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Abstract

This essay is about power in the classroom. It is about the power dimension of the student-

teacher relationships that arise in that space. The overall aim has been to investigate which 

categories are fruitful in a power analysis of these relationships. My aim has therefore been to 

develop power categories and to use them to identify and to categorise cases of power 

interaction that take place between those particular actors in that particular setting.

In order to gather material for my study I have both read literature that approaches the 

study of the student-teacher relationships from a power perspective and done a series of 

observations in a high school.

My theoretical frame comprises a concept of power and a series of power categories. These 

categories include strength, authority, inducement, coercion, violence, resistance as well as to 

possess power, to have power, to exert power, the scope of power and the base of power. My 

theoretical definition of power is that power is the capacity to accomplish things. My 

operational definition is that power is the capacity of either teachers or students to accomplish 

change in the life of other individuals.

My investigation shows that these categories are useful to deal with, classify and analyse a 

great number of student-teacher interactions.

Other conclusions that I draw in this study are for example that power displays great 

variation in kind and in the situations where it occurs, that some sorts of power are more 

common than others, and that students’ power is more fragile than teachers’.

Key words: power, school, classroom, student, teacher, strength, authority, inducement, 

coercion, violence, resistance.

Nyckelord: makt, skola, klassrum, elev, lärare, styrka, auktoritet, övertalning, tvång, våld, 

motstånd.
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1. Inledning

Detta examensarbete handlar om makt, om makt i skolan. Makt är ett problemområde som 

kan studeras utifrån olika perspektiv, exempelvis psykologiskt – vad är det som händer i

människans inre när hon brukar eller utsätts för makt?–, moraliskt – när är det rätt att bruka

makt?– eller kvantitativt – hur är makt fördelad?. Jag ska här närma mig fenomenet makt

utifrån ett beskrivande och katalogiserande perspektiv.

Jag kommer att fokusera på två centrala figurer inom skolan, nämligen elev och lärare; och 

närmare bestämt på de relationer som kan förekomma mellan dessa aktörer i klassrummet.

Min problemställning är vilka kategorier som är fruktbara i en maktanalys av de här 

relationerna. Mitt syfte är att utveckla maktkategorier och använda dessa för att identifiera

och kategorisera olika fall av maktbruk som inom en klassrumsmiljö förekommer mellan 

lärare och elever.

För att samla in material till min studie, har jag använt mig av två källor. Den ena källan 

har varit en rad artiklar, rapporter och böcker som behandlar relationen elev-lärare utifrån ett 

maktperspektiv. Den andra har varit de åskådande klassrumsobservationer som jag har utfört 

på en gymnasieskola (Klubbälvens gymnasium).1 Det är viktigt att understryka att avsikten 

med dessa observationer inte har varit att kartlägga de maktrelationer som råder vid den 

skolan (eller inom en viss urvalsgrupp inom den skolan). Min undersökning handlar inte om 

Klubbälvens gymnasium. I likhet med litteraturtexterna har jag använt mig av detta lärosäte 

som en plats där man kan hitta exempel på maktbruk.

I Bilaga A: Metod kan läsaren hitta en utförlig redovisning av hur jag i min analys har gått 

till väga, till exempel en förklaring till de olika val som jag har gjort. Eftersom det är ett långt

avsnitt som om det hade stått i mitten hade enligt min mening flyttat fokus från detta 

examensarbetes syfte, har jag därför valt att nu i början bara ha en kort beskrivning av min 

metod. Jag har placerat teoridelen efter metoddelen. Detta för att den maktteori som jag 

kommer att utveckla i denna studie är en så viktig nyckelaspekt av min metod.

Uppsatsens teoretiska ram utgörs av ett maktbegrepp och en rad maktkategorier. Ett 

maktbegrepp är en definition av ordet ’makt’. Maktkategorierna inkluderar makttermer

(styrka, auktoritet, övertalning, tvång, våld och motstånd), makttyper (att besitta makt, att 

utöva makt och att ha makt) och maktens egenskaper (maktens vidd och maktens grund).

Eftersom makt är ett komplext fenomen, kommer jag att skapa en operationell definition. 

Min teoretiska definition är att makt är förmågan att åstadkomma någonting. Min 

                                               
1 ’Klubbälvens gymnasium’ är ett fiktivt namn.
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operationella definition innebär att jag kommer att analysera de interaktioner mellan lärare 

och elever som kan förekomma i en klassrumsmiljö utifrån att makt är den förmåga att 

åstadkomma förändring i en annan individs eller grupps liv som en lärare eller en elev kan 

besitta. Under teoridelen kommer jag att diskutera två sätt att förstå makt på, nämligen makt 

som verktyg och makt som nätverk. Jag kommer i min analys att utgå ifrån båda.

Maktbegreppet har jag huvudsakligen tagit ifrån den första, men jag har reviderat detta med 

hjälp av de invändningar mot denna syn som makt som nätverk gör, till exempel den att makt 

inte är något som en individ eller grupp kan äga.

Efter att ha introducerat frågan om makt i skolan i tämligen generella termer (avsnitt Makt 

i skolan), leder jag läsaren in i klassrummet för att beskåda hur maktrelationen utspelar sig 

mellan lärare och elever (avsnitt Makt i klassrummet). I underavsnittet Makttermer i 

klassrummet kommer jag att redovisa fall av maktbruk som klassas under någon av 

makttermerna – och förklara varför de klassificeras på det sättet. De fall som klassas under 

någon av de resterande maktkategorierna redovisas i underavsnittet Makttyper i klassrummet

respektive Maktens egenskaper i klassrummet.

Efter en avslutande diskussion (avsnitt Sammanfattning), kan man hitta tre stycken bilagor. 

Bilaga A: Metod innehåller en noggrann redovisning och diskussion om material, observation 

som insamlingsmetod samt validitet, generaliserbarhet, tillförlitlighet och flera etiska krav. 

Bilaga B och Bilaga C innehåller de observationsscheman som jag har använt mig av i mina 

observationer.

2. Bakgrund

Ursprungligen skulle jag i denna uppsats ha undersökt vilken makt en rad nyckelaktörer inom 

skolan hade i relation till varandra. Det relativt lilla utrymme som uppsatsen tillåter (både 

tidsmässigt och fysiskt) satte snart dock begränsningar för det antal aktörer som min studie 

kunde innefatta. Jag valde då att fokusera på de två frontfigurer som är centrala inom skolan, 

nämligen elev och lärare. Detta val betyder att såväl annan skolpersonal (till exempel rektor, 

elevassistent, skolsköterska och vaktmästare) som andra relevanta och betydande aktörer 

inom skolvärlden (till exempel vårdnadshavare, politiker, fackföreningar och media) kommer 

att exkluderas.

Utrymmet – och andra praktiska omständigheter– sätter också begränsningar för de 

maktrelationer som kommer att analyseras. Jag kan inte ha tillgång till alla de 
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interaktionssituationer där elev och lärare möts (till exempel alla utvecklingssamtal eller de 

otaliga informella mötena). Jag kommer därmed att fokusera på de maktrelationer som kan 

förekomma mellan elever och lärare vid en bestämd plats, nämligen klassrummet.

Ordet ’elev’ kan syfta på en av de olika kompetenser som jobbar på en skola, samtidigt 

som den enskilda eleven i klassrummet är en del av ett större kollektiv, nämligen klassen. 

Detsamma gäller läraren – ’lärare’ som allmän beteckning och den enskilda läraren som en 

del av ett kollektiv, nämligen lärarkåren. Utrymmet medför också att maktrelationer elever

emellan – och lärare emellan– trots intressanta och betydelsefulla inte kommer att behandlas i 

denna uppsats.2

För att visa på denna studies relevans måste man besvara frågan varför makt är relevant. I 

mötet mellan individer kan det skapas en plats för samarbete och skapande, men också för 

förtryck och övergrepp. Den makt som individer (eller grupper) har tillgång till – och i 

synnerhet använder sig av– har en stor påverkan på deras liv och handlingar. Ur ett 

samhälleligt perspektiv bidrar min undersökning till att öka kunskap kring det sättet på vilket

två sociala aktörer som är anknutna till en av samhällets grundläggande institutioner kan 

påverka varandra. Ur ett personligt perspektiv måste jag erkänna att en företeelse som 

maktbruk är något som ligger nära mitt hjärta. Så när jag i (förhoppningsvis den nära) 

framtiden ska utöva min roll som lärare, vill jag vara medveten om den makt som denna roll –

och den institution där denna roll utspelas– kan förse mig med. Ur ett 

utbildningsvetenskapligt perspektiv bidrar min uppsats till den relativt lilla mängden svensk 

forskning som behandlar frågan om maktrelationer i skolan. I Libris finns det exempelvis 

knappast ett tiotal böcker och ett tjugotal uppsatser som har följande nyckelord: ’makt’, 

’skola’, ’skolan’, ’power’ och ’school’; och det är inte alla som behandlar maktfrågan utifrån 

det perspektiv som jag har valt för denna uppsats. Det är klart att det vid sidan om dessa finns 

en rad texter om makt och skolan, men de behandlar oftast makt utifrån olika maktordningar, 

till exempel kön och etnicitet. I mitt fall vill jag analysera makt utifrån själva yrkesrollerna, 

d.v.s. lärarrollen och elevrollen.3

                                               
2 Exempelvis kan man snabbt nämna de blinkningar, gester, miner, fnysningar och hostande som elever kan 
använda sig av för att trycka ner en klasskamrat, men också den positiva attityd till skolarbetet som kan sprida 
sig från några elever till andra (Melander 2008, sid.30-32).
3 Jag är givetvis medveten om att dessa yrkesroller och kategorier som kön och etnicitet går in i och påverkar 
varandra.
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3. Syfte

Avsikten med min undersökning är följande: 

Att utveckla maktkategorier och använda dessa för att identifiera och kategorisera olika 

fall av maktbruk som inom en klassrumsmiljö förekommer mellan lärare och elever.

Att utveckla maktkategorier innebär att man konstruerar olika termer och begrepp för att 

beskriva diverse sorters maktbruk och aspekter av fenomenet makt. Detta förutsätter 

naturligtvis ett maktbegrepp, d.v.s. de kriterier som måste uppfyllas för att en relation kan 

sägas vara en maktrelation. Att identifiera ett fall av maktbruk innebär att man med hjälp av

ett maktbegrepp sorterar ut bland en rad relationer de som kännetecknas av makt. Att 

kategorisera ett fall av maktbruk innebär att man med hjälp av en rad maktkategorier sorterar 

in dessa maktrelationer under olika rubriker (i mitt fall makttermer, makttyper och maktens 

egenskaper). Det att de olika fallen av maktbruk ”förekommer mellan lärare och elever” 

betyder inte att de specifika maktrelationer som jag har stött på under min studie förekommer 

varje gång (eller oftast när) lärare och elever möts i ett klassrum. De konkreta exempel på 

maktbruk som jag har samlat in i denna uppsats kan inte förekomma igen – så det att avsikten 

med min studie är ”att identifiera och kategorisera olika fall av maktbruk som [...]

förekommer mellan lärare och elever” borde idag stå för ”[...] olika fall som [...] har

förekommit mellan lärare och elever”. De allmänna sorters maktbruk som finns med i denna 

text kan förekomma när lärare och elever möts, till exempel de sorters maktbruk som 

makttermerna innefattar. Avsikten med de olika exempel på maktrelationer som (ska försöka) 

systematiseras med hänvisning till maktkategorierna är såväl att illustrera hur maktbruk kan te 

sig i en klassrumsmiljö som att testa dessa kategorier.

