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Abstract 
The purpose of this essay is to illustrate how the position of power / exercise of power are 

perceived in today's schools from the teacher's perspective.  

I have examined how students' freedom and democracy education interpreted in real life, and 

how this affects both teacher and student learning approaches. I would also highlight the need 

to set standards for children's psychological development related to the consequences will be.  

I have chosen to perform a qualitative research through individual interviews with five 

participating teachers from different experiences in different type of school. I have used the 

hermeneutic method of analysis to analyze the material. My sense was to focus on primary 

education in recent years.  

There are many literature and research that topic like this which uses the concept of power. 

That has been the source of power theory as Michel Foucault.  

The actual study is based on three different perspectives: the exercise of power, the 

democratic and educate the psychological / educational need for boundaries.  

The material for the individual interviews, I have written some of them in text form in 

empirical data.  

Results show that teachers need more space to exercise their formal powers, more remedies 

and consequences and the courage to set boundaries for students. Freedom and democracy 

must be adapted to pupils' maturity and age.  

 

Keywords: power, exercise of power / position of power, democracy, education and set 

standards. 

Nyckelord: Makt, maktutövning/maktposition, demokrati, uppfostran och gränssättning. 
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1. Inledning & Bakgrund 
 

Under min utbildning har lärares maktutövning inte kommit på tal. Detta har väckt min 

nyfikenhet att undersöka och belysa hur läraren uppfattar sin egen maktposition och hur 

medveten han/hon är om sin maktutövning. Jag såg det som ett tillfälle att genom mitt 

examensarbete skapa en djupare förståelse kring detta.  

 

Under mina år som lärarvikarie samt under min verksamhetsförlagda utbildning, har jag 

märkte att lärare har svårigheter med och saknar verktyg för att utöva sin formella makt. Min 

uppfattning är att denna maktlöshet lett till att lärare visas mindre respekt i klassrummen 

vilket i sin tur orsakat oordning på många skolor. 

 

Våra dagars ungdom älskar lyx. De uppträder ohövligt, föraktar 

auktoriteter, har ingen respekt för äldre människor och pratar när den 

borde arbeta. De unga reser sig inte längre upp när äldre personer kommer 

in i ett rum. De säger emot sina föräldrar, skryter på bjudningar, glufsar i 

sig efterrätten vid matbordet, lägger benen i kors och tyranniserar sina 

lärare (Maria Wester, 2008:9).              

 

När jag läste detta citat av Aristoteles, blev jag väldigt överraskad.  Citatet visar att 

ungdomens brist på disciplin och respekt inte är något nytt fenomen, utan existerade redan på 

grekernas tid. 

Lärarna har blivit av med många av sina befogenheter enligt en artikel av Folkpartiet (2006). 

Dessa avskaffade befogenheter innefattar enligt Folkpartiet rätten att stänga av elever ett par 

veckor, rätten att splittra gäng, föra in skolk i betygen samt ge ett ordningsbetyg och splittra 

gäng, för att lärare kan erbjuda en arbetsro.  

Landal (2006) diskuterar att efter att lärarens maktverktyg har begränsats, genom att man till 

exempel gradvis avskaffat ordningsbetygen, kan man se stora skillnader i elevernas disciplin. 

Lärarens förmåga att få kontroll i klassrummet har förändrats betydligt och blivit sämre, 

menar han (s. 137). 
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Men frågan är hur lärare i denna situation kan sträva mot läroplanens (Lpo 94) mål att 

medvetet påverka och stimulera eleverna?  

För att kunna påverka ska makt som en del av ledarskapet användas. Det är detta verktyg som 

har denna förmåga, enligt Wennberg & Norberg (2004). 

 

Skolan har den svåra uppgiften att samtidigt arbeta med den demokratiska uppfostran och 

kunskapsinlärningen, dessa två uppdrag är inte alltid så lätta att balansera med varandra. 

Torsten Husén undersökte redan på 60-talet detta problem i det föränderliga samhället. 

Svårigheten hävdar han gäller skolverksamheten i allmänhet och grundskolan i synnerhet.  

En Sifo- undersökning som gjorts på uppdrag av lärarförbunden, visar att 90 % av svenskarna 

har en klar uppfattning om att det behövs en starkare maktposition för lärare för att skapa mer 

disciplin i skolan.  

 

Orlenius (2001) anser i sin bok Värdegrunden finns den? att makten är grundläggande i 

lärarens och elevens relation, men han ifrågasätter lärarens etik för att bruka sin makt på ett 

rättvisst sätt. Han menar att det finns en risk att skolan som institution kan erbjuda en arena 

för maktmissbruk. 

Här ligger dilemmat att läraren inte ska överskrida gränserna utan använda sin makt på ett 

demokratisk och rätt sätt.  

2. Teorianknytning  

2.1. Maktteori 

Det finns olika definitioner av ordet makt, men jag har valt att utgå ifrån Foucaults teorier om 

makt, då jag anser de mest passande. 

Det finns olika alternativa sätt att se på maktbegreppet. Det har ofta en negativ laddning, men 

makten kan också betraktas som positiv. I mitt arbete följer jag den franska idéhistoriken och 

filosofen Michel Foucaults tankar och teorier om makten som produktiv.  

 

Vad innebär makt? Vem har rätt att utöva makten och i vilken sfär kan den utövas? 

Begreppets komplexitet gör att definitionen till makten fortfarande är otydlig. Dess icke 

greppbarhet gör att makten inte är i händerna på de som styr, men de är inte oundvikligen 

maktlösa. 

Foucault avvisar att makten kan vara substantiell då den varken är en substans eller en 
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egenskap hos en substans. Vidare anser han att makten inte kan anses som en resurs eller ett 

privilegium för vissa individer eller grupper, utan att det snarare handlar om en relation 

mellan människor. Makten utövas från en mängd av ojämlika och asymmetriska relationer, 

det handlar om en mångfald maktrelationer som löper i varje punkt i samhällskroppen, mellan 

lärare och elever, föräldrar och barn. Maktrelation ska ses som en variabel, som alltid är i 

rörelse och aldrig helt på en sida, därtill ska den uppfattas dynamisk (Hörnqvist 1996, 27- 30).   

 

Makt, enligt Foucault, finns överallt och Foucault ser på makten som neutral och inte negativ, 

samt den har förmågan att förändra och påverka samhället. Alla som har en dominerande 

position utövar samma slags av makt, vare sig de är domare, föräldrar eller lärare (Hörnqvist 

1996,115). Syftet med maktutövningen är att dra gränser och diktera lagar för att åstadkomma 

lydnad. Ett medel att utöva makt är disciplin, där individen kan ses som både brukare och 

föremål, dvs.  disciplinen framställs (Övervakning och straff:171). Den disciplinära makten 

har ersatts med självdisciplin som en ny och modern karaktär. Skillnaden mellan den 

traditionella och den moderna makten är att den första är synlig, medan den andra är osynlig. 

Foucault menar att makten på något sätt fungerar automatiskt genom självdisciplin, dvs. att 

man disciplinerar sig själv, den förstärker och tillämpas i bl. a undervisningen i skolan  

(s. 207).  

Foucaults ursprungliga beskrivning till makt är att den är som en relation mellan individer. 

Men han fick tillägga en annan definition att makten är en aktivitet som utövas, som avviker 

från den första. Vidare hävdar Foucaults att makten inte kan vara helt på en sida (s. 33). Han 

tillägger att maktutövningens huvudsakliga operation är att dra gränser, diktera lagar och 

skapa konsekvenser (s. 115).  

Foucault menar att disciplin inte betyder att kuvas utan innebär mer att raffinera tekniker för 

att dressera individernas beteende, så att de blir nyttiga, effektiva och lydiga (Olesen & 

Pedersen 2004: 83). 

 

Foucault ifrågasätter hur den sociala ordningen, stabilitet och välfärd ska vara möjliga när 

individen får sin frihet.  

 

Man bör snarare medge att makten producerar vetande och inte bara 

gynnar vetande därför att den gagnar eller tillämpar vetande därför att det 

är nyttigt; att makt och vetande inte direkt förutsätter varandra (s. 83).  
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Det innebär att makt och kunskap är förbundna, den ena kan inte utvecklas utan den andre. 

Foucault säger att maktrelationer har olika former, som beror på situationer och kan vara 

medvetna. Han menar att genom att befästa skolgång som normal i sorts av tvång kan 

skolgången beskrivas som en maktutövning (s.102). 

Foucaults maktteori blev hårt kritiserad mestadels av marxister, som anklagade honom för att 

försöka upplösa alla strukturella maktbegrepp.  

 

Persson (1994) definierar, i sin bok Skola och Makt, makt som: 

 

En individuell eller kollektiv aktörs förmåga att framkalla, förändra och 

hindra handlande och uppnå avsedda konsekvenser (s.28). 

 

Persson (1994) säger att maktutövning ofta uppfattas som en sak vilken man kan äga, istället 

för att uppfatta den som en ömsesidig relation. Eftersom en maktrelation nästan alltid är en 

ömsesidig relation så genereras begreppet motståndsrelation (s.27-43).  

 

Maltén (French & Raven, i Maltén, 1998) har utvecklat en ny terminologi för att skilja mellan 

olika slags av makutövning; 

Expertmakt grundar sig på maktutövarens kunskaper och egenskaper som saknas hos eleven 

och som ger en rationell auktoritet. Att utöva denna makt kan vara godtagbar om läraren som 

sakkunnig inte underskattar andras kunskaper (s.126). 

Den personliga makten kallas också för ”tillskriven” makt, där lärare är som en modell eller 

förebild för eleverna, som vill imitera honom/henne. En lärare kan ha gott anseende hos 

föräldrar och elever och den betraktas som den mest lämpliga maktutövningen (s.126).       

Legitim makt är då läraren handlar i en speciell roll eller position, men nackdelen är att 

läraren/ledaren bli utlämnad åt myndighetspersoners egenmäktighet (s.126).  

Belöningsmakt är då läraren använder beröm för goda beteenden och prestationer för att visa 

att det är värt att jobba hårt. Det innebär att den lyfter fram den yttre motivationen. Den yttre 

motivationen anses ofta mindre gynnsam än den inre, vilket gör att den typ av makt kan vara 

skadlig (s.126). 

Tvångsmakt utövas av lärare som har ett ”ont öga” till somliga elever, där betygssystemet kan 

användas (s.127).  

Maltén (1998) anser att de två första maktutövningarna överensstämmer helt med 

det demokratiska ledarskapet;  
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Den personliga makten och expertmakten utgör huvud ingredienserna i en 

mixad meny av uppgiftsorienterat och personorienterat ledarskap (s. 128). 

2.2.  Skolan i en historisk kontext 

Det är värt att följa problematiken bakåt i tiden, då Husén (1961) insåg, att den framtida 

skolan ska mötas i ett samhällsperspektiv. Han anser i sin bok Skolan i ett föränderligt 

samhälle att med det nya demokratiska samhället, hade läraren tagit en extra roll genom att 

introducera elever till det samhälle de levde i och som eleven skulle komma att möta i 

framtiden. Lärare har blivit både fostrare och vägledare, där föräldrar fått en mindre roll 

(s.103). 

Men det nya systemet har lett till, hävdar Husén, att läraren har svårt att konfronteras med sina 

elever, han behöver samla ihop sig varje morgon för att skapa förutsättningar för 

undervisningens bedrivande.  Många lärare erkänner kanske inte för skolledaren eller för sina 

kollegor att han eller hon har svårt med detta, för att inte ses som en dålig eller icke 

kompetent lärare. 

 

Det är givet att det myckna pratande inte bara utgör ett hinder för effektiv 

klassrumundervisning. Det innebär också en press på läraren (s.111). 

  

Husén (1961) hävdar att orsaken till disciplinproblemen är att samspelet mellan eleven, 

läraren och målsmännen inte fungerar som det ska. Disciplinfrågan begränsas inte bara till 

skolans värld, utan utgör ett samhällsproblem som handlar om barn och ungdomars 

uppfostringsförutsättningar i det moderna samhället (s.111). 

Husén (1961) talar om att ett ökat antal elever i klassrummet ur disciplinär synpunkt i hög 

grad ökar lärarens slitage, men troligtvis blir inte elevernas kunskapsbehållning mycket 

sämre. 

 

Det är troligt att undervisningsresultatet försämras lineärt med ökat 

barnantal, medan disciplinbekymren och slitaget på läraren ökar med 

kvadraten eller kuben på barnantalet (s.122) 

 

Jag anser att trots att dagens samhälle på många sätt är olikt samhället på 1960- talet, är 

Huséns forskning fortfarande relevant. 
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3. Tidigare forskning 

3.1.  Makt och ansvar 

Psykologen Liljegren (2000) säger att den rättvisa hierarkin i makten är när lärare som ledare 

kan utveckla och höja elevens kompetens, där lärare ska praktisera sin roll på ett meningsfullt 

sätt. Hon hävdar vidare att maktutövning alltid kan finnas mellan två eller flera personer, det 

handlar om vilka som är starka positiva eller negativa ledare. Vuxnas och barns relation, anser 

Liljegren, kan inte vara utan att den vuxne påverkar barnen tvärtom är barnen oavlåtligt 

uppmärksamma på den vuxnes reaktioner. När föräldrar använder sina maktpositioner, 

betyder det att de tar sitt ansvar för att vägleda, stödja och lära ut kunskaper till sina barn. I de 

fall de inte gör det, abdikerar de från sina nödvändiga inflytanden (s.49-51). 

Enligt läroplanen är lärare ansvarig för sina elever, och samtidigt är eleven ansvarig för sig 

själv och för sin inlärning. Det betonas i läroplanen att skolan skall sträva att varje elev tar 

ansvar (Lpo 94: 46). 

 

Enligt Liljegren (2000) påverkas elever negativt när en maktlös lärare inte klarar av sin roll. 

Eleverna tvingas då ta ett tungt ansvar för sin situation istället för att få det stöd och den 

vägledning de behöver (s.52-54). Liljegren anser att föräldrar som vågar komma i konflikt och 

säga ifrån till sin tonåring ger viktig hjälp till tonåringen så att han/hon kan längta efter 

friheten och samtidigt vara beroende av vuxna (s. 78). 

Makt, ansvar och kontroll, hävdar Liljegren, är tre begrepp som hänger ihop. Det är inte 

möjligt att ta ansvar för något som man inte själv kan styra. Om barnet befinner sig i detta 

dilemma, kan han eller hon få stora problem (s. 108). 

 

K. Permer & L. G. Permer, enligt Wester (2008), har forskat i de diskurser som ordnar och 

reglerar verksamheten i klassrummet. De hävdar att maktrelationerna består av olika uttryck i 

olika sammanhang. Det finns ingen tydlig definition som visar vilka avgränsningskriterier 

som leder till normbrott. Var och en, antingen läraren eller eleven har sin egen syn på hur 

ordning ska beskrivas (s. 217). 

I dagen skolan genomförs lärarens maktutövning på annat sätt än förut, hävdar Permer & 

Permer som skriver i det Pedagogiska magasinet (2006). De hävdar att makten har ändrat 

karaktär och blivit mindre synlig men att den inte har försvunnit: 
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Att maktutövningen har stigit ner från sin kungliga tron och fått ett mer 

inbjudande och välvilligt stämt ansikte innebär inte att den försvunnit  

(Nr 4). 

 

Wennberg & Norberg (2004) diskuterar boken Makt, känslor och ledarskap i klassrummet 

lärarens uppgift att vägleda elever för att de ska kunna klara sig i samhället och i livet. Denna 

vägledning är full av konflikter, som kräver mycket kraft och ork. Därför är det viktigt med en 

bra ledning och ordning för att underlätta och möjliggöra uppdraget (s. 20).  

Wennberg & Norberg (2004) menar att lärare idag ofta omedvetet letar efter bekräftelse från 

eleverna, vilket kan skapa en ”kompis”-relation som i längden inte är till elevernas bästa.  

De talar om emotionell intelligens (EQ) som ett verktyg för att skapa arbetsro i klassrummet, 

genom att beskriva hur viktigt det är att vara medveten om sina känslor och handlingar för att 

bättre hantera sin roll i klassrummet (s.14). 

Författarna diskuterar kritiskt hur skolledningen på vissa skolor ger eleverna rätten att 

godkänna sina lärare. Detta för att i konkurrens med andra skolor kunna få ett högt elevantal. 

Det innebär att lärarens skicklighet bedöms genom dennes popularitet bland sina elever (s. 

15). Wennberg & Norberg undersökning visar att många lärare tycker att elever har onödigt 

mycket makt. Läraren har svårt att leva upp till läroplanens syften i en miljö där eleverna inte 

visar respekt, inte tar ansvar och inte anstränger sig (s. 17). 

Wennberg & Norberg försvarar lärarens rätt att känna sig trygg i sin maktutövning för att 

uppfylla sitt mandat. Att vägleda eleven handlar om att vid konflikt med henne/honom inte gå 

ur sin ställning, för elevens skull. 

 

Ett gott ledarskap i klassrummet bygger bland annat på att läraren förmår 

hantera den egna maktutövningen i förhållande till känslorna i 

klassrummet och utifrån denna samlande kunskap löser sitt uppdrag 

(s.16).  

 

Författarna anser vidare att när man hamnar i konflikt, kan man ibland inte lösa den 

omedelbart, därför är det nödvändigt att som vuxen pausa för att bättre fundera på en effektiv 

lösning (s.34). 

Lärarens maktposition kan försvagas och/eller bli osynlig, om läraren alltid låter några elever 

styra. Enligt Wennberg & Norberg är det läraren som har ansvaret att påverka eleverna till 

förändring som gagnar skolans mål, och det är makten som har den här förmågan. Vidare 
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anser de att ifall läraren abdikerar från sin makt, så tar eleven den istället. Eleven har många 

gånger andra önskemål än skolans (s.121). 

Wennberg & Norberg talar om att många organisationer tolkar det demokratiska ledarskapet i 

praktiken som inget ledarskap alls. Skolans regler ska accepteras av eleverna och samtidigt 

måste lärare och skolpersonal jobba för att reglerna ska följas (s.136).    

 

I Skola för bildning (SOU 1992:94) ställs nya krav på skolan på grund av spontana 

förändringar i värden, genom att den har fått nytt ansvar och en ny roll. De nya 

huvuduppgifterna är informationsförmedling och normskapande. Dessa två uppdrag är 

uppsatta för konkurrens på annat sätt än förut. Demokrati betonas och appliceras genom att 

stärka elevernas inflytande och personliga ansvar (s.13). Vidare förs ett resonemang under 

rubriken Förändrade krav på ansvar, inflytande och kompetenser och där betonas vikten av 

att inflytande och ansvar alltid måste vara sammanknutna. Det krävs mer ansvar av eleverna, 

det handlar inte längre bara om att sköta sitt skolarbete, i rapporten står det att det krävs att 

eleverna får en ny roll (s.105-108). 

Utgår man från läroplanen, ska skolpersonal påverka elever; 

 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 

grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i 

demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i 

samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt 

ansvar. (Lpo 94:5) 

 

Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att 

omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till 

utryck i praktisk vardaglig handling (s.40). 

3. 2. Maktmissbruk 

Liljegren (2000) anser att lärare kan utveckla elever eller höja deras kompetenser, men lärare 

kan även förtrycka eller verka destruktiv begränsade för sina elever, även om han/hon har den 

positiva avsikten att hjälpa.  

För en fungerande skolverksamhet måste handlingar och prestationer bedömas och utvärderas.  

Här befinner läraren sig i ett dilemma hävdar Liljegren, som talar om problematiken och 

ställer frågan: 
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Hur ska man då som vuxen handskas med den stora makt man har över 

barnen, utan att inverka begränsande på ett destruktivt sätt? (s.51) 

 

Samspelsregler kring makt och ansvarbetonas. Läraren är ansvarig för att handskas sin makt 

på rätt sätt, tanken är att hitta balans som gynnar eleverna.  

 

Gunnel Colnerud skriver i Pedagogiska magasinet (2004: nr 3) att den asymmetriska 

relationen mellan lärare och elever ibland kan leda till maktmissbruk, där läraren använder sin 

makt på orättvisst sätt, genom att såra och kränka elever som inte har möjligheter att försvara 

sin rätt (s. 47-51).  

I skolverkets attitydundersökning Attityder till skolan (2004) talas om att elevers 

uppfattningar om vilket inflytande de har i skolan i stort sätt har varit oförändrade sedan 1997. 

Många elever vill påverka läxor och prov och undervisningens innehåll, samt vad skolmiljön 

och regler i skolan. 

 

Englund (2007) menar att det är upp till läraren om skolverksamheten skall bestå av 

deliberativa samtal eller inte. Det deliberativa samtalet hävdar han är komplement till 

majoritetsprincipen som innebär själva omröstningen mellan alternativ, dvs. att beslutfattandet 

bör diskuteras och motiveras mellan ingående parter, som är i detta fall lärare och elever.   

Det är också läraren själv som har rätt att bedöma vilka situationer som är lämpliga för det 

samtalet. Englund menar att det deliberativa samtalet inte ska ersätta utan komplettera den 

traditionella verksamheten i skolan som utmaning och alternativ. Det finns möjligheter för en 

kommunikation där eleverna får vara med och påverka, till exempel hur de kan planera och 

genomföra sina studier. Därmed grundas hos eleven en ansvarkänsla för sitt beteende, menar 

Englund. Men det finns vissa situationer där eleven inte får påverka eller bestämma (s.157). 

Utbildning skall uppmuntra de intellektuella vanorna som underlättar genomförandet av de 

sociala förändringarna utan att oordning uppstår, menar Englund (2007). 

 

Egidius (2001) hävdar i sin bok Skola och utbildning att Sveriges skolsystem bygger på den 

kända amerikanska psykologens John Dewey demokratiska tankar om självreglering. Detta 

innebär att barn ska få vara sig själv och få utvecklas i sina egen takt. Argumenten är att om 

individerna är hårt styrda av regelverk, kan de inte utveckla egen initiativkraft och 

självansvar. Tanken är att ersätta regelstyrning med målstyrning (s.151). Dewey betonar att 



13 
 

man bör stäva efter att skapa en skola som liknar vuxnas samhälle som bygger på samarbete 

och arbetsfördelning (s.172). De värderingar som ska gälla i skolan är betonade i läroplanen 

under skolans uppdrag. Elevens frihet och demokratisk uppfostran är värden som där betonas 

starkt.  

Men psykologen Carol M Charles anser att Dewey med sin teori egentligen menade att 

individerna ska följa gruppens ramar, och inte som ofta uppfattats med tillåtande karaktär där 

det egna valet är fritt (Farhat. R & Rosenberg. T, 2010: 24). 

 

Liljegren (2000) hävdar att elevinflytande kan vara en lösning för att nå balansen mellan 

lärarens maktposition – och elevens demokrati, med detta begrepp har eleven möjlighet att 

praktisera sin grundläggande rättighet.  

Men vidare beskriver hon vad som kan uppstå om elevdemokratin inte appliceras på rätt sätt 

genom att säga:  

 

Om en minoritet av eleverna börjar styra hela klassen skapas som regel 

inte något demokratiskt klimat, utan snarare en terroristisk värld. 

(s. 52- 53) 

 

3.3. Gränssättnings psykologiska teorier 

Psykologen Bengt Grandelius anser i sin bok Att sätta gränser ett villkor för växande att 

gränssättning betonas på allvar i aktuella debatter, där det har börjat talas om den som central. 

Han definierar den som: 

 

Gränssättning innebär att tydligt markera vad man själv inte vill vara med 

på- ett slags tydliggörande. Det är faktiskt respektfullt mot andra att inte 

låta dem sväva i osäkerhet om var jag står och vad jag vill. (s. 308) 

 

Han anser att det är synd att det ibland anses att gränssättning motsäger respekten för barn. 

Många ledare vill undvika att ta konflikt eller motsäga barnen för att inte inskränka eller 

kränka barnen. Men tvärtom, menar Grandelius, är motsättningar och konflikter ett naturligt 

mänskligt samspel, som man inte kan undvikas. Barnen behöver det för sin utveckling och för 

sitt växande, även om det känns jobbigt för oss vuxna. 

Att inte sätta gränser för barnen, det är som att lämna de i ett livsrum utan väggar, hävdar 
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Grandelius och beskriver vidare:  

 

Gränslöshet och inskränkthet är två extrema situationer, som båda 

hämmar effektivitet och kreativitet. Frånvaro av normer eller mycket 

töjbara normer kan tyckas vara ett idealiskt tillstånd för kreativiteten, men 

så är inte fallet. Kreativiteten kan bara utvecklas om det finns ramar inom 

vilka man får röra sig. Problemet med den totala friheten är att man inte 

kan orientera sig. (s.24)  

 

Imsen (1988) definierar i sin bok Elevens värld att psykologins uppgift är att förklara hur barn 

och ungdomar utvecklas, vilket kallas för utvecklingspsykologi (s. 26). 

I boken utvecklar Imsen också en teori om lärarens förhållande till skolans syfte. Enligt Imsen 

är det lärarens uppgift att realisera detta syfte med sina tomma händer (s.19). Att lärare 

ignorerar oönskade beteenden betyder inte att det inte skall sättas gränser. Om negativa 

beteende inte korrigeras riskerar läraren att möta svåra konsekvenser på lång sikt, anser Imsen 

(s. 88).  

 

Wennberg & Norberg (2004) anser att utifrån psykologiska kunskaper är det viktigt att barn 

övar impulskontroll reguljärt under sin uppväxttid. Detta kan ske genom till exempelvis lära 

eleven att vänta på sin tur, vilket är en utmärkt övning som eleven har en nytta av. För att 

läraren ska lyckas med sitt ledarskap ska han/hon inte låta sig manipuleras av elever. Då finns 

det risk att eleven tar som vana och betrakta det som ett godkänt sätt att handla på (s.35-37). 

Wennberg & Norberg betonar nödvändigheten till att lära elever gränser; 

 

Ju färre naturliga gränser ett barn känner, desto större risk att barnet 

utsätts för den kränkning som en utskällning kan innebära. (s.20)  

 

Wennberg & Norberg (2004) tillägger att om läraren däremot säger till och pratar med 

eleverna om vilka gränser som gäller i klassrummet, då kan elever anpassa sig: 
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Det är genom att sätta gränser som utskällningar undviks (s. 380) 

 

En artikel Kärlek, dikt och dröm (2007) om psykoanalytiska idéer beskriver att konsekvensen 

av vuxnas ansvarsabdikation kan bli att det hos eleven eller barnet skapa en rädsla och 

förvirring genom att de känner att vuxna är lika svaga och hjälplösa som de själva känner sig. 

 

3. 4. Skolans demokratiska uppdrag 

I artikeln Kärlek, dikt och dröm (2007) anser författaren att skolans demokratiska uppdrag 

ligger i att eleven och läraren ska mötas på jämbördig nivå. Detta innebär att båda parterna 

utövar makt, men att makten är uppdelad mellan läraren och eleven på olika sätt. Men det 

finns en risk att vuxna avviker från sitt ansvar och sin auktoritet och hamnar i tanken på 

jämlikt kamratskap. 

   

Den gamla skolans rädsla var främst rädslan för den alltför rigida 

strukturen med obönhörliga regler för underkännande, straff och kanske 

stryk. Skolans vuxna från vaktmästare till rektor hade all makt, inte sällan 

en makt utövad med despoti och ibland tortyr. Den nutida skolans rädsla 

kan vara en rädsla för vuxnas maktlöshet och svaghet. 

 

Enligt läroplaner och skollagen 

Skolan har som huvuduppdrag att fostra till demokrati genom att fostra samhällsmedborgare. 

Detta ska ske genom att elever och pedagoger utövar demokrati i skolan, samt utveckla 

elevernas kunskap om demokrati och värdegrund som återfinns i ämnesundervisningen.  

I Skollagen tolkas elevens demokratiska fostran tolkas genom att han/hon får en reell 

delaktighet och inflytande på utbildningen. Därför ska skolan sträva efter att varje elev: 

 

Successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre 

arbetet i skola och  

Har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att 

arbeta i demokratiska former 

Eleven skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. 

Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas 

efter deras ålder och mognad (Kap4: 105). 
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I läroplanen (Lpo 94) betonas det gemensamma ansvaret mellan föräldrar och lärare 

för att lära eleverna grundläggande värden. Då skall lärare: 

 

Samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans 

normer och regler som en grund för arbete och för samarbete (s.41) 

Förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter 

och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle (s. 41) 

 

Skolan ansvarar för att varje elev 

 

Känner till grunderna för samhällets lagar och normer och vet om sina 

rättigheter och skyldigheter i skolan och i samhället (s. 43). 

 

Dessa teorier och direktiv hjälper den vuxne och läraren att vägleda elever till 

kunskaper i att vara ansvarstagande i en demokratisk skolverksamhet och i ett 

demokratiskt samhälle.   

 

Socialantropologen Åsa Bartholdsson diskuterar i sin avhandling Den vänliga 

maktutövningens regim att lärarena ofta befinner sig i ett dilemma när det gäller motsägelsen i 

skolans verksamhet. Å ena sidan finns skolplikten som begränsar barnens frihet genom den 

obligatoriska skolan, å andra sidan finns det demokratiska uppdraget. Hon menar att det inte 

är alla elever som har lust att lära sig i skolan, utan de är där av andra anledningar. Det sätter 

läraren i en svår situation när eleven inte vill lära sig, och inte erkänner lärarens makt.  

Det betyder att eleven ska acceptera att bli granskad och utvärderad både av lärare och av sig 

själv. Den vänliga makutövningen ska leda till att lära eleverna att vara positiva och 

underordnade.  

 

Wester (2008) ifrågasätter i sin doktorsavhandling Hålla ordning men inte överordning i ett 

pedagogiskt arbete, svenska elevens respekt för sina lärare. I avhandlingen diskuteras också 

hur ordning, respekt och auktoritet ska definieras samt vad menar man med ett gott beteende. 

Hon undersöker uppförandenormer med hjälp av observationer och intervjuer. 

Wester (2008) skriver att skolans nya roll är att lära eleven vem han/hon är, medan gårdagens 

skola fokuserade på att lära eleven vad denne kunde bli. 
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Skolan riskerar därmed att fungera som ett terapeutiskt rum istället för en 

plats för utbildning och bildning (s.217). 

 

Wester (2008) anser att eleverna utgår från tanken att skolan ska vara en rolig plats för dem. 

Och de lägger ansvaret på läraren för att lektionen och skolarbetet ska vara roligt (s.218). 

Detta uppslag kommer från vad som står i läroplanen, att läraren är skyldig att hitta ett sätt för 

att motivera eleverna.  

 

Lars Person anser i sin avhandling (2010) Pedagogerna och demokratin att det finns olika 

möjliga tolkningar till demokratibegreppet. Han fråga hur läraren hanterar sitt 

demokratiuppdrag? 

Han tolkar friheten som en möjlighet att öka och utveckla elevens förmågor på bästa sätt, inte 

bara för sin egen skull, utan också för kollektivets intresse i och med att de bekräftas i 

samverkan.  

Person refererar till Gutmans, som anser att en demokratisk utbildning ska bygga på tre mål 

för eleverna: 

 

- Lära sig att ta ställning till moraliska frågor som rätt- fel och gott- ont 

- Ge barn och elever participatorisk förmåga 

- Utveckla barns och elevers förmåga till kritiskt tänkande (s.35). 

 

Forsberg (2000) problematiserar i sin avhandling relationen mellan elevinflytande och statlig 

styrning. Hon menar att det finns en målkonflikt mellan skolans kunskapsmål och 

elevinflytandet (s.104). Forsberg refererar till Hammarberg som lyfter fram tre typer av 

konflikter: 

 

Ett barns intresse kan stå mot andra barns bästa; barns bästa kan stå i 

konflikt med föräldrars uppfattningar om vad som är i barnets intresse och 

barns bästa kan stå i motsats till ett samhällsintresse (s.117).  

     

Forsberg (2000) ifrågasätter inte elevens rätt till inflytande utan hur det dominerande eller det 

informella elevinflytandet påverkar skolans kunskapsuppdrag och lärarens maktposition. Hon 

menar att elever kan driva med förståelsen till detta begrepp. Vidare skriver hon att andra 
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forskare liksom Anman tvivlar på elevernas förmåga att vara ansvarsfulla, de vill ofta påverka 

mer än de kan. Det är viktigt att man skiljer på vad eleven kan och vad han/hon vill påverka, 

menar hon (s.17). 

 

Bergem (2002) anser i sin avhandling att all makt kan missbrukas. Han uppmärksammar 

behovet av ett etiskt läraryrke som kan bidra till ökat förtroende för lärarkåren. Bergem anser 

att hur läraren hanterar etiska frågor beror på dennes egna uppfattningar och värderingar. 

Vidare hävdar han att om läraren är medveten om sitt yrkes etik, så kan han/hon minskar sitt 

omedvetna maktmissbruk. Bergem betonas den karismatiska makten som innebär att läraren 

kan fånga eleverna och starkt påverka dem. Där kan lärares makt vara ett motiv för att 

utveckla den yrkesetiken.  

4. Syftet och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att belysa hur läraren uppfattar och upplever sin makt och 

maktutövning i dagens samhälle. Lärare skall utöva sin formella makt inom ramen för skolans 

uppdrag att undervisa och påverka elever. Men i detta ligger ett dilemma. Läraren skall på 

samma gång aktivt arbeta med demokratiska värderingar och fostra elever till ett demokratisk 

det avseenden att samtidigt som detta arbete pågår inom demokratiska värderingar enligt 

läroplanen och utöva en formell makt över eleverna. 

Jag utgår från tre perspektiv som jag anser är bundna till varandra; lärarens maktutövning, 

demokratisk uppfostran och barnens psykologiska behov till en gränssättning. Syftet 

förtydligas utifrån dessa frågeställningar:   

   

• Hur uppfattar lärare sin maktutövning/maktrelation med eleverna?  

• Hur hanterar lärare dilemmat att skapa god studiero och samtidigt inte kränka demokratiska 

principer och elevens rätt till frihet?  

• Vilka former av stöd anser sig lärarna behöva av omgivningen? 

 

Jag vill undersöka maktrelationen mellan läraren och elever tolkas, samt hur långt läraren kan 

nå med uppdraget att påverka elever genom att sätta gränser utan att överskrida elevens 

rättigheter. 
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5. Material och metod 

 5.1. Urval 

Utifrån informationen som jag samlade om regler, ordning och disciplinerad skolning i vissa 

fria skolor bl. a. engelska skolan, märkte jag en stor skillnad jämfört med kommunala skolor 

vad gäller ordningsregler. Jag ville fokusera på skillnaden och ta reda på orsaker som gör att 

elever eller föräldrar ofta föredrar fria skolor istället, därför har jag intervjuat lärare från båda 

skolformer.  

Jag har valt att undersöka ämnet på grundskola senare år, eftersom de största svårigheter när 

det gäller disciplinen existerar just här, enligt Husén (1961:121). 

Antal intervjuade lärarna är fem, då jag tycker att detta antal är tillräklig för att medge olika 

uppfattningar. De intervjuade lärarna var i olika åldrar, av olika kön samt undervisade i olika 

yrkesämnen med olika erfarenheter. Detta hjälpte mig att undersöka syftet från olika 

perspektiv.   

Jag valde att komma i direkt kontakt med lärarna, genom att besöka skolornas hemsidor, för 

att undvika onödiga intermediär som skolexpeditioner exempelvis.  

Empirin som jag samlade är konstruerad av kvalitativa intervjuer. Jag använde mig av den 

hermeneutiska metoden till min analys och tolkningar som jag kommer att utveckla nedan.  

 

5.2. Kvalitativ intervju 

Jag valde att utföra en kvalitativforskningsintervju då denna metod lämpade sig vara mest 

relevant för att undersöka mitt syfte. 

Stukát (2005) menar att den kvalitativa forskningen har till huvuduppgift att tolka och förstå 

resultaten, den är målinriktad, ger detaljerade och djupa åsikter. 

Kvale (1997) anser att metoden är beroende på studiens syfte. Med hjälp av metoden försöker 

man utveckla sin hypotes genom att bygga sin undersökning på kvalitativ analys av tidigare 

forskning (s. 69).  

För att kunna belysa hur en lärare upplever sin maktposition med eleverna behövs konkreta 

och specifika beskrivningar med lärarnas egna ord. Generelltsätt är jag intresserad av svar 

som är grundliga och djupa inte standardiserade. Därför valde jag denna metod.  

 

Man kan använda följdfrågor för att få mer betydande och rimliga svar, samt för att ge den 

intervjuade större frihet och möjlighet att svara som han/hon anser vara relevant. För att 
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lyckas med denna punkt ska intervjuguiden vara mindre strukturerad, men inte sakna struktur 

helt. En sådan intervjuguide kallas för halvstrukturerad, enligt Kvale (s. 32). Med nya 

spontana frågor, ges intervjuaren tillfällen att reflektera beroende på den intervjuades svar (s. 

108).   

Jag utgick ifrån mina frågeställningar när jag utvecklade frågor för att utveckla nya. Mina 

frågor kan klassificeras som både indirekta och tolkande frågor. Jag har också försökt att 

undvika kontroversiella frågor i början av intervjuer för att inte bromsa intervjun. Kvale 

(1997) anser att ordningen i intervjuguiden är viktig. Vissa frågor kan vara ganska 

provokativa, ledande eller suggestiva, och bör ”lindas in”. Därför valde jag en specifik 

ordning till intervjufrågor (se Bilaga). 

Avsikten med min forskningsstudie är att avslöja samt leta efter dolda sammanhang i 

verkligheten. Kvale menar att syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att få ta del av 

intervjuades livsvärld (s. 13). 

Nackdelen med denna metod är känsligheten som kan framkomma. Det innebär att den 

intervjuade i vissa känsliga ämnen kan ta lite avstånd från frågan och undvika att svara ärligt 

eller ge falska åsikter. Det krävs också att intervjuaren ska vara snabb med att reflektera under 

intervjun, och med att tolka vad som sägs mellan raderna. Jag försökte för att undervika 

missförstånd genom att bekräfta snabbt med hjälp av tolkningsfrågor om min tolkning stämde 

eller inte (Kvale, s. 36). 

Den kvalitativa intervjun är ett mänskligt samspel och det är omöjligt att helt eliminera den 

mänskliga faktorn. Konsekvensen av detta är att denna metod förlorar sin objektivitet som är 

ett krav för en vetenskaplig forskning (s. 63)   

Kvale betonar att intersubjektivitet är önskvärd och dominerande hos samhällsvetenskaperna. 

Detta kan uppnås genom att olika forskare upprepa samma forskning av samma fenomen för 

att åstadkomma samma data. Men det intersubjektiva beror på forskarens teoretiska 

förberedelser och förståelse av det som är fokus för forskningen (s.65).  

En av de största kritiska inställningarna till denna metod är frågornas påverkan på resultat. 

Kvale ifrågasätter om intervjuresultat inte beror på att frågorna har varit ledande, samt att 

resultatet också kan bero på vilket sätt frågorna är formulerade. Men å andra sidan är ledande 

frågor nödvändiga i vissa situationer, då forskaren vill erhålla information som han/hon 

ifrågasätter (s.145).  

Jag använder mig av hermeneutisk metod till min analys. 
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5.3. Validitet och Reliabilitet 

Under hela forskningsprocessen betonar Kvale validitet och reliabilitet, att man samlar in och 

behandlar data på ett systematiskt och ärligt sätt (s. 151). Man skall alltid arbeta med att 

uppnå en hög reliabilitet, vilket innebär hög tillförlitlighet. Anledningen till att reliabiliteten 

minskar i en undersökning kan till exempel vara att antalet intervjuade är lågt, vilket inte ger 

möjligheter till generalisering. Generaliserbarhet eftersträvas dock inte i kvalitativa studier där 

huvuduppgiften i stället är att tolka och förstå de samlade resultaten, hävdar Stukát (s. 32). 

Validitet innebär giltighet, ju flera falsifieringar som ges till ett resultats tolkning, desto högre 

validitet nås. Denna svårighet leder till kritiken av forskningsintervjuer, om resultaten byggs 

på falska rapporter så kommer de troligtvis att vara ogiltiga (Kvale, s. 219). 

Jag har tagit hänsyn till validitet och reliabilitet under hela min forskningsprocess, inte bara i 

något särskilt stadium. För att förstärka reliabiliteten använde jag en bandspelare utrustad med 

en långsam utspelning, risken att missa små detaljer blev då mindre. Jag anser att validiteten i 

min studie är bra. Det blev under intervjuerna tydligt att de intervjuade var intresserade av att 

dela med sig av sina sysätt, då de var uppmärksamma försökte ge relevanta svar.   

 

5.4. Etik  

Kvale (1997) betonar fyra huvudkraven då det kommer till forskningsetik; konfidentiellitet, 

samtycke, information och respekt.    

I min undersökning valde jag att skydda den intervjuades privatliv genom att byta ut namnet 

eller låta personen vara anonym. Tonvikten ligger på innehållet i intervjun. 

Innan jag började spela in fick de intervjuade tydlig information om undersökningens syfte 

och dess upplägg, för att han/hon skulle kunna befästa sitt deltagande eller vägra. De fick 

också information om vilken betydelse och vilken roll personens deltagande skulle ha i mitt 

arbete. Eventuellt frågade jag den intervjuade om han/hon har några funderingar, innan 

undersökningen tog sin början. Det var viktigt för mig att visa respekt, intresse och 

uppmärksamhet för vad som sades och försöka vara kritisk mot min egen hypotes under 

intervjun (s. 37). 

5.5. Intervjuer genomförande 

Att boka tid för intervjuerna var inte lätt, på grund av lärarnas späckade scheman och 

begränsade tillgänglighet. 

Det tog tre veckor att få den första tiden. Jag har genomfört fem kvalitativa intervjuer med 
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fem lärare från tre olika skolor; där två är kommunala och en fri. Tre av de intervjuade är 

verksamma på samma skola. 

Fyra av lärarna önskade ha frågorna i förväg för att kunna fundera, men en lärare frågade inte 

och då föreslog jag inte det heller, tanken var att få spontana svar. Jag fick deras samtycke att 

medverka efter att jag informerat dem om vad min studie handlar om, samt skickat 

intervjufrågor för att de skulle kunna förbereda sig. Jag använde en bandspelare efter att jag 

fick de intervjuades tillstånd, det underlättade för mig att koncentrera mig på svaren och gav 

mig utrymme att reflektera samtidigt, istället för att vara upptagen med anteckningar. Varje 

intervju tog omkring en timme, förutom intervjun med läraren från engelska skolan som tog 

en halvtimme. Stukát (2005) pekar på denna punkt och anser att intervjun kan vara begränsad 

beroende på den intervjuades förmåga och kunskaper.   

Det har inte varit alltid möjligt att genomföra intervjuer i en helt lugna miljöer, tre av dem har 

ägt rum i lärarnas arbetsrum. I dessa fall var det en del ljud runt omkring. 

  

5.6. Analysmetod  

Den hermeneutiska vetenskapssynen leder, enligt Stukát (2005), i huvudsak inte till 

förklaringar utan till ökad förståelse, där forskarens tankar betraktas som en tillgång för 

tolkningen. Eftersom detta arbete som bland annat fokuserar på maktrelationer och 

maktutövning, lämpar sig den hermeneutiska analysmetoden bäst. Hermeneutisk tolkning 

betyder att undersökningar inte kan vara helt neutrala, utan att forskarens uppfattningar 

påverkar tolkningarna. Det innebär att objektiva sanningar inte finns. Denna syn på vetenskap 

delar jag, vilket är ytterligare en anledning till mitt val av analysmetod.  

Stukát anser att tonvikten ligger på helheten och inte på delarna, detta synsätt kallas för 

holistisk information. Poängen är att karaktärisera resultatet genom tolkning och förståelse 

och inte genom generalisering, förklaring och förutsägning. 

Efter att jag har genomfört mina intervjuer, har jag renskrivit dem. Under transkriberingen har 

jag frågat andra personer för att bekräfta min uppfattning av det sägs, för att få en god 

reliabilitet. Jag har strukturerat texten i en lämplig form för analys, detta steg är i sig en del av 

analysen. Jag har plockat ut viktiga delar ur texterna som är mer anknutna och kopplade till 

undersökningens syfte och problematik, alltså har jag koncentrerat intervjutexten. Vidare 

menar Kvale att man ska ta hänsyn även till det som inte sägs dvs. tolka det som sägs mellan 

raderna (s.164). 
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Efter att jag har läst texterna ett antal gånger, har jag ordnat svaren på ett tydligt sätt. Syftet är 

att ta fram de samlade uppfattningarna för att uppfatta variationen mellan de intervjuades 

svar, samt leta efter likheter och/eller olikheter. Detta steg krävde mycket tid. Jag har tolkat 

och kopplat den insamlade materialet till den valda litteraturen.   

6. Analys och redovisning  
Presentation av lärarna 

Kommunala skolor 

Skola 1: Stefan har arbetat som lärare i 10 år. Han har varit verksam vid sex olika skolor där 

har han undervisat i svenska och engelska. 

Skola 2: Gunilla undervisar i matematik och har arbetat som lärare i 40 år. Agneta, har jobbat 

i 41 år och är en matematik samt biologilärare. Tomas har arbetat i 40 år och undervisar i 

Kemi.  

Engelskskola: Sara har arbetat i 3 år och undervisar i svenska vid en engelskspråkig skola. 

 

6.1. Lärarens uppfattning till sin maktutövning 

Tomas, Gunilla och Agneta hävdar gemensamt att makt betecknar ett laddat ord. De har svårt 

att betrakta sig själva som maktutövare. Gunilla tillägger att läraren har en väldigt begränsad 

makt, då utövning av den diskreta makten - som man för övrigt har rätt till - även kan möta 

motstånd. Samtidigt betraktar de bristen på maktutövning som en nackdel eftersom lärare 

under dessa villkor inte kan sätta gränser för sina elever. Gunilla tycker att hennes 

maktposition ibland undermineras på grund av återkommande bedömningar och kritik. Lärare 

får oftast inte stöd, varken från skolledningen eller hemmet.  

”Om någonting inträffar, så ringer föräldrarna direkt till rektorn och tar direkt parti för sina 

barn, istället för att ta kontakt med den iblandade läraren. Det är helt ofarbart att tro blint på 

vad sina barn säger.” säger Gunilla.  

Agneta: ”Om vi tar något konkret med mobiltelefonen, så ber jag en elev att lämna ifrån sig 

sin, och om han stoppar den i fickan, så får jag inte göra någonting. Här hittar jag ingen 

makt för att få honom att lyda”. 

Sara menar att hon känner sig trygg när eleverna accepterar och tar lärarens maktutövning för 

given. Enligt Stefan är lärarens roll att bevisa att han/hon är den enda som har rätt att utöva 

makten i klassrummet. Läraren måste stå för sina ord och inte låta sig bli manipulerad av 

eleverna. Stefan anser bestämt att det är en självklarhet att läraren skall inta sin ställning som 
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en maktutövare för att kunna sätta gränser och tillämpa regler: ”Jag är inte öppen för någon 

diskussion utan det som jag säger ska ske”.  

   

a) Skillnad i ordning/ordningsregler mellan kommunala och Engelska -

skolan?  

Gunilla, Agneta och Tomas tycker att det är mindre problem i friskolor jämfört med 

kommunala skolor, fast har de inte någon erfarenhet. Detta kan bero på att de föräldrar som är 

mer medvetna främst väljer friskolor.  

Lärarna märker att det faktiskt finns föräldrar som föredrar att flytta sina besvärliga barn till 

mer disciplinerade skolor med bättre ordning. Sara bekräftar detta och hävdar att den skola 

som hon arbetar i är känd för den här förmågan och kompetensen att sätta gränser för ett stort 

antal elever. Stefan vidhåller däremot en helt annan inställning. Han menar att människor är 

olika och det kan inte vara möjligt att alla skall vara överens om samma regler och samma 

kultur i en stor skola med ett stort personalantal. Detta skulle göra det svårt att arbeta i dessa 

sammanhang.   

Stefan: ”Om man inte är överens, så kommer eleverna direkt känna av det; Wow hon tycker 

inte lika som honom”. 

 

b) När eleverna utmanar lärares maktutövning 

Eleverna kan provocera läraren genom olika sätt. Detta kan ju t.ex. vara genom att; de struntar 

i läraren, har ytterkläder eller kepsar på sig, låter telefonen ringa eller använder oanständiga 

ord.     

Stefan:” Eleverna, tonåringarna framför allt är jätteduktiga för att känna av dig. Hur stark 

och hur svag du är och de kan göra vad som helst för att testa dig, låta telefonen ringa, 

ah…”.  

Det kan hända att elever utmanar läraren genom att de vägrar lyda eller visar öppet motstånd. 

Tomas: ”Jag har gått ut från klassrummet själv, när eleven inte ville göra det någon dag”.  

Det beror på skolledningens stöd och tyvärr är det inte alla skolledningar som stödjer de 

anställda, menar lärarna. ”Det finns några som är fega och inte backar upp”, säger Tomas. De 

är rädda att blanda in föräldrar, då detta kanske leder till att de flyttar sina barn till en annan 

skola. 

Sara tycker att även klädesplagg kan vara utmanande och skolan kan då välja att förbjuda 

vissa klädstilar. Detta krav ställs inte bara på eleverna utan även helst på lärarna som måste 
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verka som förebilder.  

6.2. Att sätta gränser till elever 

Lärarna säger att vissa lärare under särskilda situationer inte orkar säga ifrån eller vågar 

komma i konflikt med eleverna. Detta kan bero på att de är trötta eller inte hinner med allting. 

En annan orsak kan också vara bristen på konsekvensmöjligheter som gör att de undviker 

konflikter. Lärarna säger att de ofta blir rädda att eleverna inte lyder. De hävdar dock att det 

inte finns mycket att göra, då de inte vill hamna i sådana situationer. Men samtliga lärare 

anser att man ändå måste ta den här konflikten. 

Stefan: ”Orkar du inte ta en konflikt med en elev så skickar du 25 signaler till 25 elever. Så 

man måste vara försiktig om hur och hur mycket ska man strunta i.” 

 

a) Sanktionsmöjligheter  

Samtliga lärare klagade på bristen av sanktionsmöjligheter och efterlyste möjligheter till 

konsekvenser. De pekar på den stora skillnaden i lärarens maktverktyg genom tiden. 

Gårdagens skola hade sitt ord att säga, jämfört med dagens skola. ”Den aktuella skolan är lite 

tandlös”, hävdar Tomas. De tycker att straff och åtgärder i skolan är väldigt begränsade. 

Lärarna tycker att det är en självklarhet att stärka lärarna för att de skall kunna uppfylla sina 

uppdrag. ”Det är det absolut enskilt största problem som jag som lärare själv känner. Det 

finns inga konsekvenser, och det är så elever skolkar, elever tappar bort böcker, bråka med 

varandra.”, säger Stefan.   

Sara menar att om kommunala skolor följer samma regler och krav samt läraren står för 

begränsningen, så räcker det med de aktuella sanktionerna. Det hela beror dock på hur långt 

skolan orkar stå på sig och hur man tolkar skollagen.  

  

b) Lärarens ansvar 

Agneta anser att läraren ofta medvetet föredrar att strunta i elevernas beteenden i vissa 

situationer, samtidigt som han/hon är medveten om att detta inte gynnar elevens bästa.  

”Det händer också mig i vissa situationer att när de ber och jag tycker att det bli ingen sjafs 

om jag säger OK, gör det! Men den eleven kanske egentligen inte aldrig behövt det.”, säger 

hon. 

Men å andra sidan vet lärarna att detta kan påverka och smitta av sig till andra elever och på 

lång sikt kan läraren tappa sin makt - då eleverna tar över den. Men läraren kan samtidigt få 

ett dåligt samvete och inte kunna fortsätta under dessa villkor. ”Om man struntar i konflikter 



26 
 

så tror jag att de inte är lärare länge. Om du inte tar det konflikten, då kommer du att bränna 

ut dig själv”, säger Stefan. 

Även om man framhåller att det är ständigt förbjudet att låta elever bryta mot reglerna under 

lärarkonferenser, så är det inte alla lärare som tillämpar detta. Lärare är ändå individer och de 

kan ha det svårt ibland. 

Sara önskar att tillämpningen av regler fungerar i alla skolor, då det är viktigt att hela 

lärarkåren är konsekvent. Om vissa lärare inte tar ansvar och låter bli, kan det bli mycket 

svårare för andra lärare som faktiskt säger emot och bryr sig. Detta kan skapa en större 

konflikt.  

"Jag skulle välja att det skulle bli självklarhet att alla elever lämnar ifrån sig mobiltelefonen. 

Vi får fler och fler okoncentrerade barn, på grund av irritations moment. Men jag tycker om 

man tar det på allvar så får man bättre resultat och lugn miljö.”, säger Sara. 

6. 3. Demokratiska arbetsformer 

Elevdemokrati har tolkats av alla lärare som rätten till ett regelbundet elevråd, träff med 

rektorn, biträdande rektor eller personal. Man tar också hänsyn till deras utvärderingar. 

"Förutom dessa, har eleverna inte mycket frihet egentligen, utan de bara tror att har det", 

anser Tomas. De är lika begränsade som lärarna i verkligheten. De får inte bete sig hur som 

helst. De måste sköta sitt jobb, sträva efter att det ska fungera på lektionerna samt respektera 

schema, regler och värdegrund. 

Stefan: ”Jag tycker att det är bra att Sverige har den här typen av att ifrågasätta eleven. Det 

gör att jag som lärare måste hela tiden tänka på mitt arbetssätt. Men det är farligt att låta de 

bestämma för mycket”. 

Gunilla och Agneta tycker att friheten har blivit mycket större och det är överdrivet, då det 

endast gäller möjligheter och inga skyldigheter: ”Får läraren pratar med mig så här, jag 

känner mig kränkt”. Eleverna vill inte ta ansvar, de räknar med att samhället och hemmet tar 

hand om det. Gunilla menar att om läraren ställer krav på eleverna är det för deras bästa och 

dessa krav tyder på att man bryr sig. Men det är den aktuella skolan, alltså skolsystemet som 

inte ställer några krav. Fler möjligheter för eleverna bidrar till det ställs enorma förväntningar 

på lärarna, hävdar Gunilla. 

 

a) Godarbetsmiljö under läroplanen demokratiska arbetsformer? 

Samtliga lärare i kommunala skolor vidhåller att dagens elever är välinformerade om vad 

skolsystemet ger de för rättigheter samt om lärarnas begränsningar och de utrymmen som kan 
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utnyttjas. Således vågar elever visa motstånd när läraren försöker utöva sin makt eller sätter 

gränser för dem. Tomas anser att skolan bör vara mer sträng mot elever som beter sig illa mot 

andra, exempelvis: ”Det krävs väldigt mycket för att kunna flytta mobbaren från sin skola, det 

måste vara allvarliga mobbningar, det är synd eftersom kan det vara väldigt illa, det kan leda 

till bekymmer båda för lärare och andra elever”. 

Stefan tycker vidare att om elever kommer till skolan men vägrar delta i lektionerna, så måste 

skolledningen skicka hem dem istället för att låta dem vara kvar i skolan för att äta, lyssna på 

musik och träffa kompisar.  

De diskussioner som lärarna av kommunala skolor för beträffande bristen på konsekvenser är 

att; föräldrasamtal ofta inte hjälper, då även dessa inte kan utöva någon makt på barnen. 

Agneta och Gunilla efterlyser mera tydliga och stränga regler. De betonar att hemmet måste ta 

sitt ansvar, så att skolans uppdrag främst fokuseras på kunskapen. Stefan anser dock att 

föräldrarna inte har tillräkligt med tid för att samarbeta med läraren och de inte heller har 

makt. Därför kan man inte förvänta sig mycket av dem: ”Istället för att säga; kan du säga till 

ditt barn att han ska skärpa sig med den här telefonen, så säger vi så; Det kan vara snällt om 

du kan säga till ditt barn att han bör sluta med den här telefonen” och vad får man för svar ” 

Jo, det är bara telefonen, men han sköter sig så gott han kan.” 

En generell tolkning är att ingen har makt över barnen, varken läraren eller hemmet. Men 

lärarna vill inte ta på sig uppfostringsrollen utan några verktyg. 

Allt ligger på lärarens axlar men läraren har inte längre någon makt. Agneta: ”Om jag säger 

till en elev: Du har en kvarsittning imorgon, jag är ledsen men det är så. Då svarar eleven 

”Nej, jag vill inte”, jag säger: jag ringer din förälder”, Ok, fine” säger eleven”.  

Här känner läraren av bristen på tillgängliga verktyg. Ty, även påföljderna inte kan fungera 

effektivt, då eleven är medveten om att läraren inte kan gå så långt. 

Sara tillägger att hon nästan aldrig har mött på motstånd i Engelska -skolan.  Eleverna är 

mycket medvetna om de konsekvenser som gäller när man bryter mot reglerna: ”Om du har 

valt den här skolan, så ska du acceptera reglerna som gäller”. 

 

b) Kunskapsmålen genom elevens frihet 

De erfarna lärarna pekar vidare på att eleverna har varit mer studiemotiverade förut, medan 

denna generation har blivit van vid att andra; lärare, föräldrar eller samhället ska ställa upp 

och ordnar så att det ska gå bra: ”Vi är bortskämd med denna mentalitet; samhället fixar det, 

myndigheten ska ta hand om det”, säger Agneta. 
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Det kan inte vara möjligt i praktiken, där en skola för alla inte längre gäller, Elever är olika. 

Lärarna har föreslagit olika sätt att jobba med eleverna som inte har lust med skolarbete. 

Beroende på elevernas intresse kan halvdagar hållas i skolan och då får man helt enkelt syssla 

med något paktiskt under resten av dagen. För övrigt kan det finnas några elever som inte 

klarar av att vara i större grupper och dessa får därför flyttas till mindre grupper. Därmed 

kommer de att må bättre och klassrummet med. Det hela varierar beroende på eleverna. 

Samtliga var överens om att det är en självklarhet att man ska gynna och fokusera mera på 

ämnet inlärning, istället för att använda lektionstiden till något annat onödigt. Därmed är 

oordning en av anledningarna till låga resultat.”Man tappar 45 % nästan av tiden för att rätta 

elevens beteende”, säger Stefan. 

”Våra nior är väldigt sega, eftersom de vet att det finns hur många gymnasieskolor som helst 

där de kan komma in, så alla får chans.” 

Problemet är att vissa elever inte utnyttjar sina potentialer och inte anstränger sig för att klara 

av sina studier. Det största arbetet läggs på läraren. ”Det är mycket press.” Säger Gunilla. 

Men ansvaret ska inte enbart ligga på läraren. ”Alla har sitt ansvar; föräldrarna har sitt, 

eleverna har sitt och vi har vårt.”, säger Stefan. 

 

 c) Den nya skollagen 

Det är ingen lösning hävdar samtliga lärare, om eleven flyttas till annan skola men samtidigt 

bär med sig sitt negativa beteende. På det sättet flyttas problemet istället för att lösas. Den 

gamla skolan känner lite lättnad medan den nya skolan får ta ett tuffare ansvar. 

Men enligt Stefan handlar allt om pengar och ekonomi. Om eleven flyttas, så flyttas även 

pengarna. Läraren anser att det är givet att man ska kunna avstänga stökiga elever under en 

kort tid. Men därefter måste någonting hända. Det är ju hela klassen som är drabbad av denna 

stökiga elev. 

 

Alla lärare håller med skolministern när han betonar att skolans uppdrag måste vara 

kunskapsförmedlande. De vill att föräldrarna ska ta sitt ansvar. Med andra ord, vill de endast 

sköta undervisningen och inte själva uppfostringen.  

Gunilla anser att huvudansvaret måste ligga på föräldrarna när det gäller uppfostran, då 

läraren inte har lika makt som hemmet. Alltså krävs det av läraren att han eller hon ska vara 

karismatisk. Hur kan man då skapa den här personen som måste vara båda sträng och snäll? 

Även detta beror på elevernas mognad och om vilka eleverna är.  
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7. Diskussion  
 

Läroplanen säger att skolan ska vara den enskilda samhällsinstitution, som har det största 

ansvaret att påverka elevens utveckling positivt.  

Enligt vissa lärare definieras maktutövningar som mycket komplicerade processer och de 

hade det svårt att beskriva sin maktposition. Därtill vill lärarna synliggöra sin maktutövning 

genom att tydliggöra den. Jag anser att detta är likt den osynliga makten som, Foucault 

diskuterar om och skolan ska vara en central arena för denna ledning.  

 

När elever utmanar lärare genom att strunta i undervisningen, använder mobiltelefonen eller 

har ytterkläder på sig, så försöker de underminera lärarens maktposition på dessa sätt. 

Enligt lärarnas berättelser, verkar det som att läraren behöver ett större utrymme för att utöva 

sin makt. Man bör dock även ta hänsyn till åldershierarkin. Den ”ojämlika” maktrelationen 

mellan barn och vuxna ska behållas oavsett hur samhället förändras, som hävdar artikeln 

”Kärlek, dikt och dröm” (2007). Det är det som Foucault menar med asymmetriska 

maktrelationer, vilket innebär att makten inte kan delas lika mellan lärare och eleven. I de fall 

då läraren tappar en del av makten får eleven den istället och då finns det möjligheter till ett 

maktövertag för elever. Så länge maktutövning finns kommer det även att finnas ett motstånd, 

då lärarnas maktutövning hos eleverna väcker en vilja att utmana och agera mot reglerna.     

 

Lärarna anser att de utgår från läroplanen och inte får gå ifrån sina frihetsgrader, där alla deras 

handlingar är styrda av specifika regler och faktorer. Här kan man påpeka behovet av ett 

etikläraryrke, som Bergem (2002) diskuterar.   

  

Hierarkin mellan läraren och eleven ska utnyttjas på ett rättvist sätt som Liljegren (2000) 

påpekar. Hon vill satsa på självdisciplin genom att lära elever att disciplinera sig själva, vilket 

leder till en rättvis maktposition. Men lärares uppdrag är fyllt av många svårigheter och ett 

stort ansvar ligger på dem.  

Men att lärarnas ska stå för sina gränsdragningar kan också leda till att han/hon blir anklagad 

för att vara en maktmissbrukare och utsätts för mycket kritik. Därmed hamnar lärare alltid i 

ett dilemma. Detta dilemma har lärare svårt att komma från, oavsett sina kompetenser eller 

erfarenheter.  
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Man kan inte exakt mäta hur mycket en dålig arbetsmiljö påverkar elevernas resultat, men det 

verkar som att alla lärare håller med om att resultatet kommer att påverkas negativt av en 

dålig miljö. Husén (1961) talar om proportionalitet mellan de både fenomenen, det handlar i 

slutänden om lärarens slitage. Detta innebär att lärarens kapacitet försämras i en dålig miljö, 

de tappar orken och lusten och undviker att konfrontera eleverna.   

Kravet på att eleverna ska nå kunskapsmålen leder till att läraren känner sig mycket pressad, 

särskilt med otillräckliga maktverktyg för att kunna påverka eleverna. Lärare känner sig 

osäkra när det gäller sin makt och skäller vidare på skolledningen som inte ger tillräckligt stöd 

för lärarnas handlingar.  

Lärarna önskar sig rätten till makt, Maltén (1998), kallar denna för den personliga makten 

och/eller legitimmakten där han/hon får ett gott anseende av föräldrar visavi sina speciella 

roller.  

Elever som är ambitiösa kan även falla offer för stökiga inlärningsmiljöer, då de tappar lusten 

att lära. Naturligtvis har eleven rätt att praktisera sin frihet och demokrati, men denna frihet 

ska endast utövas inom den ram som skyddar kollektivet. Liljegren (2000) pekar på denna 

punkt genom att beskriva det som icke-demokratisk gentemot majoriteten att gå utanför dessa 

ramar.  

Om man nu försöker lösa detta genom att sätta elever i olika grupper beroende på deras 

intresse och beteenden, så betraktas detta som orättvist då det inte överensstämmer med en 

Skola för alla.  

Undersökningen visar att när vissa elever leder till en stökig miljö, bli det orättvis båda 

framför läraren och resten av eleverna. Poängen, anser Englund (2007), att lyfta upp 

utbildningen utan den leder till en oordning .  

 

Min undersökning har belyst olika faktorer som orsaker lärarens svaga maktutövning. Den 

första faktorn är att skolledningar inte vill riskera att de eller dess lärarkår uppfattas missbruka 

sin makt, de vågar därför inte vara för stränga och undviker åtgärder, detta förhållningssätt 

varnar Colnerud (2004) för.  

Den andra faktorn som lärare (Tomas och Stefan) pekade på som avgörande för att 

skoledningen inte stöttar sina lärare rör ekonomiska skäl. Skolan är rädd för att förlora ett 

antal elever om det ställs alltför stora krav och stränga regler på dem. Detta förstärks med 

föräldrarnas och/eller elevernas rätt att välja vilken skola de vill gå på, vilket betonas av 

Wennberg & Norberg (2004). Men lärarna anser att om ordningsreglerna är nationaliserade, 

borde detta inte leda till några problem.  
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Skola följer läroplanen som är det skoldokument som alla; skolan, föräldrar och elever måste 

uppfylla. Det som har undersökningen visat att varje skola antingen Engelsk -skola dessa 

kommunala skolor har sina regler och normer. Olenius (2001) menar att styrdokument endast 

anger principer och mål i stora linjer, medan detaljer om hur den ska genomföras tolkas på 

lokal nivå. Han betonar även att läroplanen egentligen måste formuleras så att den ger 

utrymme för tydliga tolkningar. 

Läraren i Engelska skolan anser att skolverksamheten bedrivs genom att alla håller sig till de 

uppsatta konsekvenserna för brott mot ordningsregler, där ingen personal har rätt att ignorera 

regelbrott. Skolans personal är skyldig att ingripa snabbt och effektivt mot alla brott. Skolan 

räknar med föräldrars samarbete och deras ömsesidiga förståelse. Det är nämligen det som 

förstärker konsekvenserna och gör dem mer effektiva. Det förekommer dock sällan att elever 

utmanar sina lärare, enligt Sara, som aldrig har stött på utmaning eller motstånd, trots sin 

kortvariga erfarenhet. Detta kan bero på att samma regler gäller hela skolan och appliceras på 

samma sätt av all skolpersonal. Elever känner av var gränserna ligger och kunde anpassa sig 

själva till skolans regler och normer, likt det som Wennberg & Norberg (2004) pekar på. 

Därmed anser Sara inte att det behöver ske en ändring i skollagen, utan anser snarare att den 

aktuella lagen ska utnyttjas på ett rätt och effektivt sätt. 

 

Alla lärare uppfattade elevdemokratin som elevernas rätt till elevråd. Betydelsen av elevernas 

ansvar och inflytande i skolan betonas av läroplanen. Elevernas rättigheter och egna ansvar 

rör både utformningen av och innehållet i undervisningen, samt olika arbetsmiljöfrågor. Men 

det är även värt att notera att detta inflytande ska anpassas efter elevernas ålder och mognad, 

enligt skollagen (kap 4:105). 

Det är klart att samhället har förändrats och hela tiden fortsätter att förändras. Elevernas frihet 

och möjligheter har ökat. Men ansvarsbegreppet betonas alltid då demokrati nämns. Min 

undersökning visar att problematiken ligger i att elever missuppfattar sin frihet samt sin rätt 

till inflytande och att utformningen av detta inte appliceras på ett effektivt sätt. Det 

förekommer att eleverna inte accepterar regler och inte tar eget ansvar. Forsberg (2000) 

ifrågasätter elevens förmåga att uppfatta inflytande på rätt sätt. 

Grandelius (1999) gör en koppling mellan barns utveckling och uppfostran. Det som krävs är 

att våga sätta gräns. Det handlar om att vuxna ska ta sitt ansvar. Liksom Grandelius anser 

Liljegren att varken lärare eller föräldrar får abdikera från sina roller. Lärarna är medvetna om 

denna nödvändighet men de hävdar att det inte är alltid möjligt att handla på detta sätt. 
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I skollagen står det tydligt att hemmet också ska ta sitt ansvar när det gäller barnuppfostran, så 

att kravet och rollen inte enbart skall läggas på lärarens rygg. Men lärarna undviker att blanda 

in föräldrarna för att inte bli kritiserade eller betraktas som skyldiga för barnens 

misslyckanden. Detta är likt det som Husén anser, att lärare ofta är rädda för att hamna i 

konflikter då detta kan leda till kritik. 

 

Kan lärarens maktposition behållas när lärare saknar de sanktionsmöjligheter som föräldrar 

och samhället i stort disponerar över? Enligt undersökningsresultat anser jag att detta är en 

svår fråga. Föräldrar har fler möjligheter och större makt. Denna makt kommer bland annat av 

att de har en naturlig relation med barnet som lärare inte har. Därmed kan samhället i sin tur 

också ställa nya krav och regler på individen. 

Lärarna betonade vikten av att hålla fast vid uttalade konsekvenser och alltid backa upp dessa, 

då eleverna annars skulle känna att de kan utmana läraren utan att något händer. Det är värt att 

nämna läroplanen som betonar att konsekvenser är ett nyckelord för att lära elever 

ansvarstagande.  Å andra sidan begränsas lärarnas möjligheter att ställa krav och sätta gränser 

för eleven av maktlöshet, brist på maktmedel samt otillräckliga åtgärds- och 

sanktionsmöjligheter. 

 

Lärarna känner sig mycket pressade av kraven som läggs på dem om att alla elever ska nå 

målen. Detta gäller särskilt då elever vägrar att ta ansvar för sitt skolarbete. Lärarna anser 

vidare att dessa mål omöjligen kan nås för alla elever, då det behövs variation i utbildningen 

som i sin tur är beroende av elevens förmåga och intresse. Eleverna, anser Wester (2008), 

utgår från tanken att läraren ska göra att lektionerna blir roliga för att de ska trivas bättre och 

få lust att lära sig.  

    

Elevers misslyckanden i skolan kan vara en konsekvens av oordningen, anser lärarna i 

undersökningen. Vad kan vi vänta oss av en elev som inte tar ansvar för sitt skolarbete, inte 

visar respekt för kollektivet och inte utnyttjar sina rättigheter på rätt sätt? Denna fråga 

kompliceras ytterligare av föräldrar som inte ingriper i sina barns skolgång. Dåliga resultat 

kan vara konsekvensen av de vuxnas abdikation. 

 

Landal (2006) talar om att skollagen måste tydliggöra att demokrati och frihet bygger på 

regler, ordning och ansvar, genom att i själva arbetet kräva ordning och sätta gränser. Fasta 
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normer och regelsystem leder således till att skolan når färdighets- och kunskapsmålen, 

samtidigt som man agerar inom den demokratiska värderingsramen (s.175). 

 

Undersökningen visar att när vissa elever orsakar en stökig arbetsmiljö, bli det orättvist både 

mot läraren och mot resten av eleverna. Poängen, anser Englund (2007), är att lyfta upp 

utbildningen utan det leder till en oordning.  

 

Den nya skollagen som handlar om att stänga av eleven från grundskola för en vis tid tycks 

inte vara en lösning, då den kan motsäga skolplikten. För att undvika denna motsägelse, så 

ska skolan till exempel ordna hemundervisning men detta innebär en större ekonomisk insats. 

Det kan också tillkomma en rektifiering i skollagen om man utgår från att exekutionen av 

föremål endast får ske frivilligt eftersom i det fallet blir det snarare ett tvång. Och här hamnar 

man i motsägelse med läroplanen. En annan punkt tillkommer när eleven byts till annan skola 

problemen inte anses lösts utan endast ha flyttats.      

Jag tycker att de nya skollagen lyfter fram elevens ansvar för dennes skolgång och ger läraren 

befogenheter, genom att ge honom/henne stöd och trygghet i sitt mandat. Läraren kan utöva 

en rättvis makt som gagnar både eleven och skolmålen.  

Jag anser att detta inte ställer några problem, hur ska man annars tolka den höga status och 

den uppskattning som Engelska skolan fått på grund av sina ordningsregler? 

8. Avslutande reflektion 
 

Min slutsats av undersökningen är att den visar att lärare upplever ett dilemma när det gäller 

hur arbetet skall utformas i praktiken, de har svårt att utöva makt utan att missbruka den eller 

utan att bli anklagade. 

Lärare anser sig behöva tydliga regler och mer sanktionsmöjligheter för att kunna påverka 

elever, där skall de vara medvetna om sin yrkesetik för att hålla sig inom ramen för sina 

tillåtna handlingar. 

 

Det är enligt mig oerhört viktigt att satsa på skolverksamheten för att få en kontinuerlig 

utveckling av den och av lärarens roll. 
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10. Bilaga 
 

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du jobbat som lärare? 

2. Hur ser du på lärarens roll som formell maktutövare? 

3. Ser du någon skillnad i synen på ordning (och ordningsregler) här och en kommunal 

skola? (visversa) 

4. Vilka uttryck tar det sig när eleverna utmanar en lärares maktutövning? 

5. Orkar lärare ta en konflikt och sätta gränser? 

6. Känner du att ökade sanktionsmöjligheter skulle hjälpa dig/Er att skapa en god 

arbetsmiljö? 

7. Är den stökiga miljön ett resultat av lärarens medvetenhet/omedvetenhet? 

8. Hur tolkar du läroplanens krav på demokratiska arbetsformer? 

9. Vad är dina tankar kring att det är en motsättning emellan god arbetsmiljö och 

läroplanens krav på demokratiska arbetsformer? 

1. Hur bör arbetet utformas? 

2. Utgör lärarens maktposition ett problem? 

3. Känner du att läroplanens krav på demokratiska arbetsformer begränsar 

lärarens ledarstil? 

10. Hur kan lärare lyckas med kunskap målen genom elevens frihet? 

11. Vad är Era tankar kring att det snart blir möjligt att tillfälligt stänga av elever från 

grundskolan? 

 

 

 


