dessa inte är 
medvetna strategier. 
 
För att sammanfatta det jag skrivit om strategier så ska jag här göra en tabell för att göra det 
hela tydligare: 
 
Strategi: Finns belägg i forskningen: Finns belägg i studien: 
Förhandlingar och utbyten Ja Vissa belägg finns 

Övervakning Ja Nej 
Disciplinåtgärder/ straff och hot 
om straff 

Ja Ja, framförallt hot om straff 

Belöningar och uppmuntrande Ja Ja, men ej som en medveten 
strategi för att påverka elever 

Strategisk tillbakadragande Ja Nej 

Humor Ja Se belöningar och uppmuntrande 

”Stark personlighets-strategin” Nej, ej för lärare, dock för elever 
(se figur 2) 

Ja 

 
Figur 1. Sammanfattning kring strategier lärare kan använda sig av i sitt maktutövande. 
 
Som vi kan se så är det som tidigare skrivet inte lika tydligt med medvetna strategier från 
lärarna i studien som det är i forskningen.  
 
Men även eleverna verkade i forskningen använda sig av strategier för att påverka lärare, och 
detta ska vi nu också se lite närmare på då detta påverkar lärarnas makt. Detta lägger vi dock 
inte lika stor tyngd på då det inte väger lika tungt för lärarnas makt, och vi börjar med en 
tabell: 
 
 
Strategi: Finns belägg i forskningen: Finns belägg i studien: 
Följsamhet – motstånd Ja Nej, ej som medveten strategi, 

snarare som ett naturligt inslag 

  39  



    
 

Förhandlingar, ifrågasättande 
och diskussioner 

Ja Se följsamhet – motstånd  

Humor Ja Se följsamhet – motstånd 
”Stark personlighets-strategin” Ja Se följsamhet – motstånd 
 
Figur 2. Sammanfattning kring strategier elever kan använda sig av i sitt maktutövande. 
 
Något som blir väldigt tydligt i denna tabell är att det verkar som att elever, liksom lärarna ej 
använder sig utav medvetna strategier i så stor utsträckning, och ett citat från en av lärarna 
kanske kan tydliggöra hur lärarna såg på eleverna:  
 

”Jag tror ändå att när dom är i 14-15 års åldern, vissa av dem är 
verkligen långt härifrån, dom är inte direkt närvarande, dom orkar 
liksom inte, dom engagerar sig liksom inte utöver det vanliga.” (IP 3 
04/2008)  

 
Mer om elevers makt går dock att läsa i avsnittet ”Elevdemokrati”. 
 
Eleverna behöver mycket uppmärksamhet av lärarna då de kanske saknar detta hemma 
menade samma lärare i intervjun. Detta är vad läraren sade: 
 

”Ja, men det är ju ett annat samhälle vi lever i, så det här med 
auktoriteter är ju passé i samhället i övrigt. Förr var ju läkaren en 
auktoritet också, skulle man till läkaren fick man ju nästan inte säga du 
åt honom. Nej, så att det är ju en demokratiseringsprocess i hela 
samhället och med den följer naturligtvis skolan.” (IP 2 04/2008) 

 
Läraren fortsatte sedan senare i intervjun med att berätta att det sociala arbetet 
som lärare idag är en mycket stor del av arbetet: 

 
”…halva tiden går att ta hand om dom, ja. Och se till att dom mår bra. 
Och bygga upp det förhållandet för att dom i över huvud taget ska 
komma till ro och kunna ta till sig något.” (IP 2 04/2008)  

 
Sedan ändå lite senare i intervjun så berättade läraren vad denne tror att det kan 
bero på: 

 
”…många barn behöver uppmärksamhet utav vuxna för att dom 
antagligen saknar det hemma.” (IP 2 04/2008) 

 
Att elever behöver och får mer uppmärksamhet av lärarna idag kan också sägas att de får 
indirekt då undervisningen blivit mer elevcentrerad. Detta betyder att lärarna har fler 
personliga kontakter med eleverna istället för den lärarcentrerade undervisningen då de kan ge 
eleverna den uppmärksamhet som läraren talar om att de behöver (Landahl, 2006).  
 
I bakgrunden togs även social perception och implicit personlighetsteori upp som något som 
vi alla använder oss utav (Stensaasen & Sletta, 2000). Att även alla lärare använder sig av 
detta kan då kanske ses som naturligt, vilket då i sin tur kan leda till slutsatsen att de får 
uppfattningar om elever som kanske inte stämmer till hundra procent. Att alla lärare då 
använder sig utav implicit personlighetsteori när det gäller deras elever kan alltså leda till att 
de då får uppfattningar som inte helt stämmer, vilket i sin tur skulle kunna leda till att lärare 
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behandlar elever på ett sätt som de inte hade gjort om de ej använt sig av detta. Här ligger då 
en del av lärarnas makt som i den teoretiska referensramen även beskrevs, att lärare har en 
stor makt i huruvida de investerar och behandlar elever, men detta är mer diskuterat i avsnittet 
om lärares makt (Muller et al., 1999). Men denna makt är lärare i allmänhet och så då 
antagligen även lärarna i studien inte medvetna om, förutom att de inser att de har makt att 
påverka genom sin personlighet och sitt sätt att agera, så det är svårt att här ta ställning kring 
detta. 
 
6.2.3 Elevdemokrati 
 
Även här kommer frågorna först: 
 

• Överensstämmer lärarnas syn och upplevelser av elevdemokrati och elevinflytande 
överens med vad som står skrivet i styrdokumenten? 

• Hur överensstämmer lärarnas upplevelser kring elevinflytande och elevers vilja till 
inflytande med det som står skrivet i den teoretiska bakgrunden? 

• Hur upplever lärare att elever utnyttjar sitt inflytande och sin makt i skolan i relation 
till den teoretiska bakgrunden? 

• Hur kan man ställa de svårigheter lärare kan uppleva kring elevdemokrati mot den 
teoretiska bakgrunder, går detta och finns det någon överensstämmelse mellan lärarnas 
upplevelser och den teoretiska bakgrunden?  

 
Att skolan ska ha en demokratisk värdegrund går att läsa i läroplanen (LPO 94) vilket även 
lärarna i intervjuerna ansåg. Lärarna diskuterade precis som det görs i läroplanen om att 
vikten med att elever får inflytande ligger i att de ska lära sig ett demokratiskt tankesätt och 
bli en del av samhället (Ibid.). Det som dock kom upp kring elevdemokrati som kan anses 
intressant är att eleverna inte alltid verkar anse att detta är lika viktigt. I bakgrunden skrevs det 
även om olika strategier elever kan använda för att få makt, men dessa verkade inte heller 
användas så flitigt om man lyssnade på lärarna.  
 
Av litteraturen och forskningen att döma så verkar eleverna vilja vara med och bestämma 
(Cothran & Ennis, 1997; Landahl, 2006; Winograd, 2002). Detta går att se i form av de 
strategier forskare har funnit att elever använder sig av (Ibid). Lärarna i min studie däremot 
lade ingen vikt vid sådana strategier, kanske för att de ej uppmärksammat dessa eller kanske 
för att eleverna ej använde sig av sådana strategier i så stor utsträckning. Eleverna kan ju även 
ha använt dessa strategier men utan att lärarna märkt av det, flera av dem var inte medvetna 
strategier utan mer uppträdanden som man kan förvänta sig elever använder sig av för att få 
sin vilja fram. Detta står det även mer om i det tidigare stycket om lärares makt. 
 
 I Landahl (2006) var det en lärare som sade: 
 

 ”Det ska vara på deras villkor på något sätt.” (sid 59) 
 
Detta behöver nödvändigtvis inte gå emot det resultat jag fått fram då elevdemokrati mer 
sammankopplas med omröstningar och sakfrågor. Det som jag fann i litteraturen handlade 
mer om de dagliga villkoren i klassrummet, det vill säga att eleverna kanske vill sitta någon 
annanstans än i klassrummet och arbeta eller liknande (Winograd, 2002). Detta är även det en 
form av elevmakt att de kan få som de vill i dessa små frågor, som kanske intresserar dem mer 
än de omröstningar och liknande där de får chansen av lärarna att påverka.  
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En del som jag ej funnit i litteraturen har med ansvar att göra, eleverna vill inte ta på sig mer 
än de behöver. I en studie går det dock att läsa om att olika grupper av elever, eller olika typer 
av elever tar på sig olika mycket ansvar (Horn, 2006). Enligt denna studie så var en typ av 
elever (preppies) de som ofta satt med i skolrådet etc. (Ibid.). Lärarna i min studie uttryckte 
det liknande, att det kunde finnas några elever som ofta var med och försökte vara med och 
påverka. Som en lärare uttryckte det: 
 

”Vissa bryr sig inte någonting och vissa bryr sig väldigt mycket och 
dom tror jag har en god uppfattning om vilken möjlighet de har att 
påverka och faktiskt försöker påverka också. Medan många andra, 
kanske tyvärr flertalet dom seglar bara vidare utan att tänka sig för 
egentligen, och kanske är det dom sen som har åsikter om att dom inte 
är med och bestämmer någonting.” (IP 1 04/2008) 

 
Detta är som tidigare nämnt inte den uppfattningen man får när man läser forskning och 
litteratur inom ämnet. Men kanske är det så, att eleverna helt enkelt är olika, och då även olika 
mycket intresserade. Kanske kan det även ha med mognad eller uppfostran att göra, men 
skulle vi diskutera detta vidare så blir det bara spekulationer utan förankring.  
  
Enligt några lärare i min studie så trodde de att det kunde bero på bortskämda elever, att det 
beror på att vi lever i ett materiellt samhälle där barnen inte behöver arbeta något för att få åka 
på semestrar eller få saker. Detta trodde en lärare kunde leda till att eleverna är vana vid att få 
det de vill ha utan att behöva arbeta för det och att det visar sig i skolan på så sätt att eleverna 
ej vill ta på sig ansvar. Detta leder mig in på att i sådana här avseenden så är lärarna maktlösa, 
att skolan har en fostrande uppgift är nog de flesta överens om, men det finns begränsningar. 
Även hemmen och föräldrarna måste i detta avseende ta sitt ansvar verkar det som, det är 
svårt att lära ut demokrati och ansvar i skolan om det inte är något eleverna annars får se och 
uppleva. Det står ju faktiskt i läroplanen att: 
 

”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar.” (SFS 1999:886, 2§).  

 
Men är dessa grundläggande värderingar inte tydliga även utanför skolan så tror jag det kan 
vara en svårighet att få eleverna att förstå nödvändigheten. Men detta kan man inte dra för 
långt i denna diskussion heller då bevis för att detta stämmer ej finns. 
 
Att som lärare försöka få ner elevdemokrati och elevers inflytande på en hanterbar nivå kunde 
vara en svårighet enligt en av lärarna, men då kan vi gå tillbaka till auktoriteten. Att som 
lärare försöka förklara för eleverna varför demokratin är viktigt verkar vara problematiskt om 
man ska tro en av lärarna. Men då flera av lärarna ansåg att det var viktigt att ha en relation 
och ett förtroende med eleverna och på så sätt ha en viss auktoritet kan man återgå till detta 
även när det gäller elevdemokratin. När man läser läroplanen (LPO 94) så ser man tydligt att 
det är skolans uppgift att få eleverna att förstå den demokratiska processen. Med dessa båda 
iakttagelser kan man kanske dra den slutsatsen att lärare kan använda sig av sin relation till 
eleverna och den auktoritet läraren har för att få eleverna att förstå den demokratiska 
processen. Att som lärare ha auktoritet för att få eleverna att lyssna och förstå demokratin. 
 
6.2.4 Ledare och gruppdynamiker 
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I detta avsnitt kommer det att handla en del om grupptryck och ledare och en del om 
problematiken kring detta. Men återigen kommer de frågor som skall belysas först: 
 

• Hur kan man ställa lärares upplevelser av grupptryck mot den litteratur som bearbetats 
i den teoretiska bakgrunden, stämmer lärarnas upplevelser med det som finns 
beskrivet i forskningen? 

• Finns det empiri i det lärarna säger som kan ställas mot teorier så som social 
perception och implicit personlighetsteorin? Finns det något i det lärarna beskriver 
som kan verifiera dessa teorier? 

• Det som finns beskrivet i den teoretiska bakgrunden om ledare, går detta att ställa 
emot vad lärarna beskrev om ledare? Överensstämmer lärarnas upplevelser kring 
denna typ av elev eller människa överens med det som tidigare skrivits eller finns det 
här diskrepanser? 

 
Grupptryck var enligt lärarna alltid närvarande, i större eller mindre utsträckning beroende på 
vilken klass eller grupp man talade om. Enligt litteraturen så spelar vi alltid en roll i närvaron 
av andra (Maltén, 1992; Stensaasen & Sletta, 2000), detta går att koppla till varandra och 
kanske även dra slutsatsen att detta verkar stämma. Att man beter sig annorlunda i grupp, att 
man spelar en roll, kan tolkas som en form av grupptryck som alla människor blir påverkade 
av och som ett grupptryck som alltid är närvarande. Stensaasen & Sletta (2000) beskriver 
tonårstiden som en extra känslig period där gruppen eller vännerna kan bli extra viktiga för att 
uttrycka sin identitet, och detta har även lärarna beskrivit till viss del när de talat om att i vissa 
grupper kan grupptrycket bli mycket stort. Men även när lärarna talade om grupptryck kring 
utseende och kläder och liknande så kan man säga att detta uttryck för identiteten som 
eleverna gör påverkas i hög grad av andra, av sin grupp eller klass. Detta går väl ihop med det 
Stensaasen & Sletta (2000) skriver om tonårstiden, identitet och grupper.  
 
Man kan efter detta fråga sig om grupptryck då kan vara något bra? Några av lärarna sade i 
intervjuerna att grupptryck kan vara något bra om resultaten blir en bättre arbetsmoral eller 
resultatet på något annat sätt kan ses som något positivt. Att vi alltid spelar en roll i 
närvarande av andra, och att grupptryck på så sätt alltid är närvarande (Maltén, 1992; 
Stensaasen & Sletta, 2000) kan man tycka tyder på att grupptryck ej behöver vara negativt, 
utan kan ses som något naturligt och som sagt, alltid närvarande. Att sedan resultaten kan bli 
både till ondo och till godo kanske även det är naturligt. Men man kan också diskutera vad det 
är som gör att lärarna anser att visst grupptryck är bra, och vad det är som gör att de tycker 
visst grupptryck är dåligt. Man kan fråga sig om det endast är resultaten som avgör eller om 
processen i sig kan avgöra, men detta är en fråga som i denna studie ej går att besvara. 
 
I avsnittet om lärares makt togs social perception och implicit personlighetsteori upp men 
även elever använder sig av social perception och implicit personlighetsteori, och man skulle 
kunna dra den slutsatsen att de på detta sätt finner de dem de vill umgås med och som de vill 
identifiera sig med om man även ska gå tillbaka till detta. Detta kan alltså sedan yttra sig för 
lärarna som grupptryck där de ser att vissa grupper kanske ser väldigt lika ut och har väldigt 
lika kläder och åsikter så som vissa av lärarna i intervjuerna uttryckte det (Stensaasen & Sletta 
2000). Att lärare tog upp vissa effekter så som dessa med lika kläder och så vidare stödjer 
också det som Stensaasen & Sletta (2000) skrivit om att vi i grupper kan ändra oss själva eller 
våra åsikter till något vi egentligen inte står för på grund av gruppens eller andra 
gruppmedlemmars åsikter. Att bli mer konform med gruppen man umgås med är naturligt och 
i tonåren som är en känslig fas kan detta kanske vara ännu viktigare, vilket också yttrar sig i 
grupptryck och vissa starka grupperingar (Ibid.). Detta verkar alltså vara en problematik kring 
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grupper i skolan, speciellt då kanske när det gäller tonårselever som nämnt tidigare. Detta 
nämnde även en lärare, som i en tidigare klass haft problem med en grupp elever som skulle 
kunna sägas varit mycket konforma. 
 
Lärarna pratade i intervjuerna en hel del om ledarpersonligheter, att det finns elever som mer 
eller mindre tydligt är ledare, och som i den rollen då har större makt än övriga elever över 
vad som händer både i och utanför skolan. Dessa elever kunde i sin tur enligt lärarna också ha 
både en positiv inverkan eller en negativ inverkan på de andra eleverna och på klimatet i 
klassrummet. Om man ser till litteraturen så är det precis som lärarna uttryckt det så finns det 
vissa människor som är ledartyper och som står högt i den sociala hierarkin (Cothran & Ennis, 
1997; Landahl, 2006; Maltén, 1992; Stensaasen & Sletta, 2000). Dessa individer har enligt 
både lärare och litteratur stora påverkansmöjligheter i klassrummet och utanför. I och med att 
både litteratur och lärarna i studien menade detta så skulle man kunna dra slutsatsen att det är 
på det sättet. Enligt Landahl (2006) kan ledare både påverka en grupp positivt och negativt, 
vilket även lärarna ansåg vilket man då också kan dra en slutsats att detta kan vara fallet. 
Något som dock dök upp i studien som jag ej funnit i den litteratur jag använt mig utav är att 
lärare i stor utsträckning är mycket medvetna om dessa förhållanden och att de även kan 
försöka använda sig av dessa för att få ett bra klimat i klassrummet. Detta skulle man kunna 
säga var ytterligare en strategi, utöver de jag fann och strukturerade upp i bakgrunden. Att 
lärare genom att försöka ta tillvara på ledaregenskaper hos elever och göra dessa elever till 
positiva ledare så visar lärarna även där att de är mycket medvetna om den sociala hierarkin 
och maktstrukturer bland elever som påverkar i och utanför klassrummet. Denna strategi är 
ingenting jag har kunnat verifiera men det är en intressant tankegång hos lärarna att de tänker 
på detta sätt och kan försöka påverka en eller några elever för att på så sätt påverka en hel 
grupp eller klass med elever. 
 
Något som togs upp i intervjuerna var även vad det skulle kunna finnas för gemensamma 
nämnare för dessa ledare, vilket även nämndes i bakgrunden. I forskningen och litteraturen 
kunde jag finna att vissa grupper av elever sågs som hög- respektive lågstatusgrupper (Horn, 
2006). De grupper som ansågs som högstatusgrupper var de som var duktiga i skolan 
(preppies) och de som var duktiga i sport (jocks) (Ibid.). Att vara duktig i sport var något som 
dök upp även i mina intervjuer, dock så var det inte alltid självklart att det bland elever ansågs 
som hög status att vara duktig i skolan enligt lärarna i min studie. Det dök även upp andra 
faktorer som spelade in enligt lärarna i mina intervjuer. Dessa faktorer redovisades i 
resultatdelen i detta arbete och är för pojkar; duktig i idrott, långa och stora med okej 
utseende, för flickor kan det vara; se bra ut, ha framgång hos killarna och kanske vara kompis 
med killarna också. Utöver dessa faktorer eller personlighetsdrag så tyckte flera av lärarna att 
ledartyperna ofta var verbala och framåt och tog mer plats i klassrummet. Det skulle kunna 
tala för att den ”starka  personlighets-strategin” går att kopplas samman med dessa elever som 
anses som ledargestalter, då denna strategi bland annat kan gå ut på att påverka de andra 
eleverna för att få läraren att ge med sig i olika frågor. 
 
Även i detta avsnitt går det att ta upp implicit personlighetsteorin och den sociala 
perceptionen (Stensaasen & Sletta, 2000). Om man ser till den implicita personlighetsteorin 
och ledare ställt mot varandra så kan man kanske se på de faktorer som verkade vara 
gemensamma nämnare för ledargestalter som något som skulle kunna hänga ihop med teorin. 
Litteraturen nämnde faktorer så som att vara duktig i sport och i skolan som två av dessa 
faktorer (Horn, 2006). Lärarna i min studie valde ofta att dela in egenskaperna för pojkar och 
flickor och nämnde dessa faktorer, för pojkar; duktig i idrott, lång och stor med okej utseende, 
och för flickor; se bra ut, ha framgång hos killarna och kanske vara kompis med killarna 
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också, samt för båda könen vara verbal, framåt och social. Ett exempel på hur man kan 
använda implicit personlighetsteorin kan vara att en stor och lång kille kanske även antas vara 
duktig på sport och på så sätt även tillskrivs vissa ledaregenskaper. Så har man detta i åtanke 
så kan man inte riktigt dra slutsatser kring de faktorer de lärare jag intervjuade nämnde då jag 
ej har mer belägg för att dessa verkligen stämmer. Men det som egentligen är av tyngd för 
min studies syfte är att lärarna upplevde det som att det finns ledartyper och elever som står 
högre i den sociala hierarkin, men jag ville ändå ta upp detta då det visar på hur man kan ge 
människor egenskaper de kanske inte riktigt besitter på grund av andra egenskaper de har. 
 
Landahl (2006) skriver att ledare både kan ses som positiva och negativa vilket även lärarna i 
studien menade. Lärarna i min studie sade att det är viktigt att försöka få en god relation till 
ledargestalterna, och att man måste stötta dessa elever för att de ska bli bra ledare, då dessa 
ansågs behövas. En lärare nämnde som tidigare skrivet i resultatdelen att det verkade vara 
enklare att vara en negativ ledare än en positiv. Detta skulle det kunna dras paralleller till de 
strategier som är beskrivna i den teoretiska bakgrunden. Att göra motstånd kan kanske ses 
som ett tydligare exempel på maktutövande än följsamhet, en förhandlande diskussion mycket 
tydligare än ett tyst medhåll och ett förlöjligande skratt är även det ett tydligare exempel än ett 
uppmuntrande skratt (Cothran & Ennis, 1997; Landahl, 2006; Winograd, 2002). Med dessa 
exempel vill jag visa att även i dessa strategier finns det vissa tecken på att negativa aktioner 
är tydligare och enklare att se och höra än de mer positiva handlingarna. Med detta vill sägas 
att det kanske kan vara enklare, precis så som läraren säger att vara en negativ ledare än en 
positiv, för att det är tydligare och kräver en mindre ansträngning, så som läraren i studien 
beskriver det.  
 
6.3 Allmän resultatdiskussion 
 
De resultat som studien fått fram känner jag som gjort denna till viss del går ihop med den 
bakgrund jag tagit hjälp av, men att diskutera makt och dess påverkansprocesser kan vara 
mycket komplicerat. Som Foucault (1980) menade så är makt något som kommer underifrån 
och något som är komplext och kan vara omedvetet. Och den skillnaden som har setts i 
studien jämfört med bakgrunden är framförallt medvetenheten, eller man kanske skulle skriva 
omedvetenheten. Makt är ingenting man funderar över i det vardagliga livet enligt lärarna i 
studien, vilket jag inte tycker framgår tydligt i forskningen. En lärares vardag består inte utav 
uttänkta strategier och medvetna tankar om makt utan den består av interaktioner med andra 
människor och goda relationer som skall upprätthållas. Att tala om makt kan därför kännas fel 
och det visade sig i intervjuerna när lärarna ej riktigt ville erkänna att de har stor makt över 
elever, utan ville mer uttrycka det som en stor möjlighet att påverka eleverna. Detta är dock 
något som visats sig tydligt, att lärare har en stor påverkansmöjlighet. Denna möjlighet är de 
också medvetna om och de är medvetna om det ansvar som kommer med den. Lärarna i 
studien var tydliga med att de försökte vara goda förebilder och de försökte skapa goda 
relationer till sina elever, och genom detta påverka dem. De ville hellre prata om dessa 
relationer som ett sätt att påverka snarare än tips och knep, eller strategier.  
 
Då en stor del av lärarnas vardag består som det framgått av sociala samspel där olika aktörer 
eller personer har olika relationer till varandra och där dessa kan sägas ha olika mycket makt. 
Som skrivet i avsnittet om makt kan denna makt bestämmas av vilka medel och resurser man 
har till sitt förfogande (Petersson, 1990). Som lärare har man naturligt mer resurser till sitt 
förfogande än som elev, vilket ger lärare en större makt än eleverna. Bland eleverna finns det 
också de som har mer eller mindre maktmedel de kan använda sig av, och de som har mer kan 
både påverka de andra till både det negativa och det positiva, och lärarna i studien talade om 
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att försöka få dessa elever att påverka till det positiva istället för det negativa. Det framkom 
även som tidigare diskuterat att alla elever inte är intresserade av att ha inflytande i skolan, 
utan är ganska nöjda med att läraren eller någon annan bestämmer, detta går lite emot det jag 
funnit i litteraturen. Detta var dock något som alla av lärarna pratade om i intervjuerna så 
fallet verkar vara så som lärarna säger. Det går i alla fall att säga att så verkar vara fallet på 
den skola där lärarna arbetade.  
 
Resurserna som lärarna har att tillgå för att stärka sin makt verkade enligt lärarna som skrivet 
tidigare vara tillräckliga då man ej hade problemelever men när man hade problem blev det 
svårare att veta vad man kunde göra. Detta står det heller ej så mycket eller tydligt om i de 
styrdokument som finns tillgängliga (LPO 94, SFS 1994:1194) vilket styrker lärarnas 
beskrivning av otydlighet. Detta är även det något som påverkar lärares upplevelser av makt 
då de lätt kan känna sig maktlösa inför problemelever eller sociala problem. 
 
6.4 Förslag till fortsatt forskning 
  
Det finns mycket man skulle vilja veta mer om inom området makt i skolan, och här kommer 
några förslag ges på sådant som skulle kunna vara intressant. 
 
En sak som skulle vara intressant att få veta mer om är elevernas upplevelser kring makt, 
speciellt efter att ha lyssnat på lärarnas upplevelser kring elevernas makt. Det skulle vara 
intressant att veta om dessa upplevelser skulle överensstämma med varandra eller om elever 
har en helt annan uppfattning.  
 
Det skulle även vara intressant att få veta mer kring elevdemokrati, ska den kanske utformas 
på ett annat sätt för att verkligen få med eleverna i processen då dessa ej verkar så intresserade 
enligt lärarna i min studie. Och jag frågar mig även om vilken del i detta föräldrarna har, 
spelar föräldrarnas uppfostran roll för hur elever tar tillvara på elevdemokratin, eller är det 
bara så att elever är olika? Detta är något som man skulle kunna fördjupa sig mer i, och som 
jag tror skulle kunna ge ett intressant resultat. 
 
Dessutom så skulle det vara mycket intressant att få reda på mer om den sociala rollen av 
läraryrket. Man skulle kanske kunna utvärdera den utbildning lärare får. Det har länge talats 
om att lärarutbildningen kanske inte är utformad optimalt för det yrkesliv en lärare har idag, 
och det skulle vara intressant att se hur en detta vidareutvecklas och se forskning som lägger 
mer fokus på lärarnas sociala yrkesroll.   
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  Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Berätta vem jag är och: Syfte & Användning, Tid, Dokumentation, Hur intervjupersonen kan 

få del av resultatet, Anonymitet & Frivillighet. 

 

Startfrågor: 
 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

I vilka ämnen undervisar du i?  

(Och hur länge på den här skolan?) 

Hur länge har du arbetat i arbetslaget du nu arbetar i? 

 

Hur många elever/klasser har du? 

 

Tema 1: Lärarens upplevelser kring den egna makten och auktoriteten 
 

Kan du berätta lite om vad du tänker på när du hör begreppet makt? 

Kan du berätta lite om vad du tänker på när du hör begreppet auktoritet? 

 

På vilket sätt kan det vara viktigt för en lärare att ha makt?  

På vilket sätt kan det vara viktigt för en lärare att ha auktoritet? 

 

Vad kan det finnas för gränser för en lärares makt upplever du det som? 

Känner du att du kan påverka organisationen du arbetar i? På vilket sätt? 

Upplever du det som att skolorganisationen är uppbyggd så att lärare får den makt de 

behöver? 

Tror du att lärare i allmänhet kan påverka sin organisation? 

 

Berätta lite om hur du upplever lärares makt och auktoritet i allmänhet? Har de stor makt? 

Vilken makt har de? Hur tycker du man kan se deras makt/ Hur yttrar sig lärares makt? 

 

    



    
 

Har du några strategier för att få eleverna att göra som du vill?(Något speciellt du gör för att 

få dem att lyssna på dig och göra som du vill.)  

(Hur gör du när du skall lära ut?) 

 

Berätta lite hur du upplever din egen makt/auktoritet, ta gärna upp ett konkret exempel eller 

berätta om någon situation som kan förklara detta lite… 

 

Hur upplever du att du har fått din makt/auktoritet, har du fått jobba för den eller har du alltid 

haft den?  

Har den ändrats med tiden? 

Berätta hur du upplever din makt i jämförelse med elevernas… Ta gärna upp ett konkret 

exempel eller berätta om någon situation som kan förklara detta lite… 

 

Kan du uppleva det du beskriver om makt olika i olika situationer? I vilka olika situationer 

och på vilket sätt i sådana fall?  

Olika platser, skoltid/rast och så vidare… 

 

Kan du uppleva att din makt/auktoritet ifrågasätts av eleverna? 

Hur, ge exempel, berätta någon/några situationer? 

Hur hanterar du detta? 

Samma här, sker detta på olika sätt i olika situationer? Platser? Tid? 

Är dessa situationer svåra att hantera? 

 

Vad kan du känna är svårt med det vi nu pratat om?  

 

Tema 2: Lärarens upplevelser kring elevernas makt och inflytande i skolan 
 

Vet eleverna på skolan vad de har för inflytande/rätt till inflytande?  

Hur ger ni dem informationen? 

 

Hur gör du för att försöka ge eleverna den makt de ska ha? 

Finns det några svårigheter i att göra detta? 

 

     



    
 

     

På vilket sätt är det vikigt att eleverna har makt och inflytande i skolan? 

Vad kan det finnas för svårigheter tycker du i att elever har stor makt? 

 

Tycker du att elever har stort inflytande i skolan?  

I vilka situationer? På vilket sätt?Över vad? 

 

Hur utnyttjar elever sin makt?  

Hur tycker du elevers makt yttrar sig? 

 

 Tema 3: Lärarens upplevelser kring elevernas makt och inflytande på varandra 
 

Upplever du att det finns mycket grupptryck bland eleverna? 

På vilket sätt och i vilka situationer kan grupptryck vara något positivt? 

På vilket sätt och i vilka situationer kan grupptryck vara något negativt? 

 

Upplever du att makten är jämnt fördelad mellan eleverna?  

Har vissa mer makt? 

Vilka har mer makt? 

Kan du se någon gemensam nämnare hos dessa elever? 

Om det finns elever med mer makt, utnyttjar de detta och på vilket sätt? 

 

Hur hanterar du situationer där du upplever att elever utnyttjar sin makt över varandra? 

Vad tycker du kan vara problematiskt i sådana situationer? 

 

När eleverna använder sin makt över varandra, tycker du det oftast sker för att uppnå något 

positivt eller något negativt?  

I vilka situationer utnyttjar de sin makt över varandra? 

 

Avslutning 

 
Finns det något mer du vill tillägga eller har du några frågor kring det som sagts i intervjun? 

Tack för mig, din medverkan har varit betydelsefull för mig! 
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