4. Metod

I detta kapitel kommer jag att väldigt kort beskriva hur min undersökning har gått till. Som 

jag nämnde ovan, kan man i Bilaga A: Metod hitta en mer utförlig redovisning av hur jag har 

gått till väga.

För att samla in material till min studie, har jag använt mig av två källor. Den ena källan 

har varit en rad artiklar, rapporter och böcker som behandlar relationen elev-lärare utifrån ett 

maktperspektiv – Bilaga A: Metod innehåller en kort presentation av detta material (se sid. 

39). Den andra har varit de åskådande klassrumsobservationer som jag har utfört på en 

gymnasieskola (en innerstadsskola med höga intagningspoäng).
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Både under genomgången av litteraturen och under mina observationer har jag utgått ifrån 

det maktbegrepp och de maktkategorier som jag presenterar i teoridelen. Detta begrepp och 

dessa kategorier har hjälpt mig att ur allt material – alla de fall av interaktion mellan lärare 

och elev som jag har stött på– sortera ut de som var relevanta för min undersökning, d.v.s. de 

som kunde klassas som fall av maktbruk. Detta begrepp och dessa kategorier har sen hjälpt 

mig att katalogisera dessa fall enligt de drag eller aspekter som kännetecknade dem.

5. Teori

Min teoretiska ram utgörs av ett maktbegrepp och en rad maktkategorier. Eftersom begreppet 

makt är väldigt vagt och omstritt, kommer jag att skapa en operationell definition av detta 

begrepp genom att lista upp de olika kriterier som ett fenomen i det gällande sammanhanget –

skolan– ska uppfylla för att klassas som ett fall av maktbruk. De texter som utgör grunden för 

det maktbegrepp och de maktkategorier som jag kommer att använda mig av i denna uppsats

är De-Facing Power: Contemporary Political Theory av Clarissa Rile Hayward och Power av 

Steven Lukes.

Haywards bok gav mig – förutom en annan syn på makt än den traditionella– en första 

inblick av det som kunde utspela sig under min observationsperiod – jag skriver ”en första 

inblick” eftersom maktperspektivet var marginellt eller rent av frånvarande under min 

verksamhetsförlagda utbildning. Denna forskare vistades i två skolor – den ena belägen i ett 

förmöget område, den andra i ett missgynnat område– och genomförde observationer i två 

lågstadieklasser. Hennes syfte var att analysera hur sociala förhållanden (till exempel inkomst, 

ras, brottslighet, våld och utbildning) och de maktmekanismer som utformar dessa 

förhållanden (till exempel lagar, identiteter, institutionella anordningar och politiska beslut) 

skapar olika handlingsutrymmen åt de individer som verkar i dessa skolor.4

I Power har Lukes samlat in ett stort antal texter (både artiklar och bokavsnitt) från några 

av de främsta teoretiker som har skrivit om makt. Här kan man läsa klassiska texter av 

exempelvis Max Weber, Bretrand Russell och Hanna Arendt samt nyare reflektioner av 

exempelvis Alvin I. Goldman, Robert Dahl och Michel Foucault. Denna bok har erbjudit mig 

ett stort utbud av idéer och perspektiv som jag har arbetat mig igenom för att välja ut dem 

som med tanke på uppsatsens syfte har tyckts vara mest relevanta.

                                               
4 Haywards bok innehåller därmed en teoretisk och en praktisk del. Jag har använt mig av hennes reflektioner 
kring fenomenet och begreppet makt i mitt framställande av ett maktbegrepp. Jag har använt mig av hennes 
undersökningar som källa för att samla in material till min studie, d.v.s. för att samla in fall av maktbruk.
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5.1. Ett maktbegrepp och några maktkategorier

När jag hör ordet ’makt’, brukar en liten obehagskänsla krypa fram och vandra genom min 

kropp – och jag tror inte att jag är helt ensam i det. ’Makt’ är ett ord som ofta väcker negativa 

associationer som förtryck, våld, tvång, kontroll, lidande och orättvisa. Om man dock 

reflekterar lite över dess innebörd och användning inser man att termen rymmer andra 

sinnesstämningar. Makt kan ju också vara frigörande och förstärkande – ”Makt åt folket!”. 

’Makt’ kan alltså väcka positiva associationer som kraft, styrka, förmåga, kontroll, 

säkerhet och trygghet.

’Makt’ är inte bara ett mångtydigt ord i den här associativa bemärkelsen. Själva 

begreppet – ordets innehåll– är starkt omstritt. När man går igenom litteraturen om företeelsen 

makt stöter man ständigt på olika antydanden om – eller rent av påståenden om– den oenighet 

som i den akademiska världen har rått och fortfarande råder kring frågan vad makt är. I The 

Stanford Encyclopaedia of Philosophy under rubriken ”Feminist Perspectives on Power” går 

det exempelvis att läsa följande påstående: ”There is no doubt that the literature on power is 

marked by deep, widespread, and seemingly intractable disagreements over how the term 

power should be understood” (Allen, 2011). När man ska börja jobba på en uppsats om 

maktrelationer – där maktbegreppet naturligtvis är centralt och där all empirisk undersökning 

är avhängig ett tydligt och ordentligt maktbegrepp– blir en sådan utsaga tämligen förbryllande 

och den kan få en att känna sig lite ängslig och stressad.

Ett sätt att lösa denna situation och få lite ro i sinnet kan vara att utifrån något kriterium 

välja ut (och genomföra sin studie utifrån) en enskild teori samtidigt som man bekänner såväl 

dess starka som dess lite svagare sidor. Ett annat sätt att ge sig i kast med mångfalden kan 

vara att skapa och föreslå ett eget begrepp. Själv har jag bestämt mig för att det 

tillvägagångssätt som utifrån praktiska kriterier – examensarbetets omfång och 

problemställning– mest tilltalar mig är att betrakta de olika teorier som jag har kommit i 

kontakt med – alltså de olika svaren på frågan vad makt är – som redskap eller 

hjälpmedel som kan användas för att belysa olika sidor av fenomenet makt.

Man kan i olika sammanhang stöta på uttryck som ’att få makt’, ’att ta makt’, ’att ge makt’,

’att återta makt’ och ’att missbruka makt’. När man ska försöka bringa ljus över vad makt är, 

kan man inta flera perspektiv. Man kan exempelvis undersöka vad ordet ’makt’ betyder för en 

person eller en grupp. Man kan exempelvis genomföra en kvalitativ studie där man frågar 

olika aktörer vad de i den specifika sociala kontexten menar när de använder termen ’makt’, 

till exempel inom ett påstående som ”Läraren har makt i klassrummet”. Den här typen av 

studie leder till en så kallad nominaldefinition – ”to discover the nominal definition, one needs 
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to investigate the meaning and use of X” (Gupta, 2009). Man kan också undersöka vad 

fenomenet makt är för något. Det är just detta uppdrag som de författare och teoretiker som 

jag har läst har tagit på sig. De försöker reda ut vad det är som kännetecknar makt, hur man 

ska förklara och förstå makt, hur man ska identifiera makt – till exempel vilka kriterier en

lärare-elev relation måste uppfylla för att man med rätta ska kunna prata om en maktrelation 

eller ska kunna hävda att läraren har makt i klassrummet. Den här sortens studier leder till en 

så kallad realdefinition – ”to discover the real definition of a term X one needs to investigate 

the thing or things denoted by X” (Gupta, 2009). Jag kommer i detta avsnitt att skapa en 

realdefinition av termen ’makt’ med hjälp av en rad maktteorier. I de närmaste sidorna 

kommer jag att redogöra för de idéer som är relevanta för min studie.

Jag vill börja med en definition av ’makt’ som borde kunna betraktas som allmänt utbredd –

och i en viss mening spontan eller instinktiv– för att sen fylla på och revidera den. Makt är 

enligt denna definition ett verktyg. Den är (om än abstrakt och ogripbart) ett ting. Den är 

något som vissa människor har medan andra saknar, eller något som snarare vissa människor 

har mer av än andra (Hayward 2000, sid.10). Detta verktyg används av någon till att ingripa 

på någon annans frihet, där frihet uppfattas som självständigt förfarande i form av exempelvis 

handlingar och val. Man kan alltså föreställa sig en autonom individ som förflyttar sig längs 

sin självbestämda livsväg och som av en annan individ tvingas ändra kurs. Makt innebär 

därmed intrång och dess effekter är för den ena individen oönskade medan för den andra ett 

mål. Som Hayward förklarar, förutsätter denna syn på makt en sorts äkthet (”authenticity”) 

hos den drabbade. Så länge hon inte utsätts för påverkan, är en individs handlingar och val 

äkta. De hör till henne. Ett krav på frihet handlar därmed om att individen ska bli lämnad ifred 

så att hon kan förverkliga sina ”valda och autentiska mål” (2000, sid.21).5

Denna är dock inte en helt allmän eller bred definition. Den beskriver en särskild typ av 

maktrelation, nämligen den mellan mänskliga aktörer. Det finns andra typer av 

maktrelationer, till exempel den mellan människor och andra organismer samt den mellan 

människor och fysikaliska fenomen – man brukar också prata om Naturens makt. I denna 

uppsats kommer jag inte att med tanke på dess problemställning gå in på de här 

maktrelationerna. En bredare definition – och kanske den bredaste eftersom den skalar bort 

alla bestämningar– är förvisso den som säger att makt är förmågan eller möjligheten att göra 

eller åstadkomma någonting (Svenska Akademiens ordbok 2011). Enligt denna bredare 

                                               
5 Min översättning.
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definition skulle idéen om makt som verktyg innebära att makt är den förmåga eller den 

möjlighet som en individ har att göra eller åstadkomma förändring i en annan individs liv.6

En av orsakerna till den ovannämnda oenighet kring begreppet makt som råder bland 

författare och teoretiker – och den förvirring som därmed kan skapas bland läsare– är förutom 

fenomenets komplexitet att ordet ’makt’ kan få olika betydelser. Enligt vissa tänkare ska 

termen inte användas för att beskriva relationer individer emellan. Nicos Poulantzas till 

exempel skiljer mellan ’makt’ och ’kraft’ (”might”) och tillämpar det första endast på 

relationer mellan klasser (1986, sid.144). Hannah Arendt anser också att makt hör till gruppen 

och inte till individen – ”Power corresponds to the human ability not just to act but to act in 

concert” (1986, sid.64). Denna varierande ansats i definitionerna av ’makt’ gäller också de så 

kallade ”makttermer” (”power terms”), som inte heller får tydliga och allmänt giltiga 

betydelser: ’styrka’, ’auktoritet’, ’övertalning’, ’tvång’, ’våld’ och ’motstånd’ (Dahl 1986, 

sid.40).

Innan jag fortsätter med begreppet makt, vill jag först definiera dessa makttermer. Tanken 

är att detta efter att ovan ha givit en första definition av makt ska hjälpa oss att genom en kort 

genomgång av andra relaterade fenomen bättre förstå vad makt kan innebära:

 Styrka (”strength”): Arendt använder detta ord för att beteckna de förmågor och 

resurser som hör till den enskilda individen och hennes natur eller karaktär. Ett 

exempel är fysisk styrka (1986, sid.64).

 Auktoritet: Det är en del författare som i sina texter skriver om auktoritet. Oavsett 

vilken specifik funktion detta fenomen fyller i deras teorier, tycks de flesta ändå 

vara överens om dess centrala innebörd, nämligen mekanisk respons. Ett auktoritets 

bud framkallar oreflekterad och obestridd lydnad – ”[A subject obeys] the 

commands without the need for coercion (or reward)” (Goldman 1986, sid.195).

 Övertalning (”Inducement”): Det är att utöva påverkan genom belöning. ”Om du 

gör som jag vill, kommer jag att ge dig något som du vill”, som Talcott Parsons 

skulle uttrycka det (1986, sid.105).

 Tvång (”Coercion”): Det är att utöva påverkan genom bestraffning. ”Om du inte 

gör som jag vill, kommer jag att göra något mot dig som du inte gillar”, som 

Parsons skulle uttrycka det (1986, sid.105).

                                               
6 Den generella företeelsen att en individ har makt, kommer jag framöver att referera till med hjälp av följande 
uttryck: ”att besitta makt”. Detta eftersom, som vi snart kommer att se, såväl ”att ha makt” som ”att utöva makt” 
kommer att erhålla varsin speciella innebörd.
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 Våld: Arendt har en intressant uppfattning om vad våld är. För henne är våld och 

makt två skilda – till och med motstridiga– företeelser. Våld är ett verktyg som har 

med styrka att göra. Dess mål är att bistå denna styrka och göra den större. För 

henne är makt en produkt av socialt stöd och samtycke. Enligt detta är då våldets 

utfall lydnad, men aldrig makt (1986, sid.69).7

 Motstånd: Makt som verktyg kan innebära en sorts kamp mellan den som försöker 

förändra en annan individs liv och den som försöker försvarar sin autonomi. Som 

Lukes påpekar kan detta motstånd betraktas som ett test av parternas verkliga makt 

(1986, sid.2). En parts faktiska makt uppdagas när den sätts på prov. Detta visar 

också på maktens tidsbundna karaktär, något som Goldman framhåller. En individ 

kan ha makt över vissa frågor – alltså övervinna allt motstånd– vid en viss tidpunkt 

och vara helt maktlös över de samma frågorna vid en annan (1986, sid.158). 

Kampen innehåller ett annat viktigt element, nämligen maktens (och motståndets)

pris, d.v.s. den uträkning av kostnader och vinster som såväl den ena som den andra 

parten gör. För Goldman är det exempelvis så att ju mindre kostnader en part har i 

sitt maktbruk, desto mer makt har hon (1986, sid.182).

”Getting what one wants” (Goldman 1986, sid.157), ”the possibility of imposing one’s own 

will upon the behavior of other persons” (Weber 1986, sid.29) och ”the potential possessed by 

a man or group for establishing relationships with other men or other groups that accord 

with his own desires” (Aron 1986, sid.257) är alla sätt att artikulera andan i den syn på makt 

som kallas för makt som verktyg. Enligt denna syn kan man i en maktrelation urskilja flera 

element: två parter (individer eller grupper), dessa parters viljor, önskningar och beteenden 

samt den ena partens förmåga att förändra den andra partens viljor, önskningar och/eller 

beteenden. Frågan är nu hur själva maktutövningen går till.

Robert Dahl skiljer mellan ”att utöva makt” och ”att ha makt” – de här två företeelserna

tillsammans med ”att besitta makt” är det som jag i denna uppsats kallar makttyper. En person 

utövar makt över en annan, när denna person uttrycker att sitt framtida beteende är avhängigt 

                                               
7 För Arendt är makt, som vi redan har nämnt, inte ett verktyg, utan en social skapelse. Hon skriver om en man 
som riktar en pistol mot en annan. Pistolmannen använder sig av våld för att påverka den andra, men han har 
ingen makt över denne. Makt kan enligt henne bara uppkomma när dessa två män samarbetar och agerar i 
samförstånd. Pistolen används av den ena mannen för att göra sin egen fysiska styrka (och förmåga att skada) 
större. Enligt den definition av makt som är utgångspunkten i detta avsnitt – makt som förmåga eller möjlighet 
att åstadkomma förändring– är relationen mellan pistolmannen och hans offer en maktrelation. Pistolen är en 
maktresurs. Relationen kan vara ett exempel på tvång: ”Om du inte gör som jag vill, skjuter jag dig”. I denna 
studie kommer jag att låna Arendts syn på våld, och inkludera den i den breda definitionen av makt som 
förmågan att åstadkomma någonting.
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den andras beteende – i form av exempelvis tvång eller övertalning. En person har makt över 

en annan, när denna andra anpassar sitt beteende till den vilja eller avsikt som hon förmodar 

att personen med makten har (1986, sid.52). I det ena fallet får personen sin vilja igenom 

genom att formulera sina önskningar, medan i det andra genom att hon tycks ha dessa 

önskningar – ”Jag beter mig på det här sättet för att jag vet att du gillar det eller kommer att 

belöna mig för det”. Att utöva makt förutsätter att personen är medveten om vilka resurser 

hon måste tillgripa för att uppnå de önskade avsikterna samt att hon har förmågan att agera i 

enlighet med denna kunskap. Att ha makt innebär att makt kan förekomma oberoende av den 

mäktiges vilja.8 Makt kan förekomma, skulle jag vilja tillägga, även mot hennes vilja. 

Föreställ dig en situation där en individ gör något – eller låter bli att göra något– för att hon 

tror att en viss person kommer att reagera på ett visst sätt. Hon förutser – eller tror sig förutse–

hennes reaktion, men egentligen handlar det om en inbillad eller fiktiv reaktion.9

Det som jag kallar maktens egenskaper innefattar maktens vidd (”scope” eller ”range”) och 

maktens grund. Jag kallar dessa för egenskaper för att de utgör en väsentlig del av fenomenet 

makt.10 Dahl förklarar att en individ kan ha makt över vissa frågor och vara samtidigt helt 

maktlös vad det gäller andra (1986, sid.42). Dessa frågor kan i sin tur innefatta en individs 

beteende, livssituation eller välfärd, men också hennes attityder, uppfattningar, intentioner 

och önskningar (Goldman 1986, sid.196); och dessa frågor kan vara triviala eller 

grundläggande. Vad det gäller maktens grund, kan makten vila på exempelvis egendom, d.v.s. 

på att man äger något värdefullt som pengar, mark, naturresurser, information eller kunskap; 

den kan vara en produkt av personliga egenskaper som skönhet eller vältalighet; eller den kan 

tilldelas av en organisation (eller institution) genom roller och ämbeten (Galbraith 1986, 

sid.214-215) – det som Lenski kallar för ”the power of position” och som omfattar både 

formella befogenheter och sociala roller (1986, sid.251).

Sist vill jag ta upp några av olika författare framförda reflektioner kring denna syn på makt 

som verktyg, som i litteraturen betraktas som den traditionella föreställningen om makt. Med 

detta kommer jag alltså att avsluta detta avsnitt om begreppet makt.

                                               
8 När jag använder uttrycken ’den mäktige’ och ’den maktlöse’ är jag medveten – och läsaren ska också vara 
medveten– om dess förenklande (men praktiska) karaktär.
9 Enligt Hayward hävdar Peter Bachrach och Morton Baratz något liknande, men från den mäktiges perspektiv, 
nämligen att makt kan förekomma även när den mäktiges ”omedvetet utövar” makt eller hennes medvetna 
utövning leder till ”oavsiktliga effekter” (2000, sid.19). Min översättning.
10 Egenskap: ”faktor som utgör (väsentlig eller utmärkande) del av (viss) helhets sätt att fungera eller vara 
uppbyggd” (Norstedts svenska ordbok. Studentutgåva 1999).
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Enligt Hayward anmärker Bachrach och Baratz att makt kan förekomma även när det inte 

uppstår någon konflikt överhuvudtaget – något motstånd. Den mäktige kan ha tillgång till 

resurser som förmår henne att förhindra konfrontation genom att exempelvis begränsa den 

maktlöses beslutsfattande utrymme till triviala frågor eller till dem som det råder samförstånd 

kring (2000, sid.15). Ett annat sätt att undvika konfrontation är att påverka (eller ”utforma”) 

en individs ”uppfattning” av sina behov, intressen eller önskemål. Enligt Hayward hävdar 

Lukes att makt alltså kan ingripa på en individs självbild så att hon inte kan identifiera sina 

egna, ursprungliga och reella behov, intressen eller önskemål (2000, sid.17).

Hayward själv reviderar (och kompletterar) den traditionella synen på makt. Hon 

framhåller (och utgår ifrån) att (i) det finns maktmekanismer som är herrelösa – ingen äger,

kontrollerar eller väljer dem; men de påverkar alla individer i ett samhälle, till exempel 

normer, regler, standarder, institutionella anordningar och identitetskategorier (2000, sid.10); 

och att (ii) det kan vara problematiskt att skilja mellan en individs egna resurser och den 

sociala miljön – och därmed mellan en påtvingad och en fri (eller äkta) handling i traditionell 

mening. Eftersom såväl personliga förmågor (till exempel motivation och självdisciplin) som 

identiteter, uppfattningar, viljor och handlingar är sociala produkter kan en handling vara 

medveten och avsiktligt vald utan att för den skull vara mindre social och i viss mån av 

omständigheterna påtvingad (2000, sid.30).11 För Hayward är makt därmed ett nätverk snarare 

än ett verktyg – ”a network of social boundaries that constrain and enable action for all 

actors” (2000, sid.11). Makt bestämmer beteenden, önskningar och uppfattningar som möjliga 

eller sannolika i vissa situationer medan omöjliga eller osannolika i andra (2000, sid.8). När 

man ska analysera relationer utifrån ett maktperspektiv, borde man därför enligt Hayward 

fokusera på såväl parterna som själva relationerna. Man ska inte sträva efter att särskilja 

mellan mäktiga och maktlösa aktörer utan mellan maktrelationer som begränsar och 

maktrelationer som befrämjar aktörernas förmåga att påverka de mekanismer som bestämmer 

det möjliga och det omöjliga (lagar, identiteter, institutionella anordningar, politiska beslut, 

etc.). För henne handlar frihet (och makt) inte om att försvara sin autonomi – sin äkthet– och 

undvika ofrivilliga kursändringar, utan om att kunna omforma och korrigera de gränser som 

inskränker och möjliggör våra liv (2000, sid.4-8).

                                               
11 Detta innebär att en individs styrka är (åtminstone delvis) utformad och betingad av individens sociala kontext.
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5.2. Sammanfattning

I det här kapitlet har jag diskuterat några av de sätt som finns att närma sig fenomenet makt

på. Eftersom makt är ett komplext fenomen och kan beskrivas och förstås utifrån olika 

perspektiv (beroende på vilket sammanhang eller maktaspekt man vill analysera), kan man 

stöta på olika maktbegrepp. Detta innebär att när man ska genomföra en undersökning kring 

makt måste man anpassa sin definition av ’makt’ till den studie man har valt. Man måste alltså 

skapa en operationell definition. Det finns ingen teoretisk definition av ’makt’ som alla (eller 

de flesta) teoretiker och forskare skulle enas om. I denna uppsats har jag valt att utgå från en 

väldigt bred teoretisk definition, nämligen den som beskriver ’makt’ som ”förmågan eller 

möjligheten att göra eller åstadkomma någonting”. Jag kommer att testa om (men min 

hypotes är att) denna definition är användbar och fruktbar i den kontext som mitt arbete 

kommer att röra sig i, nämligen skolkontexten och i synnerhet klassrumskontexten.

Den operationella definitionen är i detta examensarbete nästan densamma som den 

teoretiska. Jag kommer att analysera den interaktion mellan lärare och elever som kan 

förekomma i en klassrumsmiljö utifrån ett perspektiv på makt som utgår ifrån att makt är den 

förmåga eller möjlighet som en lärare eller elev besitter att göra eller åstadkomma förändring 

i en annan individs eller grupps liv (till exempel i hennes eller deras beteende, viljor och 

önskningar). Detta är således det maktbegrepp som jag kommer att använda mig av i min 

undersökning. Det kriterium som en klassrumsrelation mellan lärare och elev måste uppfylla 

för att klassas som en maktrelation är det att den ena parten kan förändra (eller påverka) den 

andra partens liv.

En invändning mot denna definition är att den är så bred att den medför att alla mänskliga 

relationer i stort sett är maktrelationer, eftersom varje gång en individ möter en annan 

påverkar hon denne andra – förment oskyldiga situationer som exempelvis att hälsa eller 

skriva ett mail skulle då betraktas som maktrelationer. En alltför bred definition kan vara 

problematisk eftersom den kan misslyckas med sin funktion, nämligen den att avgränsa och 

särskilja en viss företeelse från en annan eller andra – i mitt fall skulle detta innebära att jag i 

denna undersökning skulle vara tvungen att ta in varenda interaktion mellan lärare och elev, 

eftersom makt kännetecknar varje interaktion människor emellan.

Det att makt enligt den definition som kommer att tillämpas i denna uppsats skulle vara ett 

alldeles närvarande inslag i mänskliga relationer anser jag inte vara ett motargument. Det 

finns andra inslag i mänskliga relationer som är alldeles närvarande och inte problematiska, 

till exempel att dessa relationer kräver minst två individers deltagande. Det att detta 

maktbegrepp är alldeles för brett verkar inte stämma. Poängen med detta begrepp är att rikta 
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fokus på och lyfta fram en av de många sidor och aspekter som hör till en mänsklig relation, 

till exempel fysiska, moraliska, psykologiska eller fysiologiska. Invändningen syftar också 

dock på själva maktaspekten i mänskliga relationer, och ställer frågan om de kriterier som 

man ska tillämpa för att sortera ut de maktrelationer som är relevanta. I denna studie, som jag 

redan har förklarat, är fokus de relationer som kan uppstå mellan två yrkesroller, nämligen 

elev och lärare. Så detta kan sägas vara det kriterium som bestämmer vilka av de relationer

som jag identifierar i min läsning och bevittnar under mina observationer – alla är 

maktrelationer enligt min definition av makt– kommer att vara objekt för min analys, d.v.s. 

jag kommer att försumma de maktrelationer som är gemensamma för alla människor, och 

kommer att fokusera på de som är unika eller utmärkande för lärare och elev.

Även om detta maktbegrepp påminner om makt som verktyg, kommer jag i min analys också 

att utgå ifrån makt som nätverk. Det finns två invändningar mot den traditionella synen på 

makt som jag anser vara centrala. Den första är den att man inte kan prata om en individs 

”självbestämda livsväg” eller äkta handlingar – eller uppfattningar, önskningar och viljor. En 

individ är en social varelse vars liv påverkas och formas av det samhälle som hon är en del av. 

Den andra invändningen är den som riktas mot tesen om att makt ägs av en individ eller 

grupp. Som Hayward påpekar finns det exempelvis normer, regler och identitetskategorier 

som utövar inflytande på alla individer i ett samhälle, och som inte kontrolleras eller innehas 

av en individ eller en grupp – möjligtvis skulle maktkategorierna styrka och våld kunna sägas 

beteckna makt som kan ägas av en individ eller en grupp, men jag är inte helt säker (2000, 

sid.30). Som vi tydligt kommer att se när vi diskuterar maktens grund, är den makt som en 

lärare eller en elev besitter i ett klassrum produkten av de relationer som de ingår i; relationer 

till andra aktörer – och normer, regler och kategorier– som är förutsättningar för deras 

maktbruk.

De maktkategorier som jag kommer att använda mig av i min undersökning är följande – och 

de definieras på följande sätt utifrån det gällande maktbegreppet:

Makttermer:

- Styrka: en individs personliga resurser som kan vara grunden för individens förmåga att 

åstadkomma förändring i en annan individs liv.

- Auktoritet: att åstadkomma förändring i en annan individs liv på ett direkt och mekaniskt 

sätt.

- Övertalning: att åstadkomma förändring i en annan individs liv genom löfte om belöning.
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- Tvång: att åstadkomma förändring i en annan individs liv genom hot om straff.

- Våld: att åstadkomma förändring i en annan individs liv genom verktyg som förstärker 

individens styrka.

- Motstånd: att åstadkomma förändring i en annan individs liv genom att motverka denne 

andra individs ursprungliga maktbruk.

Makttyper: 

- Att besitta makt: att besitta förmågan att åstadkomma förändring i en annan individs liv.

- Att utöva makt: att besitta förmågan att åstadkomma förändring i en annan individs liv 

genom att uttrycka att ens framtida beteende är avhängigt den andras beteende.

- Att ha makt: att besitta förmågan att åstadkomma förändring i en annan individs liv 

genom att tillskrivas att ens framtida beteende är avhängigt den andras beteende.

Maktens egenskaper:

- Maktens vidd: de sidor av en annan individs liv som man har förmåga att åstadkomma 

förändring på.

- Maktens grund: det som inger förmågan att åstadkomma förändring i en annan individs 

liv.

6. Makt i skolan

Ordet ’makt’ kan, som jag redan har nämnt, väcka starka känslor. Det gör det i alla fall i en 

miljö som skolan. Ett exempel på detta är de reaktioner som Malin Melander fick när hon 

intervjuade några högstadielärare och ställde frågor som ”På vilket sätt kan det vara viktigt för 

en lärare att ha makt?” och ”Kan du berätta lite om vad du tänker på när du hör begreppet 

makt?” (2008, Bilaga 1). Lärarna visade sig vara motvilliga att medge att de hade makt och 

pratade i stället om, i Melanders ord, ”en stor möjlighet att påverka eleverna” (2008, sid.45). 

Några exempel är:

Alltså först tycker jag att ordet makt har bara när man tänker på det snabbt att det har, att det 
låter lite negativt, på något sätt, att man utövar makt över någon. Att man... visar vem som 
bestämmer eller vad man ska säga. Men sen när man pratar om makt i skolan till exempel så 
försöker man väl kanske inte använda det ordet skulle jag säga… (2008, sid.22).12

                                               
12 När ett citat är kursiverat, är det för att citatet redan är kursiverat i källan.
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Möjlighet att påverka kanske jag skulle tänka på, men det är också mycket negativt som kommer 
tycker jag. I ordet makt, så det är nog mest negativt jag tänker på, sådär spontant (2008, 
sid.22).

Man kan vara en förebild, framför allt, på olika sätt och vis…man påverkar väldigt mycket tror 
jag (2008, sid.23).13

Makt är, som jag också har noterat, ett komplext fenomen vars karaktär är mångtydig. Makt 

kan förtrycka och begränsa, men den kan också befria och förstärka. Ett exempel på både dess 

positiva och destruktiva sidor hittar man i Carla Friesen Poiriers artikel, där hon reflekterar 

över sina erfarenheter som lärarstudent. Hennes utbildning, hennes loggbok och litteraturen 

står för det positiva och förstärkande; att skriva, att läsa och att reflektera påverkade henne så 

att hon förmådde att ha en egen röst, d.v.s. att ha egna tankar och att behärska ett språk att 

utveckla och uttrycka dem med:

Writing in my journal […] gave me an opportunity to exercise and control my words and ideas. 
[…] I gained a voice. […] My readings were giving me my voice because they were giving me 
a new language, a language of power, a language to exercise my voice. […] Developing my 
education philosophy through my readings and journal writings gave me my voice and 
something to say: empowerment (1992, sid.86).

Hennes möte med den vardagliga skolverksamheten står för det negativa och begränsande; att 

börja på sin praktik påverkade henne så att hon tappade det förtroende som han hade skaffat 

sig genom böckerna, utbildningen och loggboken:

My fledgling sense of power and motivation was at a peak when I went into my first assigned 
practicum. But it shook as I came face-to-face with a school culture that undermined my 
confidence. Here, many of the professionals were cynical, fatigued and discouraging (1992, 
sid.86-87).

6.1. Historia

Ämnet makt i skolan är inget nytt problemområde. Joel Spring exempelvis berättar att Willian 

Godwin (1756-1836) och Francisco Ferrer (1859-1909) redan uppmärksammade (och 

kritiserade) skolans förmåga att åstadkomma förändring i en annan individs liv. För dessa 

författare var skolans påverkan på eleverna av ondo. I Springs ord, ansåg Godwin och Ferrer 

att ”the socialization process of the school molds citizens who will submit to the authority of 

the state and function as loyal workers in the new industrial society” (1975, sid.30). Ferrer 

                                               
13 Att påverka någon innefattas av såväl den bredare definitionen av ”makt” (”förmågan eller möjligheten att 
göra eller åstadkomma någonting”) som den mer specifika om förmågan eller möjligheten att ”göra eller 
åstadkomma förändring i en annan individs liv” som är gällande i denna studie.
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förklarade att det ekonomiska systemet är i behov av en särskild typ av arbetare – ”punctual, 

obedient, passive, and willing to accept their work and position”–, och att skolan ser till att 

tillfredsställa detta behov (1975, sid.22-23).

I senare tid har tänkare som Ivan Illich, Leo Tolstoy och Paulo Freire fortsatt att poängtera 

(och ifrågasätta) skolans förmåga att förvandla individen i enlighet med mål och kriterier som 

står utanför deras egen uppfattning och kontroll (Spring 1975, sid.57 och 70). Hayward 

förklarar exempelvis hur denna påverkan av individens behov, intressen eller önskemål gör att 

missgynnade studenter enligt Freire upplever sin situation som ”naturlig och ofrånkomlig”

(2000, sid.49).14 Illich riktade fokus på bl.a. skolans makt över individens psyke, på hur 

skolans arbete med att bedöma och värdera individer skapar människor som betraktar sig 

själva som antingen ”dumma eller begåvade” (Spring 1975, sid.29).15

Den så kallade Critical educational theory (eller critical pedagogy) – med tänkare som 

Samuel Bowles, Herbert Gintis, Paul Willis och Pierre Bourdieu– började på 1970-talet att 

prata om ”mäktiga” och ”maktlösa” aktörer inom skolan. Forskarna genomförde 

klassrumsundersökningar och observationer, analyserade kursplaner, diskuterade den 

dominerande kunskapssynen och uppmärksammade ”vilka röster och erfarenheter bejakades 

och vilka som tystades”.16 Deras avsikt var bl.a. att förstärka eleverna så att de utvecklade 

förmågan och möjligheten att förstå och förändra deras arbete i skolan och deras livssituation 

i allmänhet (Hayward 2000, sid.45 ff.).

6.2. Olika perspektiv

I den där snabba genomgången av maktforskningens historia, har vi redan sett några av de 

perspektiv utifrån man kan studera frågan om makt i skolan, till exempel skolans samhälleliga 

roll och skolans psykologiska eller karaktärsmässiga påverkan på individen. I detta avsnitt 

kommer jag att nämna några till.

Makt i skolan utifrån ett rumsligt perspektiv: Ett tydligt exempel på detta hittar vi i Ken 

Winograds artikel ”The negotiative dimension of teaching”. Han beskriver en gång när han 

och hans grundskoleklass var på studiebesök på ett bibliotek. Efter att ha förklarat för 

eleverna att de fick strosa runt genom hyllorna och kolla böckerna, började några barn att 

slåss, att skrika och att springa fram och tillbaka. Efter vistelsen på biblioteket skrev 

Winograd följande reflektioner i sin loggbok:

                                               
14 Min översättning.
15 Min översättning.
16 Min översättning.
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When students are in the [classroom], there are a set of rules, both explicit and tacit, [...] the
rules are related to movement, sharing of space around tables, taking turns, manipulating 
materials and doing work. Besides, the consequences for deviant behavior were all tied to the 
classroom: e.g., be deviant and go to the time out table and do a worksheet (2002, sid.353).

Ett sätt att studera frågan om makt i skolan kan alltså vara sambandet mellan utbildning, 

disciplin, regler och det fysiska rummet.

Makt i skolan utifrån ett historiskt perspektiv: Ett annat sätt är att undersöka hur maktbruk i 

skolan har sett ut under olika tidsperioder. I artikeln ”Cry and you cry alone” till exempel

skriver författarna Larry Prochner & Yeonwook Hwang om olika isoleringsmetoder (och 

själva isoleringskulturen) under historien. Isolering har länge använts för att hantera svåra 

elever. Man har tagit till bruk bl.a. låsta rum och burar – Joseph Lancaster i en bok från 1806

gjorde följande rekommendation: ”[to place] the child in a sack and hanging this from the 

rafters with a rope” (Prochner & Hwang 2008, sid.523).17 I Spanien på 1970- och 80-talen

kunde en lärare slå sina elever med en järnlinjal, kasta en hård träpenna på dem eller örfila.18 I 

Sverige avskaffades skolagan trots ilskna protester inte förrän 1958 av ecklesiastikministern 

Ragnar Edenman (Gustafsson 2010, sid.135).

Makt i skolan utifrån ett kulturellt perspektiv: Man kan studera hur maktbruk ter sig i olika 

kulturer. Prochner & Hwang refererar exempelvis till forskning som visar att isolering och 

ostracism förekommer i de flesta kulturerna (2008, sid.519). Dessa författare påpekar dock att 

”social isolation is inconsistent with traditional Inuit childrearing practices in Canada (Briggs, 

1970, 1998), and would be considered outright cruelty. Instead, teasing – another type of 

social sanction – is a technique for influencing behaviour” (2008, sid.522). I boken Växa –

inte lyda skriver Lars H Gustafsson om Asta Balto och hennes bok Samisk barneoppdragelse 

i endring. Enligt Balto var barnaga (och disciplinering i allmänhet) mycket ovanlig i den 

gamla samiska kulturen (2010, sid.138).

                                               
17 Lancasters bok har en lång titel: Improvements in Education, as it Respects the Industrious Classes of the
Community: Containing, among Other Important Particulars, an Account of the Institution for the Education of 
One Thousand Poor Children, Borough Road, Southwark; and of the New System of Education of Which it is 
Conducted.
18 Egen erfarenhet.
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7. Makt i klassrummet

Trots vissa lärares vägran att använda ordet ”makt”, verkar en del forskare inte ha något 

problem att bejaka det, till exempel ”Teacher–student relations are about power relations” 

(Winograd 2002, sid.344).19 En av anledningarna till att detta är oundvikligt, menar

Winograd, har att göra med själva undervisningsverksamheten. Om lärarna vill att eleverna 

ska engagera sig i den typ av skolarbete som förutsätter kreativitet för dess genomförande och 

som innebär något slags problemlösning, måste lärarna få eleverna att identifiera sig med 

”lärares och skolans mål” (2002, sid.347).20 Läraren måste alltså påverka sina elever så att de 

införlivar de mål som utbildningen organiseras kring – ”The fundamental task of teachers is to 

influence or control students to behave in a manner that will lead to their learning” (2002, 

sid.346).21

Donetta J. Cothran & Catherine D. Ennis förklarar detta maktbruk som genomsyrar (och 

förutsätts i) elev-lärare relationen genom att beskriva dessa aktörers interaktion med följande 

ord: ”A battle to manage the conflict of interests” (1997, sid.543). Tamara (en av eleverna 

som Cothran & Ennis intervjuade under sin undersökning) klargör vad denna konflikt går ut 

på: ”Teachers want you there to make sure you can graduate. The kids are there to have fun 

and be with their friends” (1997, sid.544) – den forskning som Winograd refererar till 

bekräftar denna upplevelse: ”For teachers, there tend to be two central needs: an orderly 

classroom and learning [...]. For students, peer group membership and mental stimulation 

appear to be of central importance” (2002, sid.346).

7.1. Makttermer i klassrummet

Efter att ha introducerat frågan om makt i skolan i tämligen generella termer, är det dags nu 

att gå in i klassrummet och beskåda hur maktrelationen utspelar sig mellan lärare och elever. I 

                                               
19 Andra använder kanske inte just det ordet, men i deras sätt att uttrycka sig är det svårt att förneka 
maktperspektivet, till exempel ”Almost all would acknowledge, however, that [...] limits and hierarchy are 
unavoidable, indeed necessary, in adult–child relations” (Hayward 2000, sid.44) och ”Med insikt om den 
ojämlikhet som alltid finns i samspelet mellan barn och vuxna” (Gustafsson 2010, sid.22).
20 Min översättning.
21 Det finns dock lärare som problematiserar (och tar avstånd från) denna till synes nödvändiga aspekt av 
relationen mellan elever och lärare. Spring citerar exempelvis Elizabeth Burns Ferm (en amerikansk pedagog)
som 1907 skrev att ”the educator to be avoided was the one that endeavoured “to make and leave an impression 
on the child”” (1975, sid.53). Ett exempel på ett alternativ sätt att skapa relationen mellan elever och lärare är 
Paideia, en skola som startades 1979 i Spanien. Där har lärarna/de vuxna en icke dogmatisk inställning till 
undervisningen samt umgänget med eleverna/barnen; och besluten fattas gemensamt. Barnen får exempelvis ”ha 
sönder leksaker utan att bli förebrådda, smutsa omkring och smutsa ner sig utan att bli tillrättavisade eller 
bestraffade, [...], röra sig fritt utan begränsningar, och framförallt leka och leka utan tidsramar” (Paideia 1985, 
sid.66) och varje barn ”ska kunna lära sig det hon önskar sig, när hon önskar sig [...]. Varje individ ska kunna 
sysselsätta sig utan restriktioner med den aktivitet som hon väljer, och man ska respektera den som inte gör 
något” (Paideia 1985, sid.84). Min översättning.
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detta underavsnitt ska jag redovisa fall av maktbruk som klassas under makttermerna (styrka, 

auktoritet, övertalning, tvång, våld och motstånd). I nästa underavsnitt får man läsa om de fall 

som klassas som makttyper (att besitta makt, att utöva makt och att ha makt). I sista 

underavsnittet kommer maktens egenskaper att redovisas (maktens vidd och maktens grund).

Under de olika rubrikerna kommer ett eller flera fall av maktbruk eller exempel på maktens 

egenskaper först att presenteras (fall och exempel som är hämtade från såväl litteraturen som 

mina observationer) för att sedan förklara varför de har kategoriserats under just den rubriken.

Innan jag går in på makttermerna, vill jag illustrera en typ av den ojämlikhet som verkar 

råda mellan vuxen (lärare) och barn (elev) i klassrummet. Det handlar nämligen om den 

ojämlika kunskap som dessa parter har om varandra. Kunskap om elevens situation sägs vara 

en förutsättning för att lärare ska förstå eleven och ska kunna anpassa undervisningen efter 

bl.a. hennes ”förmågor och behov”. Under mina observationer fick jag reda på en del om 

eleverna, inte lika mycket om lärarna. Detta blev mest tydligt vid språklektionerna. Där fick 

jag veta exempelvis att när en elev blir arg, pratar hon högt och hennes mamma, pappa och 

pojkvän klagar på henne, att en annan vill lära sig att segla, att en annan vill övervinna sin 

rädsla för insekter, hissar och spindlar, att en annan vill ha en stor familj, att en annan skolkar 

ibland, att en annan ska till Göteborg för att hälsa på en kompis, att en annan ska på lördag gå 

på bio med sin kompis och på söndag ska hon spela handboll och plugga, att en annan vill 

sluta spendera så mycket pengar på kläder, att en annan vill försöka gå och lägga sig tidigare 

på kvällarna, att en annan vill flytta till USA och att en annan kommer att stanna i Sverige i 

sommar. Det var färre de tillfällen där en lärare berättade något om sig själv. Ett exempel är 

följande ordväxling mellan lärare och elev under ett muntligt prov: 

Lärare: Läget?

Elev: Bra... Trött. Själv?

Lärare: Bra... Trött också. Det är mycket jobb nu – det var under samma lektion som

läraren efter att ha fått frågan av en elev berättade vad han skulle göra i sommar.

I teoridelen såg vi att kunskap kunde vara en av maktens grunder, d.v.s. att förmågan att 

åstadkomma förändring vilar på tillgång till kunskap. Kunskap kan exempelvis – och som vi 

kommer att se lite senare – användas som belöning (se avsnittet om övertalning på sidan 23). I 

det här fallet med lärarens kunskap om elevernas känsloliv, önskningar och vardagsliv verkar 

i för sig kunskap inte kunna bidra till lärarens förmåga att åstadkomma förändring i sina 

elevers liv genom övertalning, eftersom den kunskap som hon kunde använda som belöning 

redan besitts av eleverna. Man kan inte på förhand utesluta möjligheten att kunna använda 

denna information för att förändra elevens liv genom andra tekniker än just övertalning. 
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Anledningen till att jag har tagit upp dessa exempel – och frågan om den kunskapsmässiga 

ojämlikhet vad det gäller privata uppgifter som råder mellan lärare och elever– är dock den att 

denna information tillsammans med all annan information som läraren samlar in genom olika 

samtal med elever och deras familjer – och den ojämlikhet som därmed uppstår– skapar ett 

avstånd mellan lärare och elev samt tycks befästa yrkesrollerna och hierarkin dessa emellan.22  

7.1.1. Styrka

Detta syftar i ett klasrumssammanhang på de personliga förmågor och resurser som en elev 

eller lärare besitter och som kan vara grund för deras förmåga att åstadkomma förändring i en 

annan individs liv.

Fall av styrka i klassrummet:

I Melanders uppsats om lärares upplevelse av makt (Lärares upplevelser av makt i skolan - en 

intervjustudie), uttrycker två lärare under en intervju följande insikter kring läraryrkets sociala 

karaktär:

(i) Och det bygger på att jag försöker hela tiden utan undantag i alla situationer, i alla mötena, 
vara precis den jag är…Det gör förhoppningsvis att ungarna kan lita på mig, dom vet att det är 
ganska förutsägbart och då är det tryggt och då kan man väl kanske ha sin auktoritet kvar (2008, 
sid.24).

(ii) …halva tiden går att ta hand om dom, ja. Och se till att dom mår bra. Och bygga upp det 
förhållandet för att dom i över huvud taget ska komma till ro och kunna ta till sig något (2008, 
sid.24).

De personliga förmågor som enligt dessa lärare bidrar till att kunna påverka eleverna är den 

att kunna vara sig själv, vara ärlig och öppen; den att kunna skapa förtroende och trygghet; 

samt den att kunna bry sig och vara omhändertagande. Lärarnas vilja är att eleverna ska 

respektera deras maktposition, att eleverna ska trivas i klassrummet och att undervisningen 

ska ge avkastning. Lärare kan alltså använda sig av sin styrka för att åtgärda det elevbeteende 

(inklusive viljor och önskningar) som kan göra att eleverna inte känner förtroende för sin 

lärare eller vantrivs i klassrummet, d.v.s. det beteende som kan leda till att lärare inte får sin 

vilja igenom.
                                               
22 Senare när jag diskuterar maktens grund, kommer jag att ta upp ett exempel där kunskap spelar roll (se sidan 
32). Det uppstår en konflikt mellan en lärare (Winograd) och en elev (Crystal) och det sätt som läraren löser 
konflikten på förutsätter kunskap om den inställning som elevens mamma har till läraren. Kunskap om 
situationen förmår läraren att förstå situationen, utveckla en strategi och få sin vilja igenom – i detta fall viljan att 
ha kontroll över eleven. Jag känner ändå att för att bättre förstå den roll som kunskap om privata omständigheter 
kan spela i relationen mellan lärare och elev kan man behöva framställa och tillämpa andra maktkategorier – och 
eventuellt ett annat maktbegrepp– än dem som jag har utvecklat i denna studie.
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Winograd beskriver i sin artikel ”The negotiative dimension of teaching: teachers sharing 

powerwith the less powerful” vad som hände vid ett tillfälle då han och hans lågstadieklass 

var på ett studiebesök på ett bibliotek:

(iii) [Some kids] ran through the aisles. They raised their voices. One parent volunteer had to 
physically remove a boy who was disruptive. I had to drag Nathan by the arm away from an 
altercation with a peer (2002, sid.352).23

Winograd igen beskriver vad som hände under en matematiklektion då dagens uppgift var att 

skriva ett matematiskt problem, lösa det och diskutera det med en klasskamrat:

(iv) The assignment was to write an original math problem, solve it and then share it with a 
same-age peer. [Crystal] said that she didn’t want to do it since she had already done two math 
tasks [...]. I used anger to intimidate the girl, but this didn’t work. She simply withdrew and 
refused to talk (2002, sid.355).

I fall (iii) använder både föräldern och läraren sin fysiska styrka för att påverka elevernas 

beteende; så att de slutar springa, skrika och slåss. Exempel (iv) ska illustrera ett misslyckat

fall av styrka, eftersom Winograd trots att han tar till bruk sin förmåga att få Crystal att 

acceptera anvisningarna genom att skrämma henne lyckas han inte få eleven att göra som han 

vill.

7.1.2. Auktoritet

En lärare exempelvis som besitter auktoritet i ett klassrum får direkt som respons till sina 

uppmaningar det eftersökta beteendet från eleverna (auktoritet innebär att åstadkomma 

förändring i en annan individs liv på ett direkt och mekaniskt sätt). Om läraren till exempel 

säger till sina elever att de ska läsa paragraf 153, så letar eleverna sig fram till just paragraf

153 i textboken utan att reflektera över eller ifrågasätta tillsägelsens rimlighet eller 

lämplighet.24

Fall av auktoritet i klassrummet:

Under sin observationsperiod på en av skolorna, är Hayward vittne till följande uppmaningar

från klasslärarens sida – Segal heter hon; hon är läraren på den skola som är belägen i ett 

förmöget område:

                                               
23 Detta skulle kunna betraktas som ett fall av våld, men jag i denna uppsats följer Arendts definition av våld.
24 Min observation.
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(i) Första dagen Hayward träffar Segals klass bevittnar hon följande tillsägelse: 

As Segal’s fourth graders enter the classroom, their teacher instructs them to take a seat in the 
sports center. She adds that they should introduce themselves to me before they sit down. One 
by one, the children approach, shake my hand, and tell me their names. They sit on the sports 
center rug (2000, sid.119).

(ii) Inför ett besök till skolan av en grupp handikappade barn, säger läraren till sina elever:

”Segal tells her class that, because they are fourth graders, they should set an example for the 

rest of the school. They should be friendly and polite. They should not stare or laugh at the 

children” (2000, sid.132).

Exempel (i) är ett fall av auktoritet eftersom barnen gör som läraren säger utan att fråga 

exempelvis varför de ska hälsa till Hayward när de går in i klassrummet eller varför de ska 

sätta sig på mattan. Elevernas beteende påverkas så att de exempelvis inte går in i 

klassrummet och sätter sig vid borden. Exempel (ii) är inte riktigt ett fall av auktoritet – eller 

rättare sagt vet vi inte. Jag har tagit upp det för att illustrera essensen av en 

auktoritetshandling. Vi vet inte om Segals elever någon gång under besökarnas vistelse tittade 

konstigt på eller skrattade åt de handikappade barnen.

Inför min första observation, kontaktade jag den lärare vars lektion jag skulle närvara vid för 

att bekräfta att det var lugnt – och att de hade lektion. Han sa att det absolut var okej, men att 

de inte skulle ha någon ”vanlig” lektion. Just då höll de nämligen på med Nationella provet 

och det passet skulle de ägna åt det muntliga provet – det var språk. Han förvarnade mig 

därför om att jag kanske inte skulle ha så mycket nytta av att sitta där med dem. Han hade fel. 

Även om passet inte innehöll ett enda undervisningsmoment, fanns det gott om fall av 

maktbruk, exempelvis av auktoritet: ”Ni kan sitta vid fönstret”, ”Den här gruppen ska börja”, 

”Ni kan vända er mot varandra”, ”Sätt dig här”, ”Jag har delat in er i de här grupperna”, etc.

Andra exempel på auktoritet som jag vid andra tillfällen bevittnade under min period på 

skolan är:

(iv) Lärare som säger till sina elever: ”Ni kan gå ut”, ”Du kan börja prata”, ”Vi samlas 

därborta”, ”Hör ni!” och ”Tyst!”.

(v) Under en språklektion vill läraren att ett par elever ska läsa upp en dialog ur textboken 

mellan karaktärerna Arthur och Mary–:
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Lärare: Vem vill vara Arthur? [En elev räcker upp handen och läraren nickar] Vem vill 

vara Mary? [Det är ingen elev som svarar] Ingen frivillig?... Mia får va’ Mary.

7.1.3. Övertalning

Här är några exempel på att åstadkomma förändring genom löfte om belöning – ”Om du gör 

som jag vill, kommer jag att ge dig något som du vill”.

Fall av övertalning i klassrummet:

(i) Under en intervju berättar en lärare för Melander om ett av de maktmedel som lärare har 

tillgång till: ”Vi kan ju faktiskt säga åt en elev att fixar du inte det här så får du inte g” (2008, 

sid.23).

Betyg verkar vara en av de viktigaste belöningar som lärarna har till sitt förfogande för att 

påverka eleverna; så att dessa gör vad lärarna vill – ”The most powerful reward” (Smith 1977, 

sid.204).25 Något som är intressant med betyg är att det förutsätter att eleverna bryr sig om 

dem – det samma gäller en annan viktig belöning som lärarna använder sig av, nämligen 

kunskap eller utbildning. Eleverna måste se något värde i dem (Cothran & Ennis 1997, 

sid.550).26 Det är emellertid inte alla elever som gör det: ”Grades […] may be seen as 

meaningless by poor students living in communities with few economic opportunities and 

options” (1997, sid.542). Vad det gäller kunskap eller utbildning: ”When students’ needs, 

values, and interests are excluded from the curriculum, perhaps it is only logical that they in 

turn, exclude themselves from engaging in knowledge for which they see little value or 

recognition of their personal worth.” (1997, sid.553).

Cothran & Ennis upptäckte under sin undersökning en rad andra belöningar som lärare 

kunde ta till för att få elevernas engagemang, till exempel ”access to favorite activities”, ”5 

minutes to shoot [basketball] at the end of class”, ”Friday as a free day” och ”offering familiar 

content that the students liked” (1997, sid.549-551).

Dessa beteenden har jag här tolkat som fall av övertalning från lärarens sida (till exempel 

”Om ni är tysta och gör denna uppgift, kommer ni att få spela basket sen”), men de kan också 

tolkas som fall av tvång eller övertalning från elevernas sida, d.v.s. ”Om du inte erbjuder oss 

                                               
25 Betyg kan också användas som bestraffning och då skulle det klassas som tvång: ””You threaten them with a 
zero. That will get most kids to do it.”” (Cothran & Ennis 1997, sid.550).
26 Det här gäller i för sig alla sorters belöningar och bestraffningar. För att dessa ska fylla sin funktion måste den 
som belönas eller bestraffas bry sig. Denna omständighet kan kallas för maktens förutsättningar.



24

något roligt, kommer vi att sabotera och försvåra din lektion” eller ”Om du erbjuder oss stoff 

som är intressant, kommer du att få vår motivation och engagemang”. Som Cothran & Ennis 

påpekar: ”Students also used their compliance as a strategy to reward teachers for offering 

preferred units or lessons” (1997, sid.547) – och dessa tekniker ger verkligen avkastning: 

”Ms. Thompson [en idrottslärare] commented on changes she made in her teaching because 

students would no longer participate in many activities, ”I teach much less theory and 

technique than I used to…”” (1997, sid.547). Gränsen mellan tvång och övertalning kan alltså 

tyckas vara hårfin. Snarare handlar det om att övertalning kan förvandlas till tvång (och 

tvärtom) genom att bara ändra på hur man formulerar den. Skillnaden är dock skarp, i det ena 

fallet använder man sig av belöning för att åstadkomma förändring, i det andra av straff.

7.1.4. Tvång

Här är några exempel på hot om bestraffning, på att åstadkomma förändring genom att varna 

om en handlings konsekvenser – ”Om du inte gör som jag vill, kommer jag att göra något mot 

dig som du inte gillar”.27

Fall av tvång i klassrummet:

(i) Winograds klass förbereder sig inför ett statligt test, när en elev (Crystal) börjar reta en 

av sina klasskamrater. Winograd säger till henne: ”You have to stop hurting Bonnie’s 

feelings. If you don’t stop, you’ll have to leave the room” (2002, sid.357).

(ii) Under en lektion om naturvetenskap ger läraren (Franklin) sina lågstadieelever en 

uppgift om planeter – Franklin är läraren på den skola som Hayward besökte och som är 

belägen i ett missgynnat område. En elev rapporterar till henne att en klasskamrat (Charles) 

inte vill göra uppgiften. Hon svarar: ””He better do it” [...].”Or I’ll put him out of this room.”” 

(2000, sid.87).

(iii) I dagens lektion ska Segals elever jobba med den portfölj som används på förälder-

elev konferenserna. Efter att ha instruerat eleverna om detta vänder hon sig om för att skriva 

på tavlan – Hayward beskriver händelsen: ”Mark says, softly, ”No thank you.” Segal turns 

around. ”Excuse me?” she says. The boy looks down and responds, ”I was just kidding”” 

(2000, sid.123).

                                               
27 Utifrån kan det ibland vara svårt att avgöra huruvida ett fall av maktbruk ska klassas som auktoritet eller som 
tyst (eller outtalad) övertalning/tvång. Att en elev exempelvis direkt lyder sin lärares uppmaning kan bero på att 
hon känner till de konsekvenserna av elevmotstånd – läraren behöver alltså inte påminna sina elever om dessa 
konsekvenser varje gång hon uppmanar dem att göra någonting. Det är något som eleverna bär mig sig in i 
klassrummet. För att kunna avgöra sådana fall skulle man behöva fråga den person som är objekt för maktbruk. 
Det är viktigt att komma ihåg att auktoritet förutsätter att man gör något mekaniskt.
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Fall (i) är ett exempel av isolering som bestraffning.28 Winograd säger till sin elev att han 

tanker kasta ut henne från klassrummet (gruppen) om hon fortsätter att retas – andra 

bestraffningar som Winograd tillämpar är ”loss of recess, time out or a trip to the school’s 

time out room” (2002, sid.350). Det som är intressant med (iii) är att läraren inte behöver 

explicit uttala det pris Mark kommer att betala om han vägrar göra uppgiften; men det handlar 

trots det om tvång: ”Om du inte gör som jag vill...” – eleven är välmedveten om det som 

kommer att hända honom om han envisas med sitt beteende (sitt motstånd).29

7.1.5. Våld

En lärare exempelvis brukar våld, när hon får sin klass att tystna genom att kasta omkull en 

stol. Hon förstärker därmed sin personliga förmåga att få eleverna att bli tysta genom att 

använda sig av ett fysiskt föremål.

Fall av våld i klassrummet:

(i) Lärarstudenten Poirier beskriver följande händelse som hon bevittnade under sin praktik

– det händer under ett idrottspass: ”A murmur of voices disturbed the lesson: two of the boys 

near the middle. Without warning, the basketball came whizzing from the gym teacher’s hand 

and smashed against the wall, exactly between the two boys’ heads! The stunned class and 

adult observers were instantly silenced” (1992, sid.87).

I det här fallet påverkar idrottsläraren dessa två elever så att de inte fortsätter att prata

genom att använda sig av en boll för att förstärka hans egen förmåga att skrämma dem.

7.1.6. Motstånd

Här är några exempel på när individer åstadkommer förändring genom att motverka en annan 

individs ursprungliga maktbruk.

Fall av motstånd i klassrummet

(i) Winograd beskriver i sin loggbok följande incident som ägde rum under en lektion:

                                               
28 Bestraffningen kan förutom själva isoleringen också vara de eventuella konsekvenser som det att bli utvisad 
från klassrummet innebär enligt skolans regler. Isolering kan ta sig olika former, till exempel Prochner and 
Hwang refererar till Guidelines for Using Timeout in Schools (Alberta Learning 2002): ”The student is removed 
from the reinforcing activity but remains to observe. [...] The student is removed and cannot observe, but stays 
within the classroom. [...] The student is removed into a separate room under supervision. ‘Suspension’ and 
‘expulsion’ are forms of timeout used in exceptional circumstances” (2008, sid.521-522).
29 Både straff och belöningar kan alltså också ses som exempel på maktens pris.
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The kids are not listening to directions. I lose my temper. I don’t shout at them, but my voice is 
tense, my pitch is a bit higher and it is obvious that I am angry. Crystal calls out, in full voice, 
“You are shouting at us and I don’t think that kids should be shouted at. We don’t deserve this 
and you shouldn’t do it. No one likes it and stop it right now! (2002, sid.358).

Här har vi två typer av motstånd: det ena är kollektivt, det andra individuellt. Winograds klass 

skulle samlas ihop inför en aktivitet, men barnen vägrade underlätta denna process. De 

accepterade inte lärarens auktoritet – de följde inte hans anvisningar direkt. Winograd svarade 

på detta beteende med en uppvisning i styrka – i detta fall hans förmåga att med rösten 

skrämma barnen– (i sig också ett fall av motstånd). Crystal kritiserar och ifrågasätter lärarens 

uppförande. Hon finner det olämpligt. När Winograd försökte få barnen att lyssna, möttes 

hans styrka av en elevs röst.30

(ii) Crystal – Winograds elev– ger oss ett annat exempel på motstånd till auktoritet. 

Klassen förbereder sig inför ett statligt test, när hon börjar reta en klasskamrat – Winograd 

beskriver händelsen: ”Crystal began to badger Bonnie about her intelligence, her wardrobe, 

her hair, etc. I asked Crystal to stop. She continued badgering Bonnie” (2002, sid.356).

(iii) Under min observation på Klubbälvens gymnasium, kunde jag bevittna om ett antal 

elever som kom sent till lektionerna. En företeelse som också kan tolkas som motstånd – i 

detta fall mot det skolschemat som reglerar deras liv. Jag har sett eleverna komma 2, 8, 16 och 

30 minuter efter lektionens början – den enda kommentar jag bevittnade vad en lärare som 

sade: ”Morgonstund har guld i mun”.31

Ett inslag mot vilket gång på gång elevernas motstånd riktas är de olika uppgifter som lärare 

vill att de ska göra under lektionerna. Det förekommer olika tekniker:

(iv) ”To keep asking questions without really caring about or listening to the answer” 

(546).

(v) ”[To perform] assigned tasks incompletely or with deliberate carelessness, or 

expressing disdain for particular assignments or academic subjects” (Hayward 2000, sid.88).32

                                               
30 Detta fall illustrerar att elevens maktposition också är bräcklig. Winograd berättar att inget annat barn verkade 
reagera på Crystals ord, så han ignorerade henne och fortsatte med lektionen (2002, sid.358). Crystal hade 
kanske lyckats påverka lärarens beteende – ignorering och fortsatt undervisning– om hon hade fått stöd från sina 
klasskamrater.
31 I vissa fall kan det i för sig handla om trafikproblem och andra omständigheter som fick dessa elever att 
komma sent till lektionerna.
32 Mina observationer: Det att eleverna inte gjorde den uppgift som läraren har bett dem att genomföra var inte 
en helt frånvarande företeelse.
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(vi) Ren vägran som när en av Franklins elever inför en uppgift om planeter utbrast: ”I 

ain’t doing this!” – och lade sitt huvud på skrivbordet (Hayward 2000, sid.87).33

(vii) Under min observation frågade en lärare sin elev om hon hade lust att börja svara på 

uppgiftens frågor. Hon log och sade: ”Måste jag?”. Läraren svarade: ”Ok, är det någon annan 

som vill börja?”

En typ av motstånd som jag har observerat på Klubbälvens gymnasium kan kallas för dolt 

motstånd. Det är när den ena parten gör motstånd utan att den andra vet om det. Exempel på 

detta fick jag bevittna vid de tillfällen där en lärare bad eleverna att genomföra en uppgift 

medan hon var tvungen att lämna klassrummet – till exempel när han skulle ha betygssamtal 

med sina elever. Då kunde eleverna jobba med uppgiften, men också kunde de kolla i 

mobilen, småprata med varandra (”Vad ska man ha för kläder vid skolavslutning?”, ”Ska det 

va’ fint väder imorgon?”, ”Jag är hungrig”, ”Vad kallt det är här!” och så vidare), stå och titta 

ut genom fönstret, prata om nästa pass, prata om ett kommande prov, kolla internet, spela spel 

på mobilen eller rita något på en kompis arm. Det är möjligt att min närvaro i klassrummet 

påverkade deras beteende, d.v.s. att de kanske hade gjort andra saker om jag inte hade funnits 

där. Poängen med denna iakttagelse är dock att lärarens närvaro i klassrummet påverkar 

elevernas beteende stort.

Något som också kan betraktas (eller snarare användas) som motstånd – och som jag har 

observerat på Klubbälvens gymnasium– är tystnaden. All tystnad behöver inte tyda på vägran 

att lyda. Ibland tycks tystnad stå för ett ja, ett okej eller det att man inte har några 

invändningar, till exempel: Läraren: ”Vi kommer att gå igenom allt det här idag”; Eleverna

svarar inte. Ibland kan tystnaden emellertid vara som en sorts protest. Här är några exempel: 

(vii) Språklärare: ”Ni ska förbereda en dialog. Är det ok?... Ni är väldigt tysta... Är det 

ok?”; Eleverna svarar inte.

(viii) Lärare: ”Bra jobbat idag! Hur gick det? Gick det bättre?”; Eleverna svarar inte. 

(ix) Lärare: ”Hur går det med uppgiften?... Ska vi gå igenom den, eller?... Har ni 

fastnat?...”; Eleverna svarar inte.

Man kan också notera att det alltid finns elever som under en lektion inte deltar i 

undervisningen överhuvudtaget. Detta skulle också kunna vara fall av motstånd. För att kunna 

                                               
33 Att inte delta i skolverksamheten kan medföra ett högt pris: ”Continued non-participation in class meant that 
the student would likely fail and a majority of students were not willing to fail the course” (Cothran & Ennis
1997, sid.545).
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avgöra huruvida tystnad innebär motstånd måste man dock gå in i aktörens inre liv för att ta 

reda på vad de menar med tystnaden. Man kan således inte fastställa att (vii), (viii) och (ix) är 

fall av motstånd, men man kan betrakta dem som misstänkta fall av motstånd.

Motstånd kan alltså förstås som ett sätt att åstadkomma förändring på, eftersom det alltid 

innebär ett avbrott i den andra partens handlande. Motstånd kan dock ha olika avsikter. Det 

kan exempelvis syfta att till att få den andra parten att tänka om sina egna ursprungliga 

avsikter, eller helt enkelt till att få henne att ge upp dem. Ibland lyckas motståndet, som i 

följande fall där Winograds elever lyckas med att få honom att kompromissa och acceptera ett 

brott mot hans ursprungliga avsikter – den att alla elever skulle berätta en historia (v) och den 

att eleverna skulle göra en viss matematikövning (vi):

(v) Winograd vill att varje elev ska berätta en historia för sina klasskamrater: ”One or two 
students still did not want to do the activity (too shy), so they were allowed to watch” (2000, 
sid.352).

(vi) Efter att eleverna hade fått en uppgift, insåg Winograd att ”the students redefined the task in 
a way that made sense to them, maybe even as interesting and, still, in a way that would keep 
me off their backs since they were doing something […]. The students and I instantiated a 
working consensus, […] they appeared to engage wholeheartedly in the task, although they 
missed ‘my’ point of the activity” (2000, sid.351)

Ibland misslyckas det, som i följande fall där en elever inte lyckas med att få sin lärare att 

acceptera ett brott mot hennes ursprungliga intentioner – den att få eleverna att skriva en viss 

typ av brev:

(vii) Eleverna ska skriva ett brev där de bjuder in en kompis på kalas: ”Most students write letters 

inviting a classmate to attend a party, but James writes a letter to Natalie Carson, the school principal, 

inviting her to attend every class at North End “to stop the fooling around and the fighting.” James’s 

novel interpretation of this assignment is, by [the teacher’s] standards, wrong. She instructs him to re-

write the letter, insisting that students follow not only the form but also the content dictated by the 

work (Hayward 2000, sid.74).34

                                               
34 Under min observationsperiod fick jag se hur en lärare ett par gånger uppmanade sina elever att göra motstånd. 
Hon efter att ha berättat något om kursplaneringen kunde säga till dem: ”Protestera!” – och det gjorde de visst, 
genom att låta bli.
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7.2. Makttyper i klassrummet

Vi har nu sett ett antal fall av vad det kan innebära att besitta makt och att utöva makt i 

klassrummet, d.v.s. fall där en individ visar den allmänna förmågan att åstadkomma 

förändring i en annan individs liv – de fall av de ovanstående exemplen där en lärare får sin 

vilja igenom– och fall där en individ visar denna förmåga genom att uttrycka att sitt framtida 

beteende är avhängigt den andras beteende – de olika fallen av övertalning och tvång. Vi har 

också sett ett fall av vad det kan innebära att ha makt, d.v.s. fall där en individ anpassar sitt 

beteende till den vilja som hon förmodar den andra har – det när Segal vänder sig till en av 

sina elever och säger ”Excuse me?”; Mark tänker om, när han förutser sin lärares framtida 

beteende.35

7.3. Maktens egenskaper i klassrummet

7.3.1. Maktens vidd

I detta avsnitt kommer jag att ge en rad exempel på vad lärare och elever kan ha makt över. 

Jag har skilt mellan den vidd som lärarens makt kan ha och den som elevens makt kan ha.

Exempel på vad en lärare kan ha makt över

(i) Vilken litteratur som ska ingå i den kurs som hon undervisar (Duane & Bridgeland

1980, sid.62).

(ii) Vilka böcker som eleverna får läsa inför en uppgift. Segal exempelvis, berättar 

Hayward, godkänner inte den bok som en elev har valt för att göra sin bok rapport (Hayward

2000, sid.139).

(iii) Elevernas rörelser i klassrummet. Winograd exempelvis skriver i sin loggbok följande 

reflektion: ”I tell students to stand up, line up, leave the room, sit in a particular chair, have 

them come to the classroom after lunch instead of outside for recess, and, for the most part, 

they do it” (2002, sid.356).

Exempel på vad en elev kan ha makt över

(i) I Jag vill ha inflytande över allt rapporteras om en skola där eleverna kan bestämma när 

de tar rast och – ”inom vissa ramar”– när de tar lunch (Tham 1998, sid.84)

                                               
35 Snarare än ”att förutse”, är det möjligtvis rättare att säga ”att förmoda”. Mark kan förmoda vad sin lärare 
kommer att göra, om han inte gör utgiften; men hans lärare kan väl alltid överraska honom. Tänk till exempel på 
det som Hayward kallar för ”the withholding of positive attention and praise” (2000, sid.123). Under en lektion 
påpekar läraren (Franklin) att ”vissa människor tittar på stjärnor för att de tycker att de är fina”. En elev räcker 
upp handen och säger: ”Jag tycker att de är fina” (Min översättning). Frankling ignorerar hennes kommentar och 
fortsätter med lektionen –  att ignorera kan förresten också vara ett sätt att påverka beteende.
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(ii) I Demokrati och inflytande i skolan berättas det att undervisningsråden år 1991 för att 

kunna bedöma skolornas kvalité bad elever att besvara frågor om deras inflytande i skolan. De 

här är de områden som de fick förklara huruvida de kunde vara med och bestämma kring:

resmål för klassresa, välja kamrat i grupparbete, välja arbetsform, bestämma temastudier, 

besluta i miljöarbete, bestämma lektionsinnehåll, bestämma antal läxor, avgör hur prov ska 

utformas, bestämma hur många prov och fastställa läroböcker (Skolverket 1993, sid.26)

(iii) Under sin studie ställde Gurnell & Göransson följande fråga till eleverna: ”Hur mycket 

inflytande upplever du att du har över följande områden inom skolan?”. Dessa områden är: 

planeringen av kursinnehåll, arbetssätten under lektionerna, bedömningen av kurserna (t.ex. 

redovisningar och prov), schemaläggning, schemabrytande aktiviteter (t.ex. friluftsdagar 

m.m.) och arbetsmiljön på skolan (2007, sid.25) 

En sak som kan påpekas vad det gäller vidden av elevernas makt är att den i en del fall verkar 

vara avhängig lärarens inställningar och bedömningar – vidden av elevernas makt kan alltså 

variera från lärare till lärare. Här är några exempel på vad vissa lärare tillåter sina elever att 

göra:

(i) Under en intervju med Melander tar en lärare upp ett exempel på vad eleverna får vara 

med och bestämma: ”Och så frågar jag vad, vilken ordning ni vill läsa det här och hur vill ni 

jobba? Och så drar jag dom här olika metoderna som finns grupparbete, eget arbete, 

föreläsningar, filmer och så vidare. Och så får dom rösta vilket dom tycker är roligast och så 

vidare.” (2008, sid.28).

(ii) Hayward rapporterar vad Franklin tillåter sina elever att göra: ”This teacher permits 

class discussions to wander off the subject. For instance, she frequently allows students to 

take turns relating personal anecdotes only tangentially related to the material she is teaching” 

(2000, sid.75).

(iii) Hayward rapporterar vad Segal tillåter sina elever att göra: ”Students are allowed to 

talk to each other while they work independently […]. Segal allows students to move freely in 

her classroom and permits them to travel from place to place in the school” (2000, sid.120).

(iv) Under ett pass där Winograds elever lär sig att göra origami figurer, börjar barnen att 

sjunga: ”Periodically […] the kids broke out in spontaneous singing of some of the songs 

we’d taught them this year” (2002, sid.350).36

                                               
36 I fall (i) delegerar läraren vissa beslut. I fall (ii)-(iv) handlar det om de regler som ska styra arbetet och 
umgänget i klassrummet.
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(v) Under min observation på Klubbälvens gymnasium, skulle en tillställning på skolan 

anordnas. Dagen innan tillställningen frågade eleverna sin lärare om de skulle ha den 

schemalagda lektionen. Läraren frågade dem om de ville gå på tillställningen. De sade ja. 

Läraren sade okej.

Andra maktfrågor som jag har identifierat under mina observationer är (i) vem som i 

klassrummet äger tavlan (det brukar vara läraren), (ii) vem som äger och delar ut ordet (det 

brukar vara läraren), (iii) vem som har tillgång till klassrummet och till de böcker som står i 

låsta skåp (alla har tillgång till dem, men det är läraren som har nyckeln), (iv) vem som fritt 

kan lämna och gå in i klassrummet (jag har sett både lärare och elever göra det), (v) vad 

eleverna ska sitta under arbetet med en uppgift (vissa lärare ger eleverna lov att sitta utanför 

klassrummet), (vi) elevernas rörelse i klassrummet (vissa elever reser sig upp och går till 

andra klasskamrater, andra sitter på samma plats under en hel lektion – läraren sitter och står 

samt går fram och tillbaka–), (vii) om eleverna får småprata under lektionerna, