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ABSTRACT 

 

Title: Teacher views with regards to democratic teaching and their position of power within the 

teaching situation  

Autumn 2010 

Author: Emilia Åkesson 

Tutor: Kristina Abiala 

 

The aim of this paper is to examine how teachers experience their possibilities to develop 

democratic teaching in high school and how they reflect upon their position of power within the 

teaching situation. Four professional high school teachers have been interviewed for the study. 

The theoretical perspective of the study is an intersectional view on power and a view on 

democratic teaching which is partly built on the high school curriculum, but mainly defined by 

deliberative conversations, anti-oppressive education and norm-critical education. The result of 

the study is focused on three themes, which were shown in the analysis of the interviews. These 

themes are: choices of teaching content,  authority of the teacher and democratic teaching. The 

conclusion of the study is that there is no fixed manual or one single method, for democratic 

teaching. However, if possibilites are created through educational politics, teacher tranining, 

existing norms at the school, and individual teachers ability to reflect upon their own position of 

power, democratic and anti-oppressive education is possible.   

 

Keywords: democratic teaching, power, intersectionality, anti-oppressive education, norm-critical 

education 

 

Nyckelord: demokratisk undervisning, makt, intersektionalitet, antidiskriminerande undervisning, 

normkritisk pedagogik. 
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INLEDNING 

Många funderingar kring vad makt är, hur det fördelas, uppstår och verkar har följt mig sedan jag 

började utbilda mig inom och arbeta med pedagogik. Att makten alltid är kontextbunden, men 

ändå ibland hårt knuten till vissa positioner, är något som blir tydligt i arbete inom skolan. Att 

vara lärare innefattar att ha makt. Denna maktposition är en del av arbetet och innebär ett ansvar. 

Detta ansvar kan innebära exempelvis att arbeta för att varje människa som står i 

beroendeställning till den maktposition som det innebär att vara lärare, har rätt att känna sig 

delaktig i och har rätt att påverka det som angår dem. Ansvaret kan också innebära att arbeta för 

att alla människor oavsett ålder eller position, har rätt att leva ett liv utan diskriminering och 

kränkningar. Elever i skolan är inte, vilket kommer att lyftas i denna undersökning, bara becomings, 

som kommer att i ett senare skede bli en verksam del av civilisationen1, utan de är beings, de är 

och lever nu, och har samma rätt som alla andra att känna sig trygga, värdefulla och synliggjorda. 

De har rätt till att deras åsikter tas på allvar. Skolan är inte bara en spegling av samhället, skolan är 

en del av samhället. För att försöka förstå detta och för att själv komma fram till sätt att i mitt 

framtida arbete förhålla mig till de maktordningar som är sammanvävda med positionen som 

lärare, har jag valt att fokusera denna undersökning på lärares förhållningssätt till sin egen 

maktposition i undervisningsarbetet och hur det är möjligt att bedriva demokratisk undervisning. 

 

Bakgrund 

Här kommer jag att ge ett sammanhang till denna undersökning utifrån styrdokument, lagar och 

olika perspektiv på demokrati i skolan.  

 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna 
 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i 
skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som 
verkar inom skolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma 
miljö (1 kap. 2 och 9 §§).2 

 

Med dessa meningar inleds läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. Vidare fastslår 

läroplanen att: 
 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värden. 
Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta 
personligt ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet.3 

                                                 
1 Martinsson, Lena  i Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red.) (2008). Skola i normer. Malmö: Gleerup s. 139-147 
2 Läroplaner för de frivilliga skolformerna: Lpf 94. (1994). Stockholm: Utbildningsdep. s. 3 
3 Läroplaner för de frivilliga skolformerna: Lpf 94. (1994). Stockholm: Utbildningsdep. s. 4 



 5 

Enligt läroplanen ska skolan alltså både förmedla kunskap om demokrati, och även praktisera 

demokratiska arbetsformer. Syftet är att eleverna ska tillgodogöra sig förmågor som gör att de vill 

vara aktiva i samhällslivet.  

 

Läroplanen definierar också i en rad punkter vad som är mål och riktlinjer med arbetet när det 

gäller kunskaper, normer och värden, elevernas ansvar och inflytande, utbildningsval – arbete och 

samhällsliv, bedömning och betyg. Här fastslås också ansvarsfördelning när det gäller vad som är 

skolans ansvar, vad som är elevernas ansvar, vad som är all skolpersonals ansvar, vad som är 

rektorns ansvar och vad som är den enskilda lärarens ansvar. När det gäller genomförande av 

demokratiska arbetsformer har läraren ett särskilt ansvar att exempelvis: 
 

• se till att alla elever oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder får ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer 
och innehåll i undervisningen, 

• uppmuntra sådana elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det, 

• planera undervisningen tillsammans med eleverna.4 

 

Olika perspektiv på demokrati i skolan 

I antologin Demokrati och lärande: om valfrihet, gemenskap och övervägande i skola och samhälle presenteras 

vetenskapliga texter som berör temat demokrati i skolan. Nedanstående tre texter ingår i denna 

antologi. 

 

Hans Albin Larsson, som är professor i historia med specialisering mot historiedidaktik, menar i 

sin text Från illusion till konkretion?  att grunden för hur väl en demokrati fungerar är beroende av 

hur väl medborgarna har utbildats i att kunna använda de verktyg som demokratin tillhandahåller. 

Larsson betonar att skolan är en av de viktigaste institutioner som kan tillhandahålla färdigheter 

att hantera dessa verktyg. Då cirka två miljoner unga människor i Sverige dagligen går i skolan, 

måste denna institution ge unga människor möjligheter att erövra demokratin. Larsson menar att: 

”Demokratin kan inte enbart läras in, den måste upplevas, av varje generation.”5 

 

Professor i pedagogik Tomas Englund, pekar i sin text Skolan och demokratin på hur det trots 

motsättningar i många intressenters åsikter om vad skolan ska förmedla ändå finns ett någorlunda 

konsensus kring att ett av skolans huvuduppdrag är just förmedlandet av demokratiska 

värderingar. Det som blir problematiskt är, enligt Englund, begreppet ’demokrati’ och dess olika 

                                                 
4 Läroplaner för de frivilliga skolformerna: Lpf 94. (1994). Stockholm: Utbildningsdep. s. 14 
5 Larsson, Hans Albin i Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.) (2003). Demokrati och lärande: om valfrihet, gemenskap och 
övervägande i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur s. 152 
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definitioner. Två huvudspår som identifieras av Englund är den funktionalistiska 

demokratiuppfattningen och den normativa demokratiuppfattningen. Den första innebär att se 

demokrati i skolan som ett kunskapsområde, bland andra kunskapsområden, där vissa elever är 

engagerade och andra inte. En normativ demokratiuppfattning pekar däremot på att en grund för 

att kunna delta i demokratin är att producera jämlika förutsättningar för elever. Detta är också 

basen för att alla ska kunna förstå vad demokrati innebär. Den normativa 

demokratiuppfattningen har mer eller mindre varit dominerande i skolans styrdokument, sedan 

1970-talet.6  

 

Englund lyfter Maktutredningen (SOU 1990:44) som genomfördes 1985-1990 som en katalysator 

för en förändrad syn på demokrati i skolan. Här betonades en demokratiuppfattning som var 

individualistisk, där den fria individen har ansvar för sin egen framtid och kan forma denna 

utifrån egna val. Här skedde, enligt Englund, en lägesändring, från att se till ”public good” till att 

se till ”private good”. Skolan ses efter detta mer som en angelägenhet för familjen, där denna får 

välja huruvida skolan kan tillgodose elevens behov för nutid och framtid eller inte. Englund 

menar att denna förskjutning kan ses som en del av en större samhällsförändring, som skedde på 

flera plan och områden samtidigt.7  

 

I Demokratiutredningen (SOU 2000:1), som genomfördes år 1997-2000 betonas dock, enligt 

Englund, en syn på demokrati som ligger mer nära en deliberativ demokratisk idé. Denna utgår 

ifrån medborgardygder som bland annat innefattar ifrågasättande och förmåga att sätta sig in i 

hur andra resonerar (kritisk rationalism), att följa lagar och förmåga att känna solidaritet och 

empati. Här poängteras bland annat att skolan ska tillhandahålla rätten till att vara oeniga och ge 

elever möjligheter att se att det finns olika historie- och samhällsuppfattningar. Englund pekar på 

att denna typ av demokratibegrepp har fått uppsving och åter blivit aktuellt de senaste åren.8  

 

Klas Roth, fil dr. i pedagogik, lyfter i sin text Valfrihet, gemenskap och deliberativa samtal  Skolverkets 

rapport Med demokrati som uppdrag (2000). Han pekar på att rapporten visar hur både lärare och 

elever har en vilja att diskutera och reflektera kring frågor som rör normer och värdegrund, men 

att det är brist på tid och former som gör att detta inte blir av i skolan. Skolpersonalen betonar i 

                                                 
6 Englund, Tomas i Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.) (2003). Demokrati och lärande: om valfrihet, gemenskap och 
övervägande i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur s. 50-51 
7 Englund, Tomas i Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.) (2003). Demokrati och lärande: om valfrihet, gemenskap och 
övervägande i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur s. 55-57 
8 Englund, Tomas i Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.) (2003). Demokrati och lärande: om valfrihet, gemenskap och 
övervägande i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur s. 62-63 
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denna rapport att det finns ett fokus på faktainlärning i skolan. Detta fokus gör det omöjligt att 

arbeta mot en mer reflektionsinriktad undervisning. De menar också att odemokratiska strukturer 

genomsyrar skolan och begränsar demokratiska processer och former för arbetet.9 Roth pekar på 

att barn och unga har fått mer och mer möjligheter att välja skola och utbildning, men att de får 

mycket litet utrymme att göra demokratiska överväganden inom dessa utbildningsformer.10 Barn 

och ungdomar har mycket liten möjlighet att påverka sin egen situation. Detta kan handla om att 

de exempelvis upplever att de inte får respekt för sin religion eller att de begränsas i tanke- och 

yttrandefrihet. Barnkonventionen är inte lagligt bindande, och varken barnombudsmannen eller 

Skolverket har juridiska rättigheter att utöva sanktioner när det gäller detta. Barn och unga kan 

möjligtvis vända sig till regeringen, eller Europeiska domstolen för att hävda sin rätt, men en 

sådan process kan ta några år och kräver definitivt juridiskt bistånd. Detta innebär att barn och 

unga i praktiken är utelämnade åt ett godtyckligt intresse hos kommunen, ledningen på skolan, 

lärare och föräldrar för att få tillgång till demokratiska arbetssätt och den form som Roth 

förespråkar, deliberativa samtal (se även Teori/Teorianknytning/Demokratisk undervisning        

s. 18).11 

 

Diskrimineringslagstiftning 

En del av ett demokratiskt arbetssätt är enligt mig att förebygga och undvika diskriminering i 

undervisningen. I en undervisning där diskriminering och förtryck förekommer, kan inte 

demokrati tillämpas. Diskrimineringslagstiftningen ska representera mänskliga rättigheter genom 

att skydda medborgare mot diskriminering. En diskrimineringsombudsman (DO) har också 

tillsats för att se till att diskrimineringslagen följs.12 En ny diskrimineringslagstiftning trädde i kraft 

första januari 2009. Denna omfattar i princip alla samhällsområden och ska motverka 

diskriminering på grund av: 
 

- könJ 

- könsöverskridande identitet eller uttryckJ 

- etnisk tillhörighetJ 

- religion eller annan trosuppfattningJ 

- funktionshinderJ 

- sexuell läggningJ 

                                                 
9 Roth Klas i Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.) (2003). Demokrati och lärande: om valfrihet, gemenskap och övervägande i 
skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur s. 22-23 
10 Roth Klas i Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.) (2003). Demokrati och lärande: om valfrihet, gemenskap och övervägande i 
skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur s. 44 
11 Roth Klas i Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.) (2003). Demokrati och lärande: om valfrihet, gemenskap och övervägande i 
skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur s. 36-37 
12 http://www.sweden.gov.se/sb/d/11043/a/111983 2010-12-05 
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- ålder13 
 

Lagen omfattar en mängd olika specificerade områden, bland annat arbetslivet och all 

utbildningsverksamhet. Förändringar som gjordes i den nya lagstiftningen är bland annat att ålder 

och könsöverskridande identitet eller uttryck infördes som diskrimineringsgrunder, nya områden 

lades också till.14 

 

Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av läroplanens formuleringar, de olika perspektiv som finns på demokrati i skolan 

och diskrimineringslagstiftningens utformning finns det, enligt mig, anledning att undersöka 

lärares förhållningssätt till sin egen maktposition i klassrummet och vilka möjligheter till 

demokratisk undervisning lärare upplever. Frågor och problemformuleringar som väcks i 

samband med detta är: Hur är det möjligt att bedriva en demokratisk och inkluderande 

undervisning, då förutsättningen för undervisningen innebär att lärare och elever har olika 

uppdrag och roller som kan stå i kontrast till detta? Och hur kan demokratiska former vara 

möjliga i förhållande till verksamma odemokratiska strukturer? Hur förhåller sig lärare till 

läroplanens demokratiuppdrag? Hur upplever lärare att de gör för att skapa förutsättningar för 

demokrati och undvika diskriminering i undervisningen? Hur ser tolkningsutrymmet ut mellan 

läroplanens formuleringar och lärarnas upplevda praktik? Tolkningsutrymme definieras här av 

den handlingsfrihet och det ansvar som lärare har för att konkretisera och verkställa 

styrdokumentens formuleringar. Dessa väckta frågor ligger till grund för undersökningens ämne, 

och specificeras nedan i mer konkreta frågeställningar.  

 

Denna undersökning är intressant för skolpersonal, utifrån att det kan öppna för en vidare 

diskussion om vad ett demokratiskt arbetssätt innebär i praktiken och vilka olika möjliga 

förhållningssätt det finns till att hantera makt och vad ett demokratiskt arbetssätt i klassrummet 

kan vara. Den är också intressant för en initierad allmänhet utifrån synen på makt som något som 

produceras och reproduceras i olika sammanhang. Undersökningens huvuddrag kan på så sätt 

appliceras även på andra kontexter och få mening även för andra yrkesgrupper och positioner, än 

just lärarens.   

 

                                                 
13 http://www.sweden.gov.se/sb/d/11043/a/111986 2010-12-05 
14 http://www.sweden.gov.se/sb/d/11043/a/111986 2010-12-05 



 9 

Syftet med denna uppsats är att studera lärares upplevelser av vilka möjligheter det finns att 

bedriva demokratisk undervisning i gymnasieskolan genom att undersöka hur gymnasielärare 

förhåller sig till sin egen maktposition i undervisningsnära situationer och i klassrumsarbete. 

 

Denna uppsats frågeställningar är:  

 

Hur upplever lärare att det är möjligt att bedriva demokratisk undervisning på gymnasiet? 

Hur förhåller sig lärare till sin egen maktposition i undervisningsarbetet? 

 

Metod och material 

Denna undersöknings syfte är att ta reda på hur lärare reflekterar kring sin maktposition i 

klassrummet, för att kunna undersöka detta har en kvalitativ metod använts. Per Dannefjord, 

universitetslektor i sociologi, konstaterar i sin text Metod och problem: en inledning till sociologisk analys 

att den forskningsmetod som används i en undersökning framförallt ska väljas för att den kan ge 

de data som behövs för att svara på undersökningens problem.15 Kvalitativ metod har valts här 

utifrån att jag anser att de problemformuleringar som framställs i denna studie bäst kan besvaras 

genom intervjuer, där informanterna får möjlighet att reflektera på en djupare nivå än vad som 

kan ske i exempelvis en enkät. I intervjuer finns det möjlighet att ställa följdfrågor och se nyanser 

i resonemang, som kan vara svåra att urskilja om en kvantitativ insamlingsmetod använts. För att 

besvara frågeställningarna och få empiriskt underlag för detta svar det genomförts djupintervjuer 

med praktiserande lärare på gymnasiet. Intervjuer har använts för att få tillgång till berättelser om 

”upplevelser” och ”förhållningssätt”, som ingår i problemformuleringen. 

 

Kvalitativ metod 

Professor i socialt arbete Bengt Starrin konstaterar i metodboken Kvalitativ metod och vetenskapsteori  

att kvalitativ analys i social forskning innebär: ”Att identifiera och bestämma ännu icke kända 

eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder med avseende på  

a) variationer b) strukturer och c) processer.”16   

 

Diana Mulinari, forskare i sociologi, konstaterar i sitt bidrag till antologin Mer än kalla fakta, 

kvalitativ forskning i praktiken att många forskare talar om att kvalitativ metod innebär att man som 

forskare tolkar, men att denna tolkning sällan definieras. Enligt Mulinari innebär tolkning att man 

                                                 
15 Dannefjord, Per (1999). Metod och Problem [Elektronisk resurs] : en inledning till sociologisk analys. Växjö Institutionen för 
samhällsvetenskap s. 4 
16 Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (red.) (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur s. 23 
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i informanternas historier undersöker likheter och skillnader, för att skapa förståelse för när dessa 

berättelser skiljer sig åt och hur och varför de gör det.17 Mulinari menar att den kvalitativa 

forskningsmetoden ofta inom sociologisk tradition påstår att informanter har ”erfarenheter” och 

att den som bedriver forskning säger sig ha förklaringar till erfarenheterna. Mulinari pekar dock 

på att erfarenheterna i en feministisk forskning, måste utgå från en strukturell förklaringsmodell. 

Ett alternativt sätt att se på förhållandet mellan forskare och informant, kan vara att förstå 

informanten som kunskapsbärande subjekt.18 Starrin benämner också denna problematik och 

menar att den kvalitativa analysen borde se ”den mänskliga faktorn”, och det faktum att 

människor har erfarenheter, är reflekterande och ombytliga, mer som en tillgång än som ett 

problem inom forskningen.19 Dessa tankegångar har jag försökt förhålla mig till i denna 

undersökning, då jag anser att de teoretiska perspektiv som anläggs på analysen i denna 

undersökning, i form av exempelvis ett intersektionellt perspektiv på makt, gör anspråk på att 

ligga till grund för det som Mulinari benämner som feministisk forskning. 

 

Avgränsningar i undersökningen 

Jag valde i min undersökning att vända mig till praktiserande gymnasielärare för att samla 

empiriskt material. Detta val gjordes dels på grund utav att jag själv kommer att få en lärarexamen 

mot grundskolans senare år och gymnasiet, och tyckte det skulle vara intressant att höra 

gymnasielärares reflektioner. Dels gjordes valet också utifrån att gymnasielärare har elever som är 

närmare dem själva i ålder, än vad de är i grundskolan. Detta tyckte jag var intressant ur ett 

intersektionellt maktperspektiv, där ålder kan vara en kategoriserande faktor. Dels gjordes också 

avgränsningen utifrån att min undersökning utgår från Lpf 94, alltså läroplanen för de frivilliga 

skolformerna, där gymnasieskolan ingår. Jag finner det också intressant att faktorn av att 

skolgången inte längre är obligatorisk infinner sig på gymnasiet. Även om i princip alla elever 

väljer att gå vidare till gymansiet så kan de faktiskt välja att lämna klassrummet och inte komma 

tillbaka, utan att det direkt behöver göras andra insatser från samhällets håll. Detta kan vara 

intressant utifrån att läraren inte har en given makt i att representera en lagstadgad skolgång. 

 

Avgränsningen i antalet intervjuer berodde dels på arbetets tidsaspekt och dels på att jag tyckte att 

jag efter dessa fyra intervjuer fått tillräckligt med material att utgå från i min undersökning. 

Avgränsningen i att endast vända mig till lärare och intervjua dessa, istället för att också intervjua 

                                                 
17 Mulinari, Diana i Sjöberg, Katarina (red.) (1999). Mer än kalla fakta: kvalitativ forskning i praktiken. Lund: 
Studentlitteratur s. 45 
18 Mulinari, Diana i Sjöberg, Katarina (red.) (1999). Mer än kalla fakta: kvalitativ forskning i praktiken. Lund: 
Studentlitteratur s. 47 
19 Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (red.) (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur s. 33 
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elever, alternativt att också genomföra observerande studier exempelvis i ett klassrum, har gjorts 

dels på grund av tidsaspekten i undersökningen, men också för att problemformuleringen 

framförallt betonar lärarens specifika förhållningssätt. Det hade varit mycket intressant att 

kombinera detta med observationer, men dessa skulle bli alltför komplext att tolka och analysera 

för att det skulle finnas utrymme för detta i denna undersökning. 

 

Urval 

I sökandet efter informanter utgick jag ifrån att jag ville tala med lärare som var intresserade av 

att delta i en intervju. Jag ville att de skulle vara reflekterande i sin yrkesposition och att de skulle 

ha någorlunda erfarenhet av yrket. Mitt tillvägagångssätt för att hitta informanter började med att 

jag kontaktade fem gymnasieskolor i Stockholms kommun. Detta skedde genom kontakt med 

rektorer och biträdande rektorer genom telefon och genom mail där jag förklarade vad jag sökte. 

Dessa försök gav inga resultat. Efter detta mailade jag vänner och bekanta och använde mig av 

det sociala internetforumet Facebook. Jag frågade mina kontakter om de kände någon som skulle 

kunna vara intresserad av att delta i undersökningen. Detta gav resultat och kontakter 

förmedlades. Jag intervjuade två personer som jag inte träffat förut. Två av dem var jag bekant 

med sedan innan.  

 

Intervjuerna  

Bill Gillham har arbetat med forskningshandledning i 30 år och presenterar i metodboken 

Forskningsintervjun Tekniker och genomförande, utifrån sina erfarenheter, vad som utmärker intervjuer 

som syftar till att uppnå en djupgående förståelse för något. En intervju är enligt Gillham när 

frågorna är ”öppna” i kontrast till ”stängda” enkätfrågor. I en intervju är relationen responsiv 

mellan intervjuare och informant, dessa två interagerar och intervjuaren kan exempelvis be om 

förtydligande av informantens svar. Intervjun definieras också av att det finns ett syfte och ett 

sammanhang som är konstruerat av intervjuaren.20 

 

I denna undersökning genomfördes fyra intervjuer. Två av dem genomfördes på café och två 

genomfördes i grupprum på skolan som var informantens arbetsplats. Under intervjuerna som 

gjordes i denna studie ställdes frågor som var formulerade i en intervjuguide.21 Denna guide 

utformades genom en identifiering av problemområden som framtogs genom att spåna fritt 

utifrån undersökningens problemformulering. Frågorna kategoriserades sedan under olika 

                                                 
20 Gillham, Bill (2008). Forskningsintervjun: tekniker och genomförande. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur s. 19-20 
21 se Bilaga 1 
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ämnesområden.22 Frågorna skars ner och konkretiserades. Under intervjuerna ställdes följdfrågor 

som inte var formulerade innan intervjun. Intervjuerna spelades in och fördes över till dator för 

transkribering. Transkriberingen genomfördes enligt Gillhams rekommendationer, som innebär 

bland annat att inte skriva ner upprepade interjektioner, som inte har någon betydelse för 

förståelsen av meningen, eller att markera med klamrar när något är ohörbart.23 En av 

intervjuerna transkriberades i sin helhet. Denna bearbetades sedan genom en öppen kodning som 

resulterade i en systematisk innehållsbestämning, där det utifrån informantens egna ord 

specificerades och sammanfattades vad som togs upp i olika delar av intervjun. Detta gjordes för 

att informantens röst skulle tydliggöras och för att materialet skulle få en ordentlig bearbetning. 

Vid denna genomgång markerades också intressanta citat. Utifrån innehållsbestämningen 

skönjdes mönster och teman i intervjun som definierades i ett empiriskt skelett. Olika rubriker 

fick i detta skelett definiera olika teman. I det empiriska skelettet fylldes sedan material och 

innehåll på, från de övriga tre intervjuerna. Rubriker omformulerades och lades till vid denna 

genomgång. De tre intervjuerna som inte transkriberades i sin helhet blev i genomlyssningen 

genomarbetade. Då transkriberades även relevanta citat, och intressanta områden markerades.  

 

Trovärdighet  

Denna undersöknings resultat kan ha påverkats av en mängd olika faktorer. Jag ska här reflektera 

kort kring några av dem. En faktor som kan ha påverkat informanternas svar vid intervjuerna är 

var intervjuerna genomfördes. Två av intervjuerna genomfördes i grupprum på skolan där lärarna 

arbetar, medan två av dem genomfördes på caféer. I de senare fallen kan det faktum att andra 

personer satt i närheten och hade möjlighet att lyssna, kunnat påverka informanternas svar. 

Under en av intervjuerna blev diktafonens minne fullt. Detta kan också ha påverkat informantens 

svar, då intervjun blev avbruten och frågor fick ställas om. Det faktum att jag var bekant med två 

av informanterna sedan innan kan också ha påverkat hur de svarade på frågorna. Jag bedömer 

trots dessa påverkansfaktorer, att intervjumaterialet ger en god bild av informanternas tankar. 

Frivillighet och anonymitet hos informanterna var en förutsättning för undersökningen, vilket ger 

en god grund för att skapa trygghet och tillit vid intervjutillfället, vilket ökar trovärdigheten.  

 

TEORI 

Här presenteras tidigare forskning som har frågeställningar och undersökningsområden som 

liknar denna studie. I teorianknytningen görs en genomgång av de teorier och perspektiv som 

                                                 
22 Gillham, Bill (2008). Forskningsintervjun: tekniker och genomförande. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur s. 40  
23 Gillham, Bill (2008). Forskningsintervjun: tekniker och genomförande. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur s. 169 
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denna undersökning utgår ifrån. Här tas också forskning upp som anses kunna ge förklaring till 

och förtydliga de resultat som framkommer i denna undersökning.  

 

Tidigare forskning 

Här lyfts den forskning fram som är relevant för, och som har frågeställningar som tangerar 

denna undersöknings tema och problem. 

 

Forskaren Maria Wester har i sin avhandling Hålla ordning, men inte överordning undersökt ett köns- 

och maktperspektiv på uppförandenormer i svenska klassrumskulturer. Denna undersökning 

utgår från observationer i klassrum och intervjuer med 14 lärare och 55 elever.24  Wester studerar 

i denna avhandling framförallt hur uppförandenormbrott hanteras i skolan av lärare och elever. I 

resultatet konstateras bland annat att enskilda personers motiv och kontextbundenhet spelar in 

när det gäller uppförandenormer och hur de hanteras.25 Många argumentationer som lägger grund 

för uppförandenormer handlar enligt Wester om rättvisa. Hon menar också att lärare upplever 

paradoxer och dilemman i hur de ska hantera olika situationer kopplade antingen till eleven som 

individ eller elever som kollektiv. Tolkningen av vad som är likabehandling och vad rättvisa 

innebär är inte alltid självklart. Wester pekar också på att det finns tendenser i undersökningen 

som handlar om att skolans fostransarbete främst gynnar elever som tillhör etnisk svensk 

medelklass, men hon menar inte att detta betyder att andra elever missgynnas. 26 I diskussionen 

framhålls maktutövning som en central del av att hålla ordning. För lärarna i undersökningen var 

förhållningssättet till maktutövningen komplext och de pekade på många olika faktorer som 

inverkar på hur de kan och väljer att utöva makt i klassrummet.27 

 

I sin avhandling Genusperspektiv på lärargärning diskuterar Eva Grannerud kvinnliga lärares 

upplevelser av sin egen arbetssituation och sitt dagliga arbete utifrån ett genusinriktat 

maktperspektiv. Materialet är intervjuer med kvinnor som är lärare och i ett kapitel diskuteras 

temana makt, auktoritet och status.28 Denna avhandlings metod, med djupintervjuer, liknar denna 

                                                 
24 Wester, Maria (2008). "Hålla ordning, men inte överordning": köns- och maktperspektiv på uppförandenormer svenska 
klassrumskulturer. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2008 s. 52 
25 Wester, Maria (2008). "Hålla ordning, men inte överordning": köns- och maktperspektiv på uppförandenormer svenska 
klassrumskulturer. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2008 s. 211 
26 Wester, Maria (2008). "Hålla ordning, men inte överordning": köns- och maktperspektiv på uppförandenormer svenska 
klassrumskulturer. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2008 s. 215-218 
27 Wester, Maria (2008). "Hålla ordning, men inte överordning": köns- och maktperspektiv på uppförandenormer svenska 
klassrumskulturer. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2008 s. 223-224 
28 Gannerud, Eva (1999). Genusperspektiv på lärargärning: om kvinnliga klasslärares liv och arbete. Diss. Göteborg: Univ.   
s.186 



 14 

undersökning och de problem som formuleras i denna uppsats tangerar vissa teman som tas upp 

i avhandlingen. Dessa diskuteras närmre i teoriaknytningen.  

 

Docent och universitetslektor i sociologi, Britta Jonsson har i samarbete med fil. mag i pedagogik 

Therese Wélen genomfört en enkät- och intervjustudie som tangerar denna uppsats ämne. 

Studien presenteras i antologin Demokrati och lärande. Denna forskning utgår från en enkät med 

1169 svar, och 12 intervjuer. Resultaten behandlar unga vuxnas kunskap rörande demokrati, 

relaterat till skolan. Informanterna har precis lämnat gymnasiet och börjat arbeta. Denna 

undersökning visar att informanterna, efter en stunds eftertanke visat goda teoretiska kunskaper 

angående demokrati, men att de haft en nästan obefintlig möjlighet att ha inflytande över sin 

skolsituation. Detta ställs i undersökningen i kontrast mot att de upplevde att de har stor 

möjlighet att påverka sin situation på sina arbetsplatser.29 En informant formulerar svaret på 

huruvida han hade möjlighet att påverka och förbättra situationen i skolan såhär: ”–Inte mycket, 

inget alls skulle jag vilja säga. Det fanns ju elevråd, men det var nog bara en fin fasad. (Tobias)”30 

Enligt denna undersökning har skolan misslyckats med uppdraget att elever ska ha inflytande 

över sin situation och genom demokratiska arbetssätt fostra till självständighet och 

ansvarstagande.31 

 

Forskaren Anna Sofia Lundgren presenterar i antologin Skola i normer en undersökning som 

grundar sig på 20 praktiserande lärares skriftliga och muntliga berättelser om normer kring 

sexualitet i skolan. Informanterna bestod av bi- hetero- och homosexuella män och kvinnor. 

Denna undersökning berör bland annat lärarnas förhållningssätt till att berätta om sin sexualitet i 

undervisningssituationer. Ett ämne som tas upp är auktoritet. Det finns tendenser till rädsla för 

att förlora en del av sin auktoritet när man som icke-heterosexuell lärare kommer ut, vissa 

informanter kände dock att de kunde finna styrka i sin sexuella identitet i sitt lärararbete. 

Undersöknigen visar på hur heteronormativitet verkar och ständigt reproduceras i skolkontexten, 

men hur det finns potential i skolan som arbetsplats att vara en plats där det finns möjlighet att 

reflektera, problematisera och omskapa normer kring sexuell identitet.32  

 

                                                 
29 Jonsson Britta & Wélen Therese i Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.) (2003). Demokrati och lärande: om valfrihet, 
gemenskap och övervägande i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur s. 326-327 
30 Jonsson Britta & Wélen Therese i Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.) (2003). Demokrati och lärande: om valfrihet, 
gemenskap och övervägande i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur s. 320 
31 Jonsson Britta & Wélen Therese i Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.) (2003). Demokrati och lärande: om valfrihet, 
gemenskap och övervägande i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur s. 326 
32 Lundgren, Anna Sofia i Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red.) (2008). Skola i normer. Malmö: Gleerups. s. 93-94 
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Ytterligare en publikation som kan vara värd att nämna här är Skolverkets rapport Diskriminerad, 

trakasserad, kränkt? Barns och elevers uppfattningar om diskriminering och trakasserier. Här undersöks hur, 

var och på vilka grunder som elever blir utsatta för diskriminering och trakasserier i skolan. Detta 

är en kvalitativ intervjustudie som bygger på 156 gruppintervjuer, med sammanlagt 529 

informanter. Rapporten fastslår bland annat: 
 

(…) att diskriminering, trakasserier och kränkningar sällan sker av en enda anledning utan i skärningspunkten 
mellan maktrelationer baserade på kön, sexualitet, etnicitet, funktionshinder, religion och av andra skäl som 
faller under rubriken annan kränkande behandling, bl.a. materiella resurser, utseende och ålder.33 
 

De intervjuade eleverna föreslog själva åtgärder som förebyggande arbete mot diskriminering och 

kränkningar. Eleverna menade att skollokalernas utforming, ökad elevdemokrati, utbildning av 

både personal och elever om olika kulturer och religioner samt diskussioner och aktivt arbete 

med värdegrund var områden som om de förbättrades kunde förebygga trakasserier, 

diskriminering och kränkningar.34 

 

Teorianknytning 

Här kommer jag att lyfta teorier och forskning som representerar det perspektiv och den 

utgångspunkt som denna undersökning vilar på, och som dessutom är relevanta för att förstå och 

knyta an till analysen av mitt empiriska material. 

 

Intersektionellt perspektiv på makt 

Denna undersökning kommer att baseras på en förståelse av begreppet makt definierat utifrån 

idéhistorikern och filosofen Michel Foucault, som en föränderlig process. Foucault sätter sig 

emot en syn på makt, som han menar är den dominerande, som en kraft som enbart konstruerar 

förbud och säger nej. Denna typ av makt är en form av juridisk makt som enbart är inriktad på 

att stifta lagar och bestämma vad människor inte får göra.35 Foucault definierar makt i Sexualitetens 

historia Bd 1 Viljan att veta, som följer:  
 

Med makt anser jag att man först och främst bör förstå den mångfald av styrkeförhållanden som finns 
inneboende i – och organiserar – det område där de fungerar; det spel som genom kamp och oupphörliga 
konfrontationer omvandlar dem, förstärker dem, kastar om dem; stöden, som dessa styrkeförhållanden finner 
i varandra, så att de bildar en kedja eller system, eller, i motsatt fall, rubbningarna, motsättningarna som 
isolerar dem från varandra; och slutligen strategierna som de verkar igenom och vilkas allmänna mönster eller 
utkristalliserande i institutioner förkroppsligas i statsapparaterna, i formuleringen av lagen, i samhällets 
hegemonier.36  

                                                 
33 Diskriminerad, trakasserad, kränkt?: barns, elevers och studerandes uppfattningar om diskriminering och trakasserier. (2009). 
Stockholm: Skolverket s. 11 
34 Diskriminerad, trakasserad, kränkt?: barns, elevers och studerandes uppfattningar om diskriminering och trakasserier. (2009). 
Stockholm: Skolverket s. 12-13 
35 Foucault, Michel (2002). Sexualitetens historia. Bd 1, Viljan att veta. [Ny utg.] Göteborg: Daidalos s. 98 
36 Foucault, Michel (2002). Sexualitetens historia. Bd 1, Viljan att veta. [Ny utg.] Göteborg: Daidalos s. 103 
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Detta definierar mitt grundförhållande till begreppet makt i denna uppsats, makt är något som är 

i ständig omvandling, som uppstår relationellt och som kan ta sig många olika uttryck genom 

olika metoder och institutioner.  

 

Jag har dock valt att bygga på denna förståelse med att definiera makt utifrån ett intersektionellt 

perspektiv, där makt fördelas på grundval av olika strukturers samverkan, simultant och 

kontextberoende. Intersektionalitet är sprunget ur postkolonial teori och är framförallt från 

början en kritik av den vita västerländska feminismens etnocentriska perspektiv. Ett 

intersektionellt perspektiv innefattar att se hur makt konstitueras utifrån socialt konstruerade 

kategorier som hänger ihop och som producerar varandra. Den intersektionella analysen ser makt 

som instabilt och som befinner sig bortom statiska fördelningar. Makt är också ”[…] en 

multidimensionell konstruktion där kön- klass och ras/etnicitet är konstituerande (bärande) 

principer.”37  

 

Makt ses också i denna uppsats som något som är starkt kopplat till berättelser om sanning och 

verklighet. Dessa faktorer är något som ofta definieras som ”kunskap” och på så sätt är 

begreppen ”makt” och ”kunskap” tätt anslutna till varandra. Utsagor om sanningen och 

verkligheten är aldrig objektiva, utan gynnar alltid någon, några eller något, därför är dessa 

utsagor alltid kopplade till maktprocesser.38  

 

Normer 

Normer definieras av Nationalencyklopedin, som det sätt eller som det beteende som är 

godtagbart i en social grupp eller i ett sammanhang. Normer är ofta nära kopplade till sociala 

värden.39 Forskarna Lena Martinsson och Eva Reimers definierar normer i Skola i normer som 

något som påvisar vad som är ”normalt” och vad som inte är det. Normer handlar också om vad 

som är sant och hur vi förstår världen och vilka föreställningar vi har om vår verklighet. Detta är 

tätt kopplat till skapande av makt och producerande av över- och underordning.40 Martinsson 

och Reimers konstaterar, inspirerade av Foucault, att makt skapas genom kommunicerande av 

normer. Föreställningar om vad som är normalt och vad som är sant skapar och möjliggör makt. 

                                                 
37 De los Reyes, Paulina, Molina, Irene & Mulinari, Diana (red.) (2005). Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass & 
etnicitet i det postkoloniala Sverige : en festskrift till Wuokko Knocke. [Ny utg.] Stockholm: Atlas s. 23 
38 Bromseth, Janne C. H  i Bromseth, Janne C. H. & Darj, Frida (red.) (2010). Normkritisk pedagogik: makt, lärande och 
strategier för förändring. Uppsala: Centrum för genusvetenskap s. 40 
39 http://www.ne.se/lang/norm/271419 2010-11-10 
40 Martinsson, Lena & Reimers, Eva i Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red.) (2008). Skola i normer. Malmö: Gleerup 
s. 8-9 
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Det är också en makthandling, när exempelvis vissa beteenden, utseenden eller åsikter 

kategoriseras som normala, på bekostnad av andra. Normativa upprepningar av maktfördelande 

processer gör att exempelvis män antar maskulina attribut som ligger inom normen för att vara 

man, vilket kan ge en överordnad maktposition. Normer producerar människors identiteter men 

är samtidigt något som förändras kontextuellt. Martinsson och Reimers visar på att 

normbegreppet låter oss se att makt är något föränderligt och som kommer från många olika håll, 

samtidigt. Ingen specifik person eller institution producerar ensam normer, men vissa har mer att 

vinna på att specifika normer är de dominerande.41 Vad som är norm bestämmer inte bara vad 

som är önskvärt, utan också vad som inte är det. Normer definierar vad som anses avvikande 

eller icke-normalt i ett visst sammanhang. Om vi tittar på normerna kan vi därför också upptäcka 

vad som sanktionerar och legitimerar diskriminering av de som inte lever upp till normens ramar. 

Normer skapar kategorier såsom kön, klass, sexualitet, etnicitet/ras, ålder osv. Dessa kategorier är 

i sin tur reproducenter av maktordningar som är kopplade till normerna som kategorierna 

inordnas i. Martinsson och Reimers, inspirerade av bland andra professorn och queerteoretikern 

Judith Butler definierar detta sammanhang på följande sätt: 
 

Det bör understrykas att det inte handlar om att kategorier regleras genom normer, som om kategorierna 
kommer före normerna. Det är normerna som gör kategorierna. Skapandet av kategorier liksom positioner att 
identifiera sig med är i den meningen alltid en makthandling. En dominant manlighet i nutid har exempelvis 
konstruerats genom urskiljande av det kvinnliga, det bögiga och det pojkiga som någonting som manlighet 
inte är.42 

 

Demokratisk undervisning 

Vilka som känner sig trygga och inkluderade i skolarbetet har, enligt mig, att göra med huruvida 

undervisningen är demokratisk eller inte. Fil dr i etnologi Margareta Herrman och 

universitetslektor i socialt arbete Hans-Erik Herrmansson har genomfört forskning bland elever i 

årskurs nio för att få till ett samtal mellan elever med olika sociala och kulturella positioner. Tjugo 

ungdomar deltog i studien och relationsorienterade frågor om kön, föräldrar, mobbning, 

klasskamrater, rasism och främlingsfientlighet blev centrala i arbetet.43 Denna undersökning visar 

på att normer kopplade till svenskhet och medelklass kan vara styrande i 

undervisningssituationer, vilket gynnar elever som identifierar sig inom dessa positioner. Elever 

med bakgrunder som skiljer sig från normen upplever, enligt studien, att skolan inte går att 

anpassa efter de behov som de har. Liknande forskning stödjer detta och visar på att 

                                                 
41 Martinsson, Lena & Reimers, Eva i Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red.) (2008). Skola i normer. Malmö: Gleerup 
s. 20-21 
42 Martinsson, Lena & Reimers, Eva i Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red.) (2008). Skola i normer. Malmö: 
Gleerup. s. 9 
43 Herrman Margaretha & Hermansson Hans-Erik i Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.) (2003). Demokrati och lärande: 
om valfrihet, gemenskap och övervägande i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur s. 265 
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”invandrarbarn och ungdomar” upplever att skolan inte är till för dem.44 Studien pekar också på 

att killarna tar mycket plats både i klassrummet och i andra skollokaler. Det är killarna som hörs 

och syns mest och som gör anspråk på utrymme. Tjejerna är däremot i majoritet när det gäller att 

vara engagerade i elevrådet, och ta upp diskussioner som behandlar jämställdhetsfrågor och 

frågor om mobbning och sexuella trakasserier.45 

 

En form av demokratisk undervisning kan, enligt mig, vara deliberativa samtal. Universitetslektor 

i pedagogik Klas Roth argumenterar i sin text Valfrihet, gemenskap och deliberativa samtal för en 

diskursetisk tolkning av deliberativa samtal, som en fungerande demokratisk form för 

undervisning. Deliberativa samtal innebär ömsesidighet och betyder konkret att elever i skolan 

ska få möjlighet att förstå, reflektera kring och legitimera det som berör dem.46 Denna typ av 

samtal kan, enligt Roth, utveckla demokratisk kompetens med reella följder som att förstå 

normer inom olika kontexter, hur man vill förhålla sig till utbildningens mål och reflektion kring 

vilka eller vilket kulturarv som förmedlas i skolan. Genom deliberativa samtal kan elever också få 

möjlighet att förstå hur de blir påverkade i sin förståelse av sig själva och sin omvärld, av 

exempelvis kulturella, religiösa och sociala utsagor, traditioner och tillämpningar. De ska få 

utrymme och möjlighet att se hur status och makt fördelas och hur olika sammanhang är 

förknippade med olika syn på kunskap, olika värdegrund och olika mål.47 Professor i pedagogik 

Thomas Englund fyller på definitionen av deliberativa samtal och menar att dessa innefattar att 

lära sig lyssna och visa respekt, arbeta mot att komma överrens eller hitta tillfälliga 

överenskommelser, ställa olika perspektiv mot varandra och ge utrymme för olika 

argumentationer, där traditionella perspektiv ifrågasätts och där problemlösning utan lärarnärvaro 

kan förekomma.48 Det deliberativa samtalet och strävan efter att använda detta som en 

demokratisk metod i undervisningsarbete kan enligt mig ses tangera en del av det som inom 

forskningen kallas antidiskriminerande undervisning och de metoder som är kopplade till detta. 

 

                                                 
44 Herrman Margaretha & Hermansson Hans-Erik i Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.) (2003). Demokrati och lärande: 
om valfrihet, gemenskap och övervägande i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur s. 275 
45 Herrman Margaretha & Hermansson Hans-Erik i Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.) (2003). Demokrati och lärande: 
om valfrihet, gemenskap och övervägande i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur s. 301 
46 Roth Klas i Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.) (2003). Demokrati och lärande: om valfrihet, gemenskap och övervägande i 
skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur s. 38 
47 Roth Klas i Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.) (2003). Demokrati och lärande: om valfrihet, gemenskap och övervägande i 
skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur s. 40-42 
48 Englund, Tomas i Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.) (2003). Demokrati och lärande: om valfrihet, gemenskap och 
övervägande i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur s. 68-69 
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Antidiskriminerande undervisning (anti-opressive education) 

En form av demokratisk undervisning kan anses vara den form av undervisning som går under 

benämningen antidiskriminerande undervisning. Kevin Kumashiro har forskat om och arbetat 

fram metoder för antidiskriminerande undervisning. Kumashiro menar att förtryck är, precis som 

jag har definierat makt utifrån ett intersektionellt perspektiv ovan, dynamiskt och har att göra 

med hur sexism, rasism, heterosexism, klassförtryck och andra strukturer samverkar. Detta 

perspektiv utgår ifrån att vissa positioner eller sätt att vara är privilegierade i samhället. 

Kumashiro menar att utbildare och forskare inom undervisningsområdet framförallt har haft två 

punkter som fokus när det gäller antidiskriminerande undervisning. Dessa fokus är dels att förstå 

hur förtryck verkar och samverkar och dels att försöka definiera och föreslå sätt att arbeta mot 

detta förtryck.49  

 

Kumashiro definierar fyra sätt att arbeta mot och förstå förtryck inom utbildningsverksamhet. 

Dessa olika sätt har han definierat som: 1. utbildning som är för den Andre, 2. utbildning som 

handlar om den Andre 3. utbildning som ställer sig kritisk mot privilegier och annangörande och 

4. utbildning som förändrar studenter och samhället. Definitionen av den Andre i detta 

sammanhang är grupper som traditionellt är marginaliserade i samhället.50 Kumashiro pekar på att 

förtryckets dynamiska och kontextuella verkan gör det svårt att arbeta antidiskriminerande genom 

en enda metod. Det finns enligt Kumashiro ingen universallösning som fungerar i alla klassrum 

och för alla elever. Detta sätt att se på undervisning är starkt influerat av poststrukturalistiska 

tankegångar, som menar att idéer om exempelvis kris, ovetbarhet och motstånd är viktiga att 

applicera på undervisningen. Den poststrukturalistiska teorin har också bidragit med insikten om 

att det inte bara är vad som sägs, som formar vad vi tänker, utan också vad som inte sägs.51   

 

Normkritisk pedagogik 

Normer är något som påverkar hur demokrati kan vara möjlig i undervisningsarbetet. Den 

normkritiska pedagogiken är tätt kopplad till antidiskriminerande undervisning och kan enligt mig 

också vara ett sätt att bedriva demokratisk undervisning. Normkritisk pedagogik är ett begrepp 

som myntades i en studiecirkel med praktiker och forskare i Stockholm. Studiecirkeln behandlade 

frågor om queerpedagogik, intersektionalitet och makt. Begreppet normkritisk pedagogik används 

                                                 
49 Kumashiro, Kevin K. (2002). Troubling education: queer activism and anti-oppressive education. New York: 
RoutledgeFalmer s.31 
50 Kumashiro, Kevin K. (2002). Troubling education: queer activism and anti-oppressive education. New York: 
RoutledgeFalmer s.32-68 
51 Kumashiro, Kevin K. (2002). Troubling education: queer activism and anti-oppressive education. New York: 
RoutledgeFalmer s.68 
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som ett försök att definiera en syn på pedagogik där maktassymetrier som vilar på 

normsamverkan är belysta, och där det är intressant hur det går att utmana dessa normer.52  

 

Forskare vid Centrum för genusstudier vid Stockholms universitet, Janne Bromseth definierar 

vad det kan innebära att försöka förändra ojämlika maktförhållanden i undervisning. Hon menar 

att genom att reflektera över sin egen identitet, som lärare och utbildare, och ställa frågor om 

vilka normer som kommuniceras går det att synliggöra sig själv i en normskapande process.53 

Normkritisk pedagogik handlar också om att se vilka historier det är som berättas i 

undervisningen, vad som görs till norm genom vilket material och vilket perspektiv på detta 

material som lyfts fram i undervisningen. Dessa berättelser skapar ständigt olika sätt att existera 

för eleverna.54 En oavbruten uppmärksamhet i frågan om vad som skapas som norm i olika 

situationer när det gäller val av material till undervisningen som texter och litteratur till vilka 

formuleringar man använder sig av i klassrummet, är en förutsättning för en normmedveten 

undervisning.55 

 

Läraren Lotta Björkman reflekterar i sitt bidrag till antologin Normkritisk pedagogik: makt, lärande 

och strategier för förändring över hur det skulle kunna vara möjligt att bedriva en antidiskriminerande 

undervisning i praktiken. Hon menar att genom att synliggöra i undervisningen vilket perspektiv 

det är som presenteras av skolan, vilken kunskap det är som är “riktig kunskap” och vad som 

anses vara sant, kan man visa hur vår uppfattning om verkligheten hela tiden begränsas.56 

Björkman menar att elever är väldigt bra på att ständigt känna av och koda vad som är tillåtet i en 

viss kontext och detta tillåtande kan läraren vara med och påverka med hjälp av sitt bemötande.57 

Björkman pekar också på Kumashiros “kris”-metod som användbar. I sin undervisning använder 

sig Björkman av sina misstag för att utvecklas och för att kunna arbeta normkritiskt. Detta kan 

innebära att öppna upp sitt ledarskap och se att auktoriteten i klassrummet inte ligger i att som 

                                                 
52 Bromseth, Janne C. H. & Darj, Frida  i Bromseth, Janne C. H. & Darj, Frida (red.) (2010). Normkritisk pedagogik: 
makt, lärande och strategier för förändring. Uppsala: Centrum för genusvetenskap s. 13 
53 Bromseth, Janne C. H. i Bromseth, Janne C. H. & Darj, Frida (red.) (2010). Normkritisk pedagogik: makt, lärande och 
strategier för förändring. Uppsala: Centrum för genusvetenskap s. 41 
54 Bromseth, Janne C. H i Janne C. H. & Darj, Frida (red.) (2010). Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier för 
förändring. Uppsala: Centrum för genusvetenskap s. 50 
55 Bromseth, Janne C. H. i Bromseth, Janne C. H. & Darj, Frida (red.) (2010). Normkritisk pedagogik: makt, lärande och 
strategier för förändring. Uppsala: Centrum för genusvetenskap s. 43 
56 Björkman, Lotta i Bromseth, Janne C. H. & Darj, Frida (red.) (2010). Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier 
för förändring. Uppsala: Centrum för genusvetenskap s. 171 
57 Björkman, Lotta i Bromseth, Janne C. H. & Darj, Frida (red.) (2010). Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier 
för förändring. Uppsala: Centrum för genusvetenskap s. 163 
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lärare aldrig göra fel eller alltid veta alla svar på allt. På så sätt kan man som lärare använda sina 

misstag för att utveckla och ge nya perspektiv på undervisningen.58 

 

Den dolda läroplanen 

Ett begrepp som är relevant för denna undersökning, utifrån att den pekar på ibland osynliga 

maktförhållanden och tillstånd i undervisningen är ”den dolda läroplanen”. År 1968 myntades 

begreppet ”den dolda läroplanen” av forskaren Philip Jackson.59 I USA benämndes detta från 

början som ”the hidden curriculum”, men översattes på 70-talet av forskaren Donald Broady. 

Han publicerade 1981 i tidningen KRUT:s första nummer en artikel där han tog upp ”den dolda 

läroplanen”. Denna menar Broady definieras av den form av outtalade krav som ställs på eleverna 

i skolan. Dessa kan utifrån Jacksons forskning vara bland annat träning i konsten att vänta. Andra 

observationsstudier menar också att ”den dolda läroplanen” kan innebära att man som elev måste 

vara uppmärksam, hålla tillbaka egna erfarenheter, lära sig kontrollera sig själv och ”underordna 

sig lärarens osynliga auktoritet”.60 Broady konstaterar att ”den dolda läroplanen” har en funktion i 

att vidmakthålla ett samhälleligt system där: 
 

Eleverna förvaras, sorteras och socialiseras så att de rådande maktförhållandena, klasskiktningen, tillgången på 
arbetskraft, arbetsdelningen och ytterst samhällsordningen som helhelt upprätthålles och utvecklas.61 
 

I jubileumsnumret av KRUT (2007) reflekterar Broady över vad ”den dolda läroplanen” innebär 

idag. Där pekar han på att förhållandena har blivit mer komplexa i skolan idag och att analyserna 

av densamma har förfinats på många sätt. Dock menar han att huvuddragen i det som han skrev 

om ”den dolda läroplanen” i början av 80-talet stämmer än idag.62 

 

Det ovetbara (unknowability) 

Kumashiro lyfter också det som han kallar ”den dolda läroplanen” i sin forskning, och kopplar 

detta till det som han kallar ”det ovetbara”, vilket går att relatera till vad Foucault undersöker i 

Sexualitetens historia. Bd 1: Viljan att veta om hur det är intressant att undersöka och problematisera 

de instanser som makt, tal och vetande produceras utifrån. De som producerar vetande 

producerar också, enligt Foucault, ofta ”systematisk vankunskap”. Han menar att dessa instanser 

också definierar hur och vilket tal som är möjligt. I detta betonar han också att instanserna som 

                                                 
58 Björkman, Lotta i Bromseth, Janne C. H. & Darj, Frida (red.) (2010). Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier 
för förändring. Uppsala: Centrum för genusvetenskap s. 175-160 
59 Wester, Maria (2008). "Hålla ordning, men inte överordning": köns- och maktperspektiv på uppförandenormer svenska 
klassrumskulturer. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2008 s.18 
60 Broady, Donald (2007). Den dolda läroplanen. Göteborg: Krut s. 15 
61 Broady, Donald (2007). Den dolda läroplanen. Göteborg: Krut s. 46 
62 Broady, Donald (2007). Den dolda läroplanen. Göteborg: Krut s. 8-9 
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producerar tal också producerar och använder sig av tystnader.63  Det går inte att göra en enkel 

avgränsning av vad som får sägas och vad det är tyst om, Foucault specificerar: 
 

Hellre bör man försöka definiera de olika sätten att inte tala, hur de som får och de som inte får tala fördelar 
sig, vilken typ av tal som är tillåten eller vilken slags diskretion som krävs av bådadera. Det finns inte en 
tystnad, ytan flera tystnader, och de är en väsentlig del av de strategier som ligger under allt tal och 
genomtränger det.64 

 

Foucaults teorier om vetande, vankunskap och tal och tystnad, kan kopplas till Kevin 

Kumashiros forskning och teorier om pedagogik. ”Det ovetbara” innebär, enligt Kumashiro, 

tystnaden som finns i undervisning och som bidrar till förtryck. Denna tystnad innefattar bland 

annat det som Kumashiro kallar ”den dolda läroplanen” som han menar legitimerar förtryck och 

partiskhet i kunskapsproduktionen som finns inom skolväsendet och det omgivande samhället. 

Rent konkret kan tystnaden också innebära exempelvis att läroböcker i historia inte uppger vilket 

perspektiv på historia som presenteras, eller vem som berättar historien. Böckerna har ”en tyst 

berättarröst”. Hur vi läser någonting är lika viktigt som vad vi läser. Kumashiro pekar på att 

ovetskap om partiskhet i undervisningen stödjer förtryck och diskriminering. Exempelvis är 

föreställningar om definitionen av vetenskap ofta en viktig del av ifrågasättande av eller bidrag till 

olika sorts förtryck. Vetenskapen kommunicerar ofta normer som kan befästa uppfattningar som 

bidrar till diskriminering, exempelvis uppfattningar om kön som fastslår att det bara finns två 

kön, kvinnor och män, fast många människor och djur är intersexuella.65 Den tystnad som är en 

del av ”Det ovetbara” innebär också en partiskhet i undervisningen. Vetskapen om partiskheten 

synliggör att det framförallt är en grupps röster och en grupps erfarenheter som lyfts och berättas 

i undervisningen. Denna grupp är ”de privilegierades grupp”. Partiskhet är också något som 

färgar alla elever. För att kunna arbeta icke-diskriminerande krävs en insikt i att samtliga elever 

äntrar skolan med subjektiva och ofullständiga kunskaper.66   

 

Lärarens makt 

I sin pedagogiska forskning som behandlar arbetslagens roll i skolan, pekar Jon Ohlsson på 

lärares komplexa arbetsuppgifter. Han menar att läraren förutom att undervisa och fostra elever, 

ska upprätthålla ordning och också samverka med föräldrar och omgivande samhälle. Detta 

arbete kan innebära paradoxala och konfliktorienterade inslag. Alla dessa arbetsuppgifter filtreras 

dock genom det som, enligt mig, är mest relevant för att förstå lärarens maktposition, nämligen 

                                                 
63 Foucault, Michel (2002). Sexualitetens historia. Bd 1, Viljan att veta. [Ny utg.] Göteborg: Daidalos s. 41 
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65 Kumashiro, Kevin K. (2009). Postperspektiv på antidiskriminerande undervisning i engelska, matematik och samhälls- och 
naturorienterande ämnen. Tidskrift för genusvetenskap. 2009:1 s. 11-34 
66 Kumashiro, Kevin K. (2009). Postperspektiv på antidiskriminerande undervisning i engelska, matematik och samhälls- och 
naturorienterande ämnen. Tidskrift för genusvetenskap. 2009:1 s. 13 
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lärarens förhållningssätt till det stora tolkningsutrymme och handlingsutrymme som finns när det 

gäller arbetets innehåll och hur arbetet ska genomföras.67 Denna tolkningsprocess är enligt mig en 

del av det maktutövande som lärare måste förhålla sig till, dagligen. 

 

Björkman definierar lärarens makt som följer: 
 

Skolan är en institution i vilken nästan alla vistas under en längre period av livet, en institution som påverkar 
och berör, som formar och styr. Att vara lärare i denna skola är att ha makt, makt över elevers 
kunskapsbildande och socialisering. Elever möter mängder av kunskap och sociala situationer utanför skolan 
men jag som lärare har ändå en särskild makt när det gäller att skapa utrymme för lärande och social 
interaktion.68 
 

Att vara lärare är alltså att ha inflytande över hur människor formas och vilka sätt som det är 

tillåtet att bete sig och vara. Björkman menar att det inte är möjligt att vara lärare utan att befinna 

sig i en maktprocess, det är inte heller möjligt att som lärare att vara objektiv.69 

 

Lärarens auktoritet 

Auktoritet är nära kopplat till den makt som läraren har i klassrumssituationer. Auktoritet är 

också något som präglar relationen till eleverna. Forskaren Joakim Landahl har ägnat sig åt att 

studera auktoritet och ansvar i förhållande till lärandemiljöer. Han menar att lärarens makt och 

auktoritet i rollen som lärare har förändrats över tid. Numer är lärarauktoriteten mer bunden till 

personlighet än till rollen som lärare. Dock menar Landahl att lärare i alla tider har ansett sig ha 

problem med sin auktoritet. Historiskt har lärare haft uppförandebetyg och andra maktmedel att 

använda sig av när läraren inte tyckte att auktoriteten räckte till, men, menar Landahl, detta 

betyder inte att lärarna varit nöjda med den auktoritet de fått. Lärare har alltid varit i en situation 

av att behöva erövra sin auktoritet. Dessutom har vissa lärare tidigare tyckt att exempelvis aga har 

varit kontraproduktivt för att få auktoritet i klassrummet. Landahl beskriver fenomenet ”karisma” 

som en viktig del av lärarens auktoritet. Karisma innebär personliga egenskaper och förmåga att 

hantera disciplin.70 Lärarens makt över kollektivet (eleverna) ses här som en viktig del av 

auktoriteten, men kollektivet är också det som kan ifrågasätta auktoriteten och som blir dess hot. 

Denna studie visar dock att det individuella mötet med varje enskild elev har blivit viktigare, då 

gränser för vad som är lektionstid och när eleverna är tvungna att vara i klassrummet, har 
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70 Landahl, Joakim (2006). Auktoritet och ansvar: lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning. Diss.   Stockholm : 
Stockholms universitet, 2006 s. 129-133 



 24 

försvagats. Detta understryks av diskursen om mobbning där elever skiljs ut som enskilda 

individer och där varje klass ses som en heterogen grupp. Landhal pekar på att syftet med en 

auktoritet i situationer av exempelvis mobbning inte bara är att generera respekt för läraren, utan 

uppgiften innefattar också att skapa respekt mellan eleverna.71 I denna studie lyfts också 

tendenser till att det allt mindre är skamrelaterat att ha problem med sin auktoritet som lärare. 

Landahl visar att det i historien har varit mer tabubelagt och varit förknippat med att inte vara 

kompetent som lärare, att inte kunna ha disciplin i klassrummet, men att det idag är mer fritt att 

prata om denna problematik.72 

 

Eva Gannerud har i sin avhandling genom intervjuer undersökt kvinnliga klasslärares liv och 

arbete. Ganneruds undersökning visar bland annat hur makt och auktoritet är starkt kopplat till 

maskulinitet. Utifrån Maher och Tetreault (1994) lyfts här fyra olika definitioner av auktoritet: 

”positionality”, ”authority”, ”mastery” och ”voice”. Positionell auktoritet innefattar en persons 

position i en specifik kontext, bestämt utifrån kategorier som kön, etnicitet och klass. Denna 

konstruerade position producerar perspektiv och uppfattning av kunskap. Denna position kan 

förändras, dels i förhållande till andra individer, men också över tid, och ha att göra med 

exempelvis stigande ålder. ”Authority” handlar om lärarens känsla av säkerhet i vardagens arbete. 

Detta är också föränderligt och ofta beroende av hur väl arbetet fungerar i samspel med kollegor  

och elever. Lärarens anseende bland exempelvis föräldrar spelar också in. ”Mastery” innefattar 

yrkesskicklighet, hur läraren upplever att hon behärskar sitt yrke. I Ganneruds studie visar 

informanterna på att denna form av auktoritet upplevs öka i förhållande till hur länge man utövat 

yrket. ”Voice” handlar om vilka möjligheter läraren har att göra sig hörd och synliggöra sitt eget 

perspektiv. I denna studie visas också en relationell auktoritet som uppstår mellan lärare och elev, 

då förtroende och långvariga relationer skapas mellan dessa. När läraren visar att denna bryr sig 

om eleven vill eleven bli omtyckt av läraren och emotionella band skapas. Gannerud pekar i sin 

analys på hur kvinnligt kön hos en lärare kan vara till nackdel när det gäller auktoritet.73 Detta kan 

kopplas till Eva Reimers resonemang kring hur lärare försöker göra sig ”neutrala”. 

 

Reimers pekar i sin text Asexuell heteronormativitet på hur lärare försöker vara så neutrala och 

”normala” som möjligt, kopplat till heteronormativitet. Reimers tar upp att forskningen visar att 
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lärare i sin profession begränsas av och får utrymme av en mängd normer som ramar in läraren 

som ”normal”.74 I skolans värdegrund betonas att det som är avvikande ska tolereras och 

respekteras, därmed manifesteras att det finns en risk för att de som definieras som avvikande 

kommer att utsättas för kränkningar och diskriminering. Detta kan innebära att normbrottet, det 

avvikande, är det som hamnar i fokus. I detta synsätt utgås det ifrån att alla är komfortabla med 

exempelvis en heterosexuell norm, men att normbrott också bör tolereras. Enligt Reimers 

osynliggörs här alla normbrott som görs hela tiden. Hon menar att inte en enda människa 

uppfyller samtliga normer för exempelvis hur det är önskvärt att män och kvinnor ska vara och 

bete sig. Reimers är inspirerad av Foucault och Gramsci när hon skriver att:  
 

(…) där det finns uttryck för dominerande normer (hegemoni) och makt, där finns också motstånd. Skolor 
och utbildningar blir på så vis platser där det pågår kamp om vad som ska vara normativt. För den som vill se 
är det därför tydligt att såväl elever som lärare gång på gång utmanar och överskrider såväl den heterosexuella 
normen, som normer om kön, etnicitet, ålder och så vidare.75 

 

Kunskaps- och normöverföring 

Landahl konstaterar att konstruktionen av kategorierna ”vuxen” och ”barn” innefattas i en 

maktordning vilket gör att relationen mellan lärare och elev, då åldersskillnad förekommer, per 

automatik blir asymmetrisk. Utifrån Durkheim pekar Landahl på att detta grundar sig i  

föreställningen om att vuxna är en del av civilisationen medan barn ska bli en del av densamma.76  

Även Martinsson intresserar sig för denna företeelse. Hon belyser ålder som skillnads –och 

maktskapande kategori i sin text Normeras till frigörelse?. Martinsson tar upp Roger Säljös forskning 

som behandlar teorier om överföring. Föreställningen om överföring är ett tankesätt som är 

dominerande i en västerländsk kontext som berör lärande. Detta kan konkret beskrivas som: 
 

(…) att person A just överför exempelvis faktauppgifter eller en värdering genom att ge den en språklig dräkt. 
Eleven, person B förväntas sedan ta emot denna kunskap/värdering. Kunskapen/värderingen uppfattas som 
given och opåverkad av det språkliga.77 
 

Denna kunskapsöverföring konstruerar ett oföretagsamt barn som är subordinerat i förhållande 

till den aktive och överordnade vuxne. Kategorierna ”barn” och ”vuxen” innefattar denna 

maktordning som ständigt oreflekterat reproduceras. Barnet blir den som normer ska överföras 

på, och i enlighet med Barbro Johanssons barndomsforskning, en blivande person, även kallad 

”becoming”. Denna problematik kan inte lösas genom att vuxna inte är ansvarstagande gentemot 

barn, men Johansson menar att denna generationsstruktur måste utsättas för problematisering. 

                                                 
74 Reimers, Eva i Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red.) (2008). Skola i normer. Malmö: Gleerups. S. 112-113 
75 Remiers, Eva i Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red.) (2008). Skola i normer. Malmö: Gleerups. s. 127 
76 Landahl, Joakim (2006). Auktoritet och ansvar: lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning. Diss.   Stockholm : 
Stockholms universitet, 2006 s. 7 
77 Martinsson, Lena  i Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red.) (2008). Skola i normer. Malmö: Gleerup s. 139 
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Denna struktur kan enligt Martinsson även appliceras på andra fomer av normöverföring. Detta 

kan handla om att exempelvis konstruera kategorin ”invandrare” för att sedan tänka sig att denna 

grupp ska ”göras” till ”svenskar”. Också läroplanen kan ses som en normöverförare. Den 

implicerar med sina riktlinjer att företeelser i samhället behöver åtgärdas, och skolan blir den 

institution som ska genomföra denna förändring genom att påverka eleverna. Martinsson menar 

att de maktpositioner som innefattas i begreppen ”vuxen” och ”barn” är naturaliserade och hon 

vill i sin text problematisera uppfattningen av skolan och läraren som normöverförare. Dessa 

normer anses existera i ett färdigt format som kan appliceras på barn och unga, som står och 

väntar på att ”bli”. I motsats till detta betonas i denna text vikten av att barn är subjekt i 

maktordnande processer. Barn befinner sig, precis som vuxna i det omgivande samhällets 

kulturella sammanhang, där det finns normer och motstånd mot och sprickor i desamma. För att 

skapa ett alternativ till föreställningen om överföring är det viktigt att läraren sätter ord på de 

många olika sätt som det finns att existera. Det går också motverka denna makthierarki genom att 

se barn och unga som medverkande i och en del av en normativ strid.78 Ett möjligt 

förhållningssätt för lärare är också att komma bort från detta genom att ge upp föreställningen 

om att vara den som har alla svar och visa för eleverna att även lärare kan göra misstag och ha fel. 

Med detta perspektiv är det inte alltid lärarens uppgift att tala om ”hur det är”.79 

 

Martinsson visar också i sina undersökningar på att det mer är lärarens förhållningssätt till sitt 

material och sina metoder i undervisningen som spelar roll, än just vilket material och vilka 

metoder det är som används. Hur läraren reflekterar, och vilka spår läraren följer upp hos 

eleverna är det som bestämmer huruvida undervisningen blir ett fall för normöverföring eller 

inte. Lärarens perspektiv och lärarens utrymme för reflektion är väsentliga verktyg för en 

normkritisk pedagogik. En viktig aspekt kan vara att göra elevernas röster relevanta i 

undervisningen och förutsätta att eleverna har en mångdimensionell självförståelse, för att kunna 

utmana normer och skapa alternativa sätt att vara.80 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Martinsson, Lena  i Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red.) (2008). Skola i normer. Malmö: Gleerups. 139-147 
79 Martinsson, Lena  i Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red.) (2008). Skola i normer. Malmö: Gleerups. s. 151 
80 Martinsson, Lena  i Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red.) (2008). Skola i normer. Malmö: Gleerups.  s. 153 
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ANALYS- OCH RESULTATREDOVISNING 

 

I denna analys- och resultatredovisning kommer jag att knyta undersökningens empiri till de 

teorier och perspektiv och den forskning som har presenterats. Utifrån detta kommer jag att göra 

en självständig analys och dra egna slutsatser. Jag börjar med att presentera lärarna, sedan 

presenteras analysen. Jag har valt att i resultatredovisningen fokusera på tre huvudteman som 

utkristalliserat sig i kodningen av materialet. Dessa tre huvudteman är: ”val av 

undervisningsinnehåll”, ”lärarens auktoritet” och ”demokratisk undervisning”. Dessa 

huvudteman har också delats in i underteman, som analyseras var för sig. I varje tema görs en 

kort sammanfattande analys. Analys- och resultatredovisningen avslutas med en sammanfattande 

diskussion där alla tre temana knyts ihop.  

 

Lärarna 

Informanterna i denna undersökning undervisar vid fyra olika gymnasieskolor. En av dem 

undervisar i Stockholms innerstad och resterande tre i skolor i Stockholms södra förorter. Två av 

informanterna har arbetat som lärare i tre år, en har arbetat i drygt ett år och en har arbetat i 12 

år. Pronomet hen används istället för hon eller han, för att benämna lärarna, i denna analys. 

Enligt wiktionary definieras ”hen” som ” könsneutralt personligt pronomen i tredje person 

singular nominativ”. ”Hen” böjs ”henom” i objektsform. 81 Hen används för att kön, utifrån ett 

intersektionellt perspektiv inte spelar in mer än andra kategoriseringar i hur informanterna uttalar 

sig. Kön och genus spelar stor roll i ett intersektionellt perspektiv på makt, men i denna uppsats 

är det inte min avsikt att jag ska analysera min upplevelse av lärarnas identiteter, utan deras 

förhållningssätt och upplevelser av hur identitet kan inverka på lärarens maktposition. Syftet med 

denna uppsats är inte heller att se och undersöka lärarnas skilda erfarenheter utifrån deras 

könstillhörighet, ålder, klassbakgrund, etnicitet/ras, funktionsförmåga osv, utan deras upplevelse 

av hur dessa kategoriseringar påverkar dem i arbetet.  

 

Val av undervisningsinnehåll 

Här kommer jag att presentera och analysera lärarnas val av undervisningsinnehåll utifrån de 

teman som framkommit i materialet. Dessa teman är: ”läroböcker eller annat material”, 

”transparens i urval”, ”eleverna väljer” och ”materialurval och lärarens inställning”.  

 

                                                 
81 http://sv.wiktionary.org/wiki/hen 2010-12-07 
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Läroböcker eller annat material 

Som svar på frågan om hur lärarna väljer sitt undervisningsmaterial pekar flera av lärarna på att de 

utgår ifrån nationella och lokala styrdokument för att bestämma innehåll i undervisningen, men 

de menar också att kursplanerna är mycket öppna i sina formuleringar och att det finns en stor 

frihet i att tolka kursplanen. Detta kan kopplas till Ohlssons resonemang kring det stora 

tolkningsutrymme som infinner sig mellan styrdokumenten och lärarens faktiska vardag, där 

beslut ständigt måste fattas i en mängd frågor.82 

 

En fråga som kom upp vid tre av intervjuerna var huruvida läraren använde sig av en lärobok 

eller inte i undervisningen. En av lärarna menade att läroböckerna var ensidiga och tråkiga och 

därför vill hen inte använda sig av läroboken som finns på skolan, dock delas den ut till eleverna. 
 

Jag delar ut den till eleverna så de får använda den vid eget arbete, som ett första, som en första källa att gå till, 
så att de får en uppfattning om grunderna i en viss religion, men sen jobbar vi mycket med annat material som 
andra lärare har eller som jag själv hittar, allt från artiklar där människor berättar om sin tro, reportage, eller 
nationalencyklopedin har mycket bra material för undervisning.83 

 

En annan menade att hen använder sig av läroboken, men att det finns en stor frihet bland 

lärarna i att välja vilken lärobok det är som ska användas. 
 

Vi har väldigt stor frihet att välja läroböcker. Ibland använder vi ju vanlig facklitteratur som läroböcker också. 
Det är väldigt stor frihet.84 
 

Ytterligare en lärare menade att det är skolan som väljer läroboken och att läraren är bunden till 

detta. Det är en resursfråga när det är dags att köpa nya läroböcker och just nu avvaktar skolan 

nya nationella riktlinjer innan det är dags att köpa in igen.  

 

Dessa resonemang kan relateras till att Björkman utifrån Skolverkets rapport I enlighet med skolans 

värdegrund? (2006) konstaterar att läroböcker ofta lägger fram en ensidig och avgränsad bild av 

verkligheten när det gäller exempelvis etnicitet, sexualitet, kön och funktionsförmåga.85 Ett sätt 

att komma bort ifrån detta kan vara den strategi som en av lärarna använde, att låta eleverna 

använda läroboken som en källa, av många. 

                                                 
82 Ohlsson, Jon (red.) (2004). Arbetslag och lärande: lärares organiserande av samarbete i organisationspedagogisk belysning. Lund: 
Studentlitteratur s.55 
83 I:4 
84 I:3 
85 Björkman, Lotta i Bromseth, Janne C. H. & Darj, Frida (red.) (2010). Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier 
för förändring. Uppsala: Centrum för genusvetenskap s. 168 
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Eleverna väljer 

Två av lärarna tog upp att de brukar låta eleverna välja undervisningsmaterial vid vissa tillfällen, 

en av dem formulerar det mer som att hen låter eleverna ”tipsa”. Att eleverna väljer kan innebära 

att de exempelvis får hitta egna låttexter att arbeta med inom tema ”kärlek” i svenskämnet. Detta 

kan kopplas till de teorier om överföring som Martinsson belyser, där eleverna ska vara de passiva 

mottagarna för lärarens normöverföring.86 Ett sätt att arbeta mot denna föreställning, om att det 

alltid är läraren som ska komma med material och färdiga paket som eleverna ska öppna och 

stoppa i sig, kan enligt mig vara att låta eleverna välja vilket material som ska användas i 

undervisningen. På så vis blir de aktiva subjekt i kunskapsproduktionen och får genom sina egna 

referensramar relatera till det tema eller det problemområde som behandlas. 

 

Urval i förhållande till befintligt material och elevernas uppfattningar 

Två av lärarna pekade på att de väljer undervisningsmaterial i motsats till vad som redan finns i 

undervisningen, eller vilken uppfattning som eleverna har i en viss klass eller på skolan. En lärare 

har en från skolan given lista att välja ur när det gäller litteratur till undervisningen och hen menar 

att denna lista börjar bli gammal, därför väljer hen i det egna valet utifrån detta: ”[…] försöka få 

in nyare litteratur, andra perspektiv än de som finns, i den litteraturen som är listan.”87 
 

Läraren utvecklar vad som styr valen av litteratur: 
 

Dels är det väl någon sorts postkolonialt perspektiv. Och det finns inte så mycket i dom svenska verken vilket 
kanske inte är så konstig men det är ändå intressant att få in det så därför har jag plockat den [ohörbart] till 
exempel. Och sen mera kvinnliga huvudpersoner [skratt] känns som en bra grej. Fler kvinnliga författare eller 
i alla fall författare som inte är såhär vita män från Sverige. 

[…] men helt enkelt sånt som inte helt passar in med dom andra verken när det gäller någon sorts normer 
kring kön och etnicitet mest.88 

 

En annan lärare ger ett liknande förhållningssätt, men låter sina egna val istället för att 

kompensera den befintliga litteraturen, kompensera elevernas utgångspunkt: 
 

Exempelvis om eleverna säger: “Kärlek är kemiska reaktioner.” Då vill jag få in lite annat perspektiv på det. Så 
då får de läsa liksom texter om, som uttrycker helt annan syn på kärlek. Jag vill få in olika perspektiv, och olika 
källor.89 

 

Dessa tankegångar skulle kunna relateras till Kumashiros forskning om antidiskriminerande 

undervisning. Kumashiro pekar på att det kan finnas en risk med att endast addera ”skillnader” i 

                                                 
86 Martinsson, Lena  i Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red.) (2008). Skola i normer. Malmö: Gleerups. 139 
87 I:1 
88 I:1 
89 I:4 
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undervisningsmaterialet. Denna metod kan ses som en självklar reaktion på insikten om att det 

förekommer tystnad och exkludering i det undervisningsinnehåll som existerar, men det finns 

problem med att ”lägga till” exkluderade grupper, som kvinnor eller grupper med en viss etnisk 

bakgrund. Dels är detta, enligt Kumashiro, ett omöjligt projekt, då det finns en oändlig mängd 

grupper i samhället, och då dessa grupperingar ofta går in i och överlappar varandra. Dessutom är 

det oklart vad denna addering ger för effekt. Att lägga till ”skillnader” föder frågor om vem som 

är olik, och vad det innebär att tillhöra någon av de adderade grupperna, dessa grupperingar blir i 

sig normativa. Identiteter är mångbottnade och komplexa, vilket gör enkla adderingar till ett 

omöjligt projekt. Detta kan innebära att lära sig om den Andre.90 Dock menar Kumashiro också, 

inspirerad av Donna Haraway, att genom att lägga till andra röster, kan vi få andra berättelser om 

verkligheten. Vi kommer inte komma närmre någon sorts ”sanning”, men om vi ser på de 

existerande rösterna och adderade rösterna utifrån perspektivet om att kunskap alltid är situerad 

och subjektiv,  så kan vi få ett bredare perspektiv och möjlighet att omskapa den dominerande 

berättelsen och de politiska konsekvenser som följt på denna berättelse.91 

 

Jag tolkar detta som att det finns en vinst med att lägga till röster och olika perspektiv på 

undervisningen, som inte finns i den dominerande modellen genom exempelvis kanon eller 

elvernas uppfattning, om denna addering görs med förutsättningen att en diskussion förs om vad 

sanning och kunskap kan innebära. Att addera litteratur skriven av lesbiska kvinnor till 

svenskundervisningen förändrar egentligen ingenting av normer kring vilken litteratur som är 

dominerande, om detta val inte synliggör och problematiserar förståelse av identitet och vad som 

är normen.  

 

Transparens i urval 

En av lärarna menade att hen inte själv tog upp vilka val det är som görs när det gäller 

undervisningsinnehåll, men att denna faktor fanns underförstådd hos eleverna. Läraren pekade på 

att eleverna ju pratar med andra elever och på så sätt får syn på urvalet: 
 

I: Tror du att eleverna har någon insikt i det liksom, att det är ett sånt urval som… 

Läraren: Ja det tror jag, det tror jag nog, för att dom vet ju att kursplanerna är ganska vida och generösa och 
de pratar ju med kompisar i andra klasser och kompisar i andra skolor. “Jasså har ni ägnat er åt gamla 
testamentet i två veckor”. “Nej vi har sysslat med Sappho istället”, eller någonting sådär. Så det tror jag nog, 
att de ser de skillnaderna.92 

 

                                                 
90 Kumashiro, Kevin K. (2009). Postperspektiv på antidiskriminerande undervisning i engelska, matematik och samhälls- och 
naturorienterande ämnen. Tidskrift för genusvetenskap. 2009:1, s. 15-17 
91 Kumashiro, Kevin K. (2009). Postperspektiv på antidiskriminerande undervisning i engelska, matematik och samhälls- och 
naturorienterande ämnen. Tidskrift för genusvetenskap. 2009:1, s. 19 
92 I:3 
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En av lärarna belyser hur hen talar mer explicit med eleverna om varför de gör vissa saker i 

undervisningen. Läraren menar att det är viktigt att peka på vilka budskap och perspektiv det är 

som förmedlas i materialet som valts ut. Hen kommunicerar alltid med eleverna om varför vissa 

perspektiv tas upp i undervisningen: 
 

I: Så det är en transparens liksom i leden också, som du lyfter fram. 

Läraren: Ja, det tycker jag är väldigt viktigt att man lyfter, att man pratar om vad man gör och varför man gör 
det. Dels att man pratar om såhär ok nu ska ni skriva den här uppsatsen och det är för att ni ska få syn på det 
här och lära er om det här. Det är en typ av transparens. Men också såhär: nu har jag valt den här boken för 
att vi har dom här att välja på, jag tyckte att den var intressant utifrån de här kriterierna.93 
 

Detta kan enligt mig ses som en form av de deliberativa samtal som Englund och Roth tar upp i 

sin forskning om demokratiska arbetsformer. Det deliberativa samtalet ska bland annat ge 

eleverna möjlighet att reflektera över vilket kulturarv och vilka normer det är som kommuniceras 

genom undervisningen.94 Genom att visa för eleverna tydligt vilka val det är som har gjorts i 

framtagandet av undervisningsmaterialet och varför dessa val har gjorts, kan eleverna få syn på 

den subjektivitet och partiskhet som innefattar alla val som läraren gör. Maktutövandet blir tydligt 

och eleverna får en möjlighet att förhålla sig till det, utan tro att det är ett sant perspektiv som 

presenteras. Dessa resonemang skulle kunna kopplas till Kumashiros teorier om ”Det Ovetbara”. 

Kumashiro menar att det grundar för diskriminering, att inte presentera den partiskhet som finns 

i alla berättelser om verkligheten. Han menar att genom att synliggöra vilka val som har gjorts 

och vilka perspektiv som presenteras kan man arbeta mer inkluderande i undervisningen.95 

 

Materialurval och lärarens inställning 
 

Man blir lite störd när man börjar jobba som lärare, för man ser undervisning i allt, i alla fall i början, man har 
ögonen öppna för bra material, om man läser en artikel i DN och sen dagen efter använder man den i 
undervisningen.96 

 

En annan lärare kommenterar hur hen gör sitt val av undervisningsmaterial såhär: 
 

Tittar i bokhandeln, reklam, går på skolforum, läromedelskvällar, nyhetsbrev från läroboksförlagen, 
dagstidningar, recensioner, håller ögonen öppna.97 

 

Dessa citat visar på att läraren kan bli inspirerad av en mängd olika saker och fenomen som 

förekommer i lärarens närhet, när det gäller val av material. Samma lärare som uttalade sig ovan 

menar dock att allt material måste ha en vetenskaplighet.  

                                                 
93 I:1 
94 Englund, Tomas i Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.) (2003). Demokrati och lärande: om valfrihet, gemenskap och 
övervägande i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur s. 68-69 
95 Kumashiro, Kevin K. (2009). Postperspektiv på antidiskriminerande undervisning i engelska, matematik och samhälls- och 
naturorienterande ämnen. Tidskrift för genusvetenskap. 2009:1, s. 11-34 
96 I:4 
97 I:3 
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En av lärarna pekar på att lärarens egen position och bakgrund kan vara det som framförallt 

bidrar till vilket material det är som väljs ut. 
 

Det handlar om vilka litterära texter man väljer, vilka kärleksdikter väljer man, beroende på vilken sexuell 
läggning man har. Jag talar nu inte bara i egen sak. Jag vet ju, jag kan ju se hur svensklärare… Eller inte bara 
sexualitet, det kan ju vara etnicitet också, att man lämnar den västerländska litterära kanon om man har annan 
etnisk bakgrund.98 
 

Samma lärare pekar också på att lärarens val av material kan utgå ifrån vilken ämneskombination 

läraren har. Valen kan också helt enkelt bero på lärarens intresse. Detta resonemang skulle kunna 

kopplas till Bromseths resonemang om normkrtitisk pedagogik, när det gäller att få syn på sin 

egen identitet som lärare, för att kunna belysa vilka normer läraren själv kommunicerar och 

reproducerar genom sina val i undervisningen.99 

 

En annan lärare pekar dock på att det inte till så stor del beror på vilket material som väljs ut utan 

hur läraren väljer att se på materialet med eleverna, som formar undervisningen. Hen tar upp som 

exempel att de i Svenska läst Fröken Julie av Strindberg, och där tittat på vilka argument som 

används i förordet för att legitimera mäns överordning i samhället. Läraren menar att hen i 

undervisningen på så sätt kan göra eleverna uppmärksamma på vilka budskap och värderingar 

som förmedlas i texten.  

 

Detta går att relatera till Martinssons diskussion kring två lärares användande av samma metod i 

klassrummet, med vitt skilda perspektiv och reflektioner. Allt från så till synes subtila sätt att 

arbeta som vilka diskussionsspår läraren följer upp hos eleverna till tydligare ställningstaganden 

och synliggörande av perspektiv, är det som lägger grunden för vilken utgång och vad en 

undervisningssituation kan förmedla till eleverna.100 

  

En av lärarna formulerar det som att hen i princip skulle kunna använda sig av vilket material 

som helst i undervisningen. Hen funderade över att använda sig av exempelvis material från 

förintelseförnekare, för att titta på vad dessa hade för argument. Flera av lärarna pekar på att de 

kan få inspiration även från andra lärare när de funderar över vilket material som ska användas i 

undervisningen 

 

                                                 
98 I:3 
99 Bromseth, Janne C. H. i Bromseth, Janne C. H. & Darj, Frida (red.) (2010). Normkritisk pedagogik: makt, lärande och 
strategier för förändring. Uppsala: Centrum för genusvetenskap s. 41 
100 Martinsson, Lena  i Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red.) (2008). Skola i normer. Malmö: Gleerups. s. 153 
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Sammanfattande analys val av undervisningsinnehåll  

Läraren utgår alltså ofta ifrån sin omgivning, sig själva och de nära kollegorna när de ska välja 

material. I vissa fall är det skolan som bestämmer exempelvis vilken lärobok det är som ska 

användas. Å andra sidan visar forskningen och även lärarnas erfarenheter att de normer som 

kommuniceras i undervisningen alltså inte främst styrs av vilka texter, bilder, filmer, böcker och 

så vidare, som används i undervisningen, utan vilken inställning läraren har till hur materialet ska 

läsas och granskas. Ett och samma material och till och med en och samma metod, kan få totalt 

olika effekt och konsekvens, utifrån hur läraren väljer att arbeta med det. Detta beror på huruvida 

materialet används som fakta, som ett perspektiv bland andra eller om det används som 

någonting som anses vara faktamässigt felaktigt och som ska granskas. Björkman resonerar i sin 

text kring ett dilemma angående materialurval i en normkritisk pedagogik. Hon funderar över 

huruvida det går att helt utesluta de dramatiker som ingår i den kulturella kanon och bara 

använda sig av annan dramatik, exempelvis från andra delar av världen, eller helt nyskriven 

dramatik. Hon menar att en fara med detta är att hon inte kommer att förmedla en 

allmänbildning som hennes elever kommer att ha nytta av i den verklighet de kommer möta när 

de går utanför skolan, denna verklighet som är uppbyggd kring andra normer. Björkman 

definierar detta som ”Balansen mellan att ge eleverna kunskap om ett aktuellt kulturarv och 

samtidigt möjligheten att utmana detta.”101 Ingen av lärarna i denna undersökning har uttryckt 

explicit att de befinner sig i precis detta dilemma, men de pekar alla på olika sätt de förhåller sig 

till en mängd faktorer, mer eller mindre medvetet i sina val av undervisningsinnehåll. Detta 

handlar om exempelvis styrdokument, kulturell kanon, kollegor, lärobok, vetenskaplighet, 

ämneskombination, elevernas inställning och sin egen position i form av kön, sexualitet, 

etnicitet/ras och erfarenhet.  

 

Lärarens auktoritet 

Här kommer jag att analysera lärarens auktoritet utifrån teman som betonats i det undersökta 

materialet. Dessa teman är: ”lärarrollens auktoritet”, ”genusperspektiv på auktoritet”, ”ålders-, 

längd-, hudfärgs- och erfarenhetsperspektiv på auktoritet” och ”möjlighet till reflektion över 

auktoritet och undervisning”. 

 

Lärarrollens auktoritet 
 

[…] den klassiska lärarauktoriteten tror jag inte att jag eftersträvar så mycket. Jag tror det kan vara, att det är 
ganska ibland en ganska obehaglig känsla ibland när man delar ut och säger ok nu kan ni börja jobba med den 
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här frågan på pappret och så helt plötsligt blir det helt tyst och alla böjer ner huvudet och jobbar och då, det 
är ju egentligen inte, alltså jag tänker att egentligen är det ju inte så problematiskt, det betyder att de 
koncentrerar sig. Men jag tänker att det känns ganska konstigt att det är jag som orsakar det [skratt] och så 
sitter man där vid katedern och bara: Jaha, jag kanske ska planera lite […]102 
 

Detta citat speglar hur en av lärarna i undersökningen reflekterar kring sin egen auktoritet i 

klassrummet, och kan enligt mig kopplas till det som Landahl benämner som den naturliga 

auktoriteten som följer med lärarrollen, som är förvärvad just för att man är lärare, och att lärare 

genom tid har betytt auktoritet.103  Läraren som gjort uttalandet finner det på ett sätt konstigt att 

eleverna gör som hen säger. Detta tolkar jag som en reflekterande inställning gentemot lärarens 

”naturliga” maktposition. 

 

Genusperspektiv på auktoritet 

Alla lärarna i undersökningen resonerade kring vilka faktorer som kan spela in när det gäller att få 

auktoritet i klassrummet eller inte. En faktor som sades spela roll var lärarens könstillhörighet.  
 

Jag tycker det är lättare att vara man. Det har med våra röster att göra, rent fysionomiskt, med våra talorgan. 
Manliga röster går inte upp i falsett på det viset. Det är ingen tillgång att rösten går upp i falsett i klassrummet. 
Men jag tycker det är orättvist också, att det på nåt sätt är kodat sådär att som man har man en auktoritet, det 
kan gälla gentemot föräldrar också.104  
 

Här pekar läraren på att män har det lättare som lärare, och att detta kan ha med rent biologiska 

faktorer, så som röstläge, att göra. En annan av lärarna uttryckte könsaspekten på detta vis:  
 

När jag är i min roll som lärare, särskilt i början, jag styr och ställer ganska mycket, är rakt på sak och tydlig, 
man kan inte, eller jag tror inte att man kan, eller det kanske man kan, men jag kan nog inte, och det kanske 
beror på att jag är ung tjej [min kursivering] att jag inte börjar med att planera ett moment med eleverna. För jag 
vill visa att jag vet vad jag håller på med och jag vet vart jag vill. […] Men jag får nog den här ledarrollen för 
att jag är väldigt tydlig. Och så visar man inte att man är osäker, hur osäker man än kan känna sig vissa 
tillfällen, så syns det nog aldrig på mig. Ja, att man är tydlig helt enkelt. Det är så jag försöker få auktoritet.105 

 

Dessa citat kan kopplas till Landahls teorier om att det är personlighet och karisma som kan spela 

in när det gäller hur läraren får auktoritet i klassrummet.106 Jag väljer här att tolka det som 

Landahl benämner som personliga egenskaper, som att det kan innefatta könstillhörighet, eller 

den könstillhörighet som eleverna uppfattar hos läraren, eller hur läraren uttrycker maskulinitet 

och femininitet. Tydligare blir genus som grund för auktoritet i Ganneruds undersökning. 

Ganneruds forskning kan också kopplas till ovanstående citat. Hon menar att maskulinitet är 

något som är starkt kopplat till auktoritet och att det, precis som läraren här ovan menar, kan vara 
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enklare att erövra auktoritet om läraren är man.107 En av lärarna pekar på att hen kan använda sig 

av de rådande normerna kring maskulin auktoritet och vända på dessa, för att få elevernas 

uppmärksamhet. 
 

Alltså, jag… uppfattas ju i alla fall, som ganska manlig, tror jag, i mitt utseende, men inte hur jag beter mig har 
jag fått för mig. Och det brukar jag nog utnyttja ibland. Inte i sig att jag uppfattas som manlig men kanske 
såhär, skillnaden mellan beteende och mer uppfattningen eleverna har om mig från början och så. […] [Jag är] 
ganska medveten om hur jag rör mig, även om jag väl i allmänhet inte är världens mest maskulina person så 
kan jag ju vara mer medveten om att inte vara det i klassrummet. Och det skapar väl inte auktoritet på det där: 
här är jag framme vid katedern och nu ska lyssna på mig, men det skapar ju någon slags uppmärksamhet eller 
intresse.108 
 

Läraren pekar här på att hen har reflekterat kring att det är maskulinitet som primeras som 

auktoritetskapande i klassrummet, och hen använder sig av detta, men ställer sig kritisk mot 

normen och försöker utmana den. Detta upplevs inte av läraren som att det skapar en försvagad 

auktoritet, utan snarare blir eleverna intresserade och uppmärksamma. Ytterligare en aspekt på 

genusperspektiv kopplat till auktoritet uttrycker en lärare som reflekterar över vilken position en 

manlig svensklärare befinner sig i: 
 

Manlig svensklärare är lite konstigt. Svensklärare är ju kvinnligt kodat av tradition. [härmar elev] “Gillar du 
dikter?” fråga någon elev med klart negativt tonfall någon gång sådär. Eleverna har ju förväntningar på det 
viset.109 

 

Detta citat visar enligt mig på att maskuliniteten hela tiden befinner sig i förhandling, den är inte 

stabiliserad bara för att det är en man som är läraren. Läraren kan få ökad ”naturlig” auktoritet av 

det faktum att vara man eller använda sig av maskulinina uttryck, men det finns också faktorer 

som kan försvaga maskuliniteten. Denna lärare menar att vara svensklärare är något som 

förknippas med kvinnlighet, och det kan uppfattas som negativt av elever att en man ägnar sig åt 

något som är kvinnligt kodat, medan föregående citat pekar på hur läraren kan använda sig av att 

bryta mot maskulinitetsnormen, för att fånga elevernas intresse. 

 

Ålders-, längd-, hudfärgs- och erfarenhetsperspektiv på auktoritet 

En av lärarna nämner hudfärg som en faktor som hen själv tänker på att förhålla sig till.  
 

Sen så blir det väldigt tydligt det här med etnicitet i mina engelskagrupper. För där är typ jag är den enda som 
den enda vita om man tänker på vit som i det amerikanska sättet att använda det […] Det är förstås en 
position jag måste vara medveten om. Jag tror inte det har påverkat min auktoritet men det är något jag måste 
tänka på. […] faktiskt alla lärare som jobbar på den skolan där jag jobbar är vita, alla är inte svenska men alla 
är vita och någorlunda västerländska. Att det är liksom så det är, och jag tror inte dom [eleverna] reflektrar 
över det, men det är såklart nåt dom är medvetna om någonstans.110 
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Läraren fortsätter denna tankegång med att utveckla vilka val som görs och menar att hudfärg är 

något som måste reflekteras i undervisningen, att det är viktigt att synliggöra olika positioner även 

utifrån denna aspekt. Jag ser det som ett naturaliserat faktum när läraren pekar på att eleverna är 

så vana vid att alla lärare är vita, att de inte ens reflekterar över det. Att läraren överhuvudtaget 

reflekterar över sin egen position utifrån hudfärg ser jag dock som en ansats till ett normmedvetet 

förhållningssätt, såsom det benämns av Bromseth.111 

 

Läraren som pekade på att hen är en ung tjej, som en faktor för att hen tyckte att det var viktigt 

att inte ta in eleverna i undervisningsprocessen innan hen hunnit befästa sitt ledarskap, belyste 

dels kön som en auktoritetsskapande faktor, men även ålder. Alla lärare i denna studie benämner 

ålder som en påverkansfaktor när det gäller auktoritet. Flera av lärarna kopplar ålder också till 

erfarenhet och menar på att dessa två ofta går hand i hand.  
 

Jag tror att det finns andra aspekter där. Som bara liksom, ålder. Kan hjälpa till. Men det är klart, när du säger 
bakgrund, det är klart att jag känner, att min bakgrund, av att ha jobbat innan, att inte bara vara lärare, det 
hjälper mig om man nu ska, om man vill uppnå auktoritet.112 
 

Samma lärare förtydligar senare i intervjun: 
 

Ålder erfarenhet slash. Ju mer erfaren man blir, ju säkrare blir man på att hantera olika situationer i 
klassrummet.113 

 

En annan av lärarna uttalar sig liknande och menar att: ”Många äldre lärare, kan ha lättare, i kraft 

av sin ålder.”114 Samma lärare pekar på att hen själv märker en skillnad från när hen började 

arbeta som lärare, men tror också att detta har att göra med att hen känner sig säkrare i yrket, dels 

en trygghet som kommer utav ålder men också av erfarenhet. Hen menar också att eleverna 

uppfattar henom som äldre än den faktiska åldern, och att detta i sig kan vara en fördel i 

lärararbetet. En annan lärare förhåller sig kritisk till begreppet auktoritet, men menar att eleverna 

självklart har respekt för henom, för att hen är en vuxen person som bestämmer vad de ska göra. 

 

Ytterligare en faktor som har med elevernas uppfattning om läraren att göra är lärarens längd. En 

av lärarna i undersökningen uttrycker att hen inte upplever att längd är något som påverkar 

auktoriteten på hens nuvarande arbetsplats, men upplever att detta har påverkat tidigare: 
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[…] faktiskt när jag har gjort praktik på skolor med yngre barn, på högstadiet är det ändå som att längden, att 
jag är ganska kort kan vara en grej som nån som vill hota, kan utnyttja.115 
 

En annan av lärarna konstaterar att lärarens fysiska uppenbarelse påverkar auktoriteten, men 

tycker inte att bakgrundsfaktorer är övervägande för hur läraren får auktoritet i klassrummet. Hen 

menar att man som lärare indirekt påverkas av sin bakgrund, men i klassrummet handlar det mer 

om hur man är och verkar. 

 

Dessa resonemang om ålder, längd och erfarenhet kan jag se som konkreta utslag av 

reproducerandet av kateogierna ”barn” och ”vuxen” som Landahl menar är inordnade i en 

maktordning där den vuxne ständigt är den som är överordnad.116 Martinsson tar upp Jonssons 

forskning som handlar om att barn är ”becoming”, alltså inte ännu det de ska bli. Martinsson 

pekar också på att maktordningar som är kopplade till ålder, där vuxna automatiskt anses ha mer 

makt än barn, är naturaliserade in i vårt samhällssystem.117 Det faktum att ålder inte behöver 

betyda faktiskt ålder, och att längd kan vara något som uppfattas som mer eller mindre 

auktoritetsskapande på olika skolor, speglar, enligt mig, hur flytande dessa påverkansfaktorer kan 

vara. De är hela tiden beroende av den relationella maktens verkningar som i sig är beroende av 

kontext. Å andra sidan påpekar alla lärare i undersökningen, vilket också understöds av 

teorianknytningen, att ålder definitivt är en maktskapande faktor, som har betydelse för 

auktoriteten.  

 

Möjlighet till reflektion över auktoritet och undervisning 

Att reflektera kring sin undervisning och ha tillfälle för utvärdering och eftertanke, är enligt mig 

en grundläggande faktor för att kunna utvecklas som lärare och lära sig av sina misstag. Alla lärare 

i undersökningen menar att det finns lite eller ingen tid för dem inplanerad i deras arbetstid, som 

är till för reflektion kring undervisningen. De har möjlighet att reflektera kring elevernas 

uppförande och resultat på arbetslagsmöten och klasskonferenser, men då det kommer till att 

reflektera med andra lärare om undervisningen i sig och dilemman för läraren, sker detta på 

informell basis.  

 

En lärare uttrycker detta fenomen såhär: 
 

Gymnasiekulturen är ju också lite mera strikt, man talar inte så mycket om tillkortakommanden eller 
framgångar, det är lite jantelag. Det är nästan lika skamligt att säga att jag har haft en jättebra lektion som att 
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jag har haft en urusel lektion. Jättebra: [byter tonfall] “Ha, ska hon komma här och komma, det har vi väl 
alla”. Och säga att jag har haft en katastroflektion: [byter tonfall] “Ha det är en dålig lärare”. Jag kanske 
överdriver lite, men det finns i gymnasiekulturen lite grann det här med att man inte talar så mycket.118 
 

Samma lärare förtydligar lite senare i intervjun: 
 

Är det nånting vi inte talar om i pentryt där det bara sitter lärare, så är det just lektioner och undervisning. Det 
avhandlas det mesta annat alltså, sjuka föräldrar och älskare och älskarinnor, dittan och dattan. Det mesta kan 
avhandlas men inte just undervisning. Det kan också handla om att man behöver koppla av, vuxna emellan.119 

 

Ytterligare en lärare benämner detta i intervjun: 
 

Lärarens jobb är ganska. Man är ju ensam som lärare i klassrummet väldigt ofta. Och då är det ju svårt att… 
Det är ju bara jag själv som kan ifrågasätta mitt beteende. Och det är ju klart att man gör, för man vill ju hela 
tiden bli en bättre lärare. Så visst reflekterar jag. Men jag tror inte att jag ser allting, som händer.120 

 

En annan av lärararna ser inget problem med att prata med sina kollegor om undervisningen, 

men menar att detta främst sker spontant i arbetsrummet.  
 

[…] bara man kommer in och pratar av sig, positivt eller negativt, det tror jag är bra. Då reflekterar man och 
då får man också chans att reflektera över varför andra personers lektioner fungerar bra eller dåligt, och ta in 
det i sin egen undervisning.121 

 

Ytterligare en lärare menar att hen reflekterar mycket med sina kollegor och att det kan handla 

om just frågor där hen känner sig osäker på vad som hände i en viss situation i klassrummet: 
 

Så pratar man mycket med kollegor, om man känner sig osäker på om man skulle kunna ha kränkt någon. Det 
är lätt liksom att använda härskartekniker. Om man är, om man vill ha få någonting sagt snabbt, och man 
redan har gått över tid, och någon elev sitter och pratar så är det ju lätt hänt att man är lite onödigt hård mot 
någon elev, för att man är lite pressad. Då kan man ju fundera på det efteråt, sådär: shit vad sa jag egentligen 
och hur kändes det för den eleven. Sen är det så olika hur de reagerar.122 

 

Dessa tankegångar kan kopplas till Landahls resonemang kring hur skamrelaterat det kan vara för 

lärare att ”erkänna” sina tillkortakommanden i undervisningen, och att man som lärare har 

problem med sin auktoritet. Landahl menar att det finns tendenser till att skammen har minskat 

när det gäller att tala om sin undervisning.123 Denna uppsats undersökning visar dock att det 

verkar finnas olika normer kring att reflektera om undervisningen på olika skolor och i olika 

sammanhang. Jag menar att dessa begränsingar som kan finnas i att reflektera kring sin 

undervisning också kan bottna i det faktum att läraren står i en beroendeställing till sin 

arbetsgivare, som är den som har makt över exempelvis lönesättning och fortsatt anställning. 
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Detta innebär en sårbarhet för läraren, om det på skolan finns en norm som säger att det innebär 

att man inte är kompetent som lärare om man ”erkänner” sina misstag och svårigheter.   

 

Sammanfattande analys lärarens auktoritet 

Lärarens auktoritet i klassrummet påverkas enligt lärarna i denna undersökning av en mängd olika 

faktorer. Kön, ålder och erfarenhet är de faktorer som framträtt tydligast i lärarnas resonemang, 

även hudfärg nämns som en faktor, men det är inte lika tydligt hur detta påverkar. Dessa faktorer 

går att relatera till det som Gannerud benämner som ”positionality”, som hon menar handlar om 

vilken position läraren befinner sig i i en viss kontext, i förhållande till kategoriskapande 

strukturer som kön, klass, etnicitet och ålder.124 Gannerud definierar också den 

auktoritetsskapande faktorn ”mastery”, som innefattar lärarens upplevelse av att klara av och vara 

trygg i sina arbetsuppgifter.125 ”Mastery” kan kopplas till det som i denna undersökning benämns 

som ”erfarenhet”, och som flera av lärarna pekade på som en faktor som spelar in i den 

auktoritetsskapande processen. 

 

Den konstiga känsla som en av lärarna tyckte infann sig när eleverna satte sig och arbetade på 

lärarens inrådan, kan enligt mig tolkas som ett obehag inför den naturaliserade maktrelationen 

mellan kategorierna ”vuxna” och ”barn”, som i skolan överförs på kategorierna ”lärare” och 

”elev”. Denna maktordning är ingenting som läraren själv egentligen behöver ha medvetet 

reproducerat, utan den finns inbyggd i konceptet av att befinna sig i ett klassrum och inta de 

positioner som lärare och elev är. Att kunna utveckla sin undervisning och synliggöra sin 

auktoritet och analysera denna och sin maktposition i klassrummet är enligt mig en förutsättning 

för demokratisk undervisning. Alla dessa ansatser är svåra att genomföra om det inte finns tid för 

lärare att på ett prestigelöst sätt reflektera och resonera kring vad som händer i klassrummen i 

mötet med sina elever. Martinsson och Reimers pekar också på att tid för reflektion är 

grundläggande för att kunna praktisera normkritisk pedagogik.126 Kumashiro förespråkar ett sätt 

för lärarkandidater att reflektera kring lektioner som genomförts eller observerats utifrån ett 

antidiskriminerande perspektiv på undervisning. Han lyfter frågor som: ”Vad möjliggjorde eller 

omöjliggjorde denna lektion? På vilket sätt skapade den förutsättningar för upprepning, kris, 

förändring och så vidare?” Med hjälp av dessa frågor kan man som lärare få en insikt i hur varje 
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kontext är specifik och hur det är omöjligt att följa en given mall för att kunna arbeta 

inkluderande.127  

 

Demokratisk undervisning 

Här kommer jag att analysera lärarnas förhållningssätt till demokratisk undervisning genom fyra 

teman som utkristalliserat sig från materialet. Dessa är: ”elevinflytande”, ”elevernas position”, 

”klasstorlek och relation till eleverna” och ”misstag som demokratisk metod”. 

 

Elevinflytande 

En del av det demokratiska arbetssättet som ska tillämpas i skolan, enligt läroplanen, är att 

eleverna ska få inflytande över undervisningen och planeringen av undervisningen. Elevernas 

inflytande är enligt denna undersöknings empiri en stor del av vad lärarna själva definierar som 

demokrati i undervisningen. 

 

Tre av lärarna i denna undersökning menade att eleverna har möjlighet att påverka när och i viss 

mån hur de ska examinera olika områden och teman i undervisningen. En av lärarna menar att 

eleverna kan påverka om de går för fort fram i undervisningen och huruvida de ska ha läxförhör 

eller inte. Hen gör också en preliminär planering med eleverna som sedan plockas fram med 

jämna mellanrum.  

 

Flera av lärarna pekar på den problematik som finns när det gäller elevinflytande. En av lärarna 

uttryckte det såhär: 
 

Vi har jobbat i teman. Och då har jag pratat med dom om vad dom vill jobba med för teman och sen så har 
jag också plockat fram själv. För ibland är det som att man: [entusiastisk] “Vad vill ni göra?” Och alla eleverna 
sitter och bara: ”Ehhhh” Så det blir inte så mycket demokrati kanske då heller kanske [skratt].128 

 

En av lärarna menar att det finns risker att man som lärare tror att det är ett demokratiskt 

tillvägagångssätt att ställa frågor rakt ut i klassen, men att detta kan vara en falsk föreställning. 
 

En fallgrop som jag försöker undvika det är att till exempel tro att bara för att jag ställer frågan i klassrummet: 
“Ska vi göra såhär eller såhär?” Att jag då tror att alla 32 har kommit till tals. Och varför är jag tveksam till 
det? Jo därför att jag vet ju att de sju åtta som yttrar sig kanske inte alls är representativa. De kan ju vara 
mycket mer positiva eller mycket mer negativa än övriga, lejonparten. Och där tror jag att en del lärare gör fel, 
alltså. Jag är samtidigt ganska övertygad om att eleverna läser av. Alltså att man sänder fel signaler om man 
som lärare låter sig förledas som sagt och tro att en klass, att [klassnamn] tyckte såhär jaha men hur då, för att 
det var sju elever som yttrade sig.129 
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samhälls- och naturorienterande ämnen. Tidskrift för genusvetenskap. 2009:1, s. 29 
128 I:1 
129 I:3 
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Det är alltså enligt denna lärare både odemkratiskt i sig, och sänder signaler till eleverna om att 

det är ok med ett odemokratiskt arbetssätt, att bara ställa frågor rakt ut i klassen. Samma lärare 

menar att det finns strategier att använda sig av för att vara trygg med att alla elever fått uttrycka 

sin åsikt, opåverkade av varandra.  
 

Man kan till exempel låta eleverna räcka upp handen medan dom håller för ögonen, alla blundar, så räcker ni 
upp handen så ser bara jag som lärare när dom röstar till exempel.130 

 

För att ta in elevernas åsikter och tankar om undervisningen använder sig en lärare av skriftliga 

utvärderingar. 
 

Det jag mycket gör då, det är ju återigen att de får skriva vad de tänker. Alltså att jag har några lektioner i klass 
och sen frågar jag såhär: Hur tycker du att det funkar bra att jobba? Hur brukar grupparbeten fungera, om det 
inte fungerar bra vad är det som inte funkar bra? Så på det sättet tar jag liksom till mig vad eleverna tycker och 
tänker. När de får chansen att skriva så behöver de ju inte känna att de behöver säga saker högt i klassen som 
de är rädda för att andra inte ska gilla.131 

 

Samma lärare låter eleverna skriva till henom hur de föredrar att bli tilltalade i helklass, om det är 

ok att läraren ställer frågan till eleven utan att eleven räckt upp handen exempelvis. Båda dessa 

kan ses som strategier för ett mer demokratiskt arbetssätt. I fallet där eleverna får räcka upp 

handen är det dock läraren som formulerar frågan, och eleverna har möjlighet att ställa sig 

vanligtvis, positiva eller negativa till lärarens förslag. I fallet där eleverna får skriva till läraren, har 

de större möjlighet att själva definiera och formulera vad de skulle kunna tycka är problematiskt 

eller bra i undervisningen. Detta sätt att arbeta kan enligt mig ses som en ansats till det 

deliberativa samtalet som Englund och Roth förespråkar. I det deliberativa samtalet finns 

ömsesidighet och respekt och elever ska få möjlighet att uttrycka sig kring och ha åsikter om det 

som berör och angår dem.132 Det kan också ses som en form av antidiskriminerande undervisning 

att låta eleverna påverka undervisningen. Genom att elevernas alla olika perspektiv tas in i arbetet 

med undervisningen kan man som lärare förebygga att ett enda outtalat perspektiv blir det 

dominerande. Det kan också anses vara antidiskriminerande att inse att alla elever är olika och har 

olika behov när det gäller hur de vill bli tilltalade i klassen och vilket arbetssätt som passar dem 

bäst, att det inte finns en enda modell för att få till ett demokratiskt arbetssätt i klassrummet.133  

 

                                                 
130 I:3 
131 I:4 
132 Englund, Tomas i Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.) (2003). Demokrati och lärande: om valfrihet, gemenskap och 
övervägande i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur s. 68-69 
133 Kumashiro, Kevin K. (2002). Troubling education: queer activism and anti-oppressive education. New York: 
RoutledgeFalmer s.68 
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Elevernas position 

En av lärarna påpekade att det är elever som är mer tränade hemifrån som kan ta för sig mer i 

klassrummet. En annan lärare menade att det på grund av att det är en heterogen elevgrupp, är 

lättare att se alla eleverna: 
 

Och också om det är så blandat så väldigt blandat så ser man alla olika elever. Om det är väldigt enhetligt och 
det är någon som inte passar in så är det lättare att missa det men nu är det så extremt blandat att man måste 
se det för annars blir det bara kaos.134 
 

Här är det alltså en fördel att eleverna har olika bakgrund och olika positioner, det gör läraren 

mer uppmärksam på att undervisningen måste vara inkluderande för alla, medan för läraren som 

pekade på att elever med olika bakgrund tar för sig olika mycket, var det mer av ett problem att 

vissa elever då blev osynliggjorda. Dessa resonemang kring elevernas bakgrund skulle kunna 

kopplas till Kumashiros tankegångar om partiskhet, att det dels förekommer en partiskhet hos 

lärarna och i undervisningen, men att eleverna inte heller kommer till skolan opartiska, utan med 

värderingar och med en kappsäck av outtalade perspektiv och att vetskap om detta är en 

grundläggande förutsättning för antidiskriminerande undervisning.135 

 

Klasstorlek och relation till eleverna 

Flera av lärarna pekar på hur det kan vara svårare att tillämpa demokratiska arbetssätt, och se alla 

elever, när de befinner sig i en klass med många elever. 
 

De stora klasserna är det svåra. Jag vet inte om eleverna tycker att det är så negativt att vara i stora klasser. Det 
är inte mycket som tyder på det i våra utvärderingar. Men vi lärare tycker ju att de här stora klasserna är svåra 
att bemästra. Alltså att försöka få, ge ordet, ge talutrymme.136 
 

En annan lärare säger: 
 

Det är ju svårt i det stora klassrummet, med 32 elever, där är det väldigt svårt. Det är lättare i en mindre klass. 
Dels hinner man… Man känner av mer. Om det är liksom små signaler, som kommer från elever, man ser på 
dom om dom vill säga någonting. Det är lättare att fånga upp de eleverna innan eller efter lektionen. Och i 
mindre grupper, samtala kring saker och stämma av.137 
 

Denna lärare, menar att en viktig del av det demokratiska arbetsklimatet bygger på att hen som 

lärare har en nära relation till eleverna, för att känna av deras behov och skapa tillit. Läraren 

förtydligar: 
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Jag tror ju att den liksom… Dom… Om man har nära relationer till sina elever gör att de mera, känner att de 
kan ta del, att det är en lärare som lyssnar. Det känns lite flummigt [skratt] nej men jag tror det, relationen till 
eleverna är viktig138 
 

En annan lärare pekar på ett liknande förhållningssätt: ”Jag försöker göra dem trygga och att de 

förstår att de kan prata med mig om de känner sig obekväma.”139 

 

Här är det alltså en social nära relation till eleverna som lägger grunden för ett demokratiskt 

arbetssätt, och detta verkar vara svårare att tillämpa i en klass med många elever. Att läraren 

känner eleverna gör att hen vet och kan känna av när de vill säga något, och att de känner sig 

trygga att yttra sig. Detta är något som också är beroende av hur länge en lärare har undervisat en 

elevgrupp och hur mycket läraren väljer att engagera sig i att prata med eleverna och lära känna 

dem, utanför lektionstid. Gannerud pekar i sin forskning på att det finns en relationell auktoritet, 

som bygger på emotionella band som skapas mellan lärare och elev när en långvarig relation har 

etablerats och underhållits dem emellan.140 Att skapa en relation till eleverna kan också vara en 

förutsättning för den förståelse av att elever innehar en mångdimensionell identitet, som ligger till 

grund för att kunna utmana normer i undervisningen.141 Att eleverna får möjlighet att yttra sig i 

undervisningssituationer är också en viktig faktor för att kunna utmana föreställningen om 

överföring, där det alltid är läraren som ska ge eleverna en färdigpaketerad kunskap, som det inte 

finns möjlighet att reflektera kring.142 

 

Misstag som demokratisk metod 
 

Dels vill man ju ha en känsla av att dom upplever klimatet i klassrummet som demokratiskt, att de vågar säga, 
till exempel i matematik, när de inte förstår. Att det är ok att säga fel, och att alla gör det inklusive jag.  Att 
man har en avslappnad inställning till det. Jag försöker avdramatisera [skratt] att jag räknar fel, eller tänker fel, 
eller sådär.143 

 

Detta sätt att förhålla sig till sin maktposition som lärare, där läraren inkluderar eleverna i 

undervisningen och visar att det är ok att säga fel, kan enligt mig, relateras till resonemangen 

kring kunskapsöverföring. I detta citat presenteras ett förhållningssätt som utmanar 

föreställningen om att läraren alltid ska berätta hur det ligger till, och definiera sanningen.144 

Björkman pekar på hur hon, utifrån Kumashiros kris-metod, brukar använda sig av sina egna 

misstag i undervisningen för att lyfta perspektivet och visa att hon också är en del av den 
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140 Gannerud, Eva (1999). Genusperspektiv på lärargärning: om kvinnliga klasslärares liv och arbete. Diss. Göteborg : Univ. s. 
213-215 
141 Martinsson, Lena  i Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red.) (2008). Skola i normer. Malmö: Gleerups.  s. 153 
142 Martinsson, Lena  i Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red.) (2008). Skola i normer. Malmö: Gleerups.  s. 151 
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normprocess som eleverna befinner sig i.145 Detta sätt att utmana bilden av läraren som den som 

aldrig gör fel och som bygger sin auktoritet på att vara ett levande uppslagsverk, anser jag vara ett 

sätt att bidra till ett demokratiskt klassrumsklimat, där eleverna får utrymme att ifrågasätta makten 

som stabil och fixerad i fasta former.  

 

Sammanfattande analys demokratisk undervisning 

Allt elevinflytande och demokratiskt arbete i skolan måste, enligt mig, förstås i sammanhanget av 

att det finns maktfördelande normer som verkar inom alla kontexter. Detta kan vara normer som 

handlar om vilket beteende eller vilka åsikter som är tillåtna i elevgruppen, vad läraren 

kommunicerar eller vad som kommuniceras i skolkontexten. Herrman och Herrmanssons 

undersökning visar på exempelvis hur normer kring medelklass och svenskhet reproduceras i 

skolan, vilket gör att elever som inte känner sig hemma inom dessa ramar inte blir inkluderade i 

undervisningen och inte känner att de kan påverka sin situation. Här påpekas också att pojkarna 

tar mer plats i klassrummet och korridorerna.146 Dessa faktorer gör att alla elever i alla kontexter i 

skolan inte har samma förutsättningar att delta på lika villkor.  

 

Att lärare känner att klasserna är för stora för att de ska kunna skapa tillitsfulla relationer till 

eleverna kan vara ett hinder för demokratisk undervisning. Att lära känna eleverna kan också 

innebära att läraren får reda på vilka behov eleverna har, vilka olika förutsättningar de har för att 

yttra sig i klassen, och vilka normer och maktordningar som verkar eleverna emellan. Dessa 

insikter kan också ligga till grund för att arbeta mer inkluderande och demokratiskt, om det 

innebär att läraren ser, på det sätt som Kumashiro betonar, att varje ny undervisningssituation 

innebär nya utmaningar i form av att definiera vad som är demokratisk och antidiskriminerande 

undervisning.147 

 

 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I denna analys- och resultatredovisning kopplar jag de teorier och perspektiv och den forskning 

som presenterats, till undersökningens empiriska data i form av intervjuer som gjorts med 

praktiserande gymnasielärare. Denna undersökning fokuserar på att undersöka hur lärare 

upplever att det är möjligt att bedriva demokratisk undervisning och hur de tänker kring sin egen 
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om valfrihet, gemenskap och övervägande i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur s. 275, 301 
147 Kumashiro, Kevin K. (2002). Troubling education: queer activism and anti-oppressive education. New York: 
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maktposition i undervisningsarbetet. Undersökningen centraliserar sig kring det 

tolkningsutrymme som finns mellan de styrdokument som sätter agendan för allt arbete inom 

skolan, och det faktiskt konkreta sättet som lärare förhåller sig till och tänker kring 

undervisningsarbetet.  

 

Jag synliggör i denna uppsats de maktprocesser som ständigt inverkar på alla val som görs i 

undervisningsarbetet i skolan, och hur strukturer som baseras på kategoriseringar som kön, 

etnicitet/ras, klass, sexualitet, ålder osv, skapar normer och riskerar att begränsa lärares och 

elevers utrymmen och sätt att vara, uttrycka sig och bete sig. Detta problem undersöks genom att 

studera lärares förhållningssätt till sin egen maktposition i undervisningsarbetet och hur de 

upplever att det är möjligt att bedriva demokratisk undervisning.  

 

Att vara lärare innebär att befinna sig i en maktposition. Denna makt kan användas till att utesluta 

eller praktisera demokratiska arbetssätt. Denna undersökning, i kombination med tidigare 

forskning och teori, visar att denna maktposition måste reflekteras och tas ansvar för, för att 

undervisningen inte ska bli diskriminerande och förtryckande. Att som lärare ta ansvar för att 

eleverna inkluderas i undervisningsarbete, att alla elever känner sig synliggjorda, trygga och 

värdefulla är en del av att bedriva demokratisk undervisning.  

 

Med ett intersektionellt perspektiv analyserar denna undersökning lärarnas upplevelser av att 

auktoritet skapas genom hur makt är kopplat till kön, vuxenhet, längd, ålder/erfarenhet och 

hudfärg.  Dessa kategoriseringar påverkar också val av undervisningsinnehåll och huruvida 

eleverna känner sig inkluderade i undervisningen eller ej. Med ett intersektionellt och normkritiskt 

perspektiv kan man som lärare hitta ett förhållningssätt som reflekterar dessa kategoriseringar, 

och på så sätt undvika att naturalisera dominerande normer i undervisningsarbetet. Detta handlar 

mer om på vilket sätt som läraren talar om och skapar utrymme för eleverna att tänka och 

reflektera kring undervisningsmaterialet, än vilket material som väljs.  

 

Lärarna i denna undersökning upplever att de har utvecklat och praktiserar ett flertal olika 

strategier för att bedriva demokratisk undervisning. Exempel på hur lärarna upplever att de 

försöker arbeta demokratiskt i undervisningen är genom att eleverna får välja 

undervisningsmaterial, genom att synliggöra budskap och perspektiv i undervisningsmaterial och 

genom att ha en transparens i valet av undervisningsinnehåll. Lärarna försöker också arbeta 

demokratiskt genom att hitta fungerande demokratiska former för elevinflytande, genom att lära 
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känna och skapa en relation till eleverna, genom att låta eleverna berätta om eller rösta om 

undervisningsform eller innehåll, genom att visa att det är tillåtet att göra misstag och genom att 

se partiskhet i undervisningen utifrån elevernas olika positioner. Dessa arbetssätt visar på hur 

lärarna försöker förmedla kritiskt tänkande i förhållande till normer och tysta berättarröster i 

undervisningsarbetet. Genom att eleverna får syn på att det inte finns en sanning om hur 

någonting har varit i exempelvis historieundervisningen, kan de också utveckla en förståelse för 

olika människors upplevelser av sin verklighet. Då kan det också synliggöras att det finns 

modeller för tänkande som är dominerande i samhället, och som ofta gynnar den eller de som 

uppfyller normen. 

 

Forskningen pekar på att tid för reflektion är en viktig faktor för att kunna bedriva exempelvis 

normkritisk pedagogik. De berättelser som presenteras i denna undersökning visar på bristande 

tid och plattformer för lärare att reflektera kring sin undervisning. Vissa av lärarna upplever också 

att det finns normer på skolan som begränsar reflektionsinriktade diskussioner kring 

undervisningsarbetet. Dessa normers existens kan delvis vara en fråga om den maktrelation som 

finns mellan arbetsgivare och anställd på skolan. Lärarnas berättelser handlar också om att stora 

elevgrupper gör det svårare att bedriva demokratisk undervisning. Båda dessa faktorer, tid och 

elevgruppernas storlek, har till viss del att göra med skolans resurser, som i sin tur handlar om 

hur ekonomiska resurser fördelas i kommunen och vilken utbildningspolitik som bedrivs i landet.  

 

Undersökningen i relation till teoriankytningen visar hur varje ny situation, hur varje klass och 

varje ny lärare-elev-relation innebär en ny utmaning och ett nytt sätt att tänka, om man som lärare 

eftersträvar ett demokratiskt och antidiskriminerande arbetssätt i undervisningen. Denna 

undersökning, kopplad till tidigare forskning och teorier visar att lärarna upplever att det är 

många komplexa och simultana processer som vilar på maktstrukturer som påverkar hur det är 

möjligt att bedriva demokratisk undervisning i skolan. Slutsatsen blir att det inte finns någon 

färdig manual eller en enda metod att arbeta efter, för att bedriva demokratisk undervisning, men 

om det ges utrymme genom utbildningspolitik, lärarutbildningens utformning, normer på skolan 

och enskilda lärares reflektionsförmåga kring sin egen maktposition, så är en demokratisk och 

antidiskriminerande undervisning möjlig.  

 

Förslag på fortsatt forskning inom detta område är forskning som behandlar den makt som finns i 

bedömningsarbetet och betygssättningen av elevernas arbetsinsatser i undervisningen. Frågor om 

hur betygssättning påverkar kunskaps- och normöverföring och förutsättningarna för 
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demokratisk undervisning, har väckts under arbetet med denna uppsats. Ett annat förslag på 

fortsatt forskning är att gå djupare in frågor om hur normkritisk pedagogik kan användas som 

form för demokratisk undervisning. Hur det är möjligt att bedriva normkritisk undervisning inom 

olika ämnen och vilken förändring som krävs inom lärarutbildningen för att kunna genomföra 

detta, är frågor som kommit upp under uppsatsarbetet. Att följa upp Donald Broadys teorier om 

”Den dolda läroplanen” och undersöka hur dessa ibland synliga och ibland osynliga normer 

verkar i dagens skola, är ytterligare ett förslag på fördjupande forskning som skulle vara relevant 

inom detta område. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Intervjuguide för intervju med gymnasielärare om ca 45 min 

 

1. Öppningsfrågor 

Hur länge har du arbetat som lärare?  

Vad har du för utbildning? 

Vilken skola arbetar du på och hur länge har du varit där?  

I vilka ämnen undervisar du?  

 

2. Hur jag väljer 

Hur gör du när du väljer material (ex. texter, filmer, föreläsningsinnehåll) till undervisningen? 

 
Hur fördelar du ordet i klassrummet?  

 

3. I klassrummet/eleverna 

Nu kommer jag att ta upp vissa stycken ur Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf94. 

Läroplanen skriver ju bland annat om att skolan ska förmedla vissa värden, som: 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta(...)” Och sen ska 

ju detta även ske ”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 

västerländsk humanism(…)” 

 

Läroplanen säger ju också att ”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap 

om grundläggande demokratiska värden. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska 

arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt 

deltaga i samhällslivet.” 

Läroplanen ger också läraren särskilt ansvar. Det står till exempel att:  

Läraren ska 

• se till att alla elever oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder får ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll 
i undervisningen, 
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• uppmuntra sådana elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det, 
• planera undervisningen tillsammans med eleverna,  

Ja så här är det sagt, men det kanske inte alltid är helt enkelt att genomföra i praktiken? Hur 

gör du för att förmedla alla dessa olika värden och perspektiv?  

 

 

4. Om läraren och kollegiet 

Läraren har ju en egen bakgrund, könstillhörighet, svensk etnicitet eller inte, heterosexuell 

eller inte. Det blir ju också olika utmaningar beroende på att miljön stämmer mer eller mindre 

med lärarens egen funktionsförmåga. Lärare ser ju också olika ut rent fysiskt, är långa eller 

korta osv. 

Hur tror du att allt det här påverkar hur du får auktoritet i klassrummet?  

Hur tror du att din relation till eleverna påverkas av att du betygsätter dem?  

Vad finns det för möjligheter för dig att reflektera över vad som händer i undervisningen? 

Varför finns det, eller inte, det utrymmet och den tiden? 
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

 

Källor 

Intervjuer 

Intervju 1 (I:1), plats: café, genomfördes: 2010-11-20. 

Intervju 2 (I:2), plats: grupprum på lärarens skola, genomfördes 2010-11-23 

Intervju 3 (I:3), plats: grupprum på lärarens skola, genomfördes 2010-11-24 (kompletteringar till 

intervjun har mailats från läraren) 

Intervju 4 (I:4), plats: café, genomfördes 2010-11-26 

 

Inspelningarna och transkriberingarna finns förvarade hos uppsatsförfattaren, och kan erhållas 

mot förfrågan 
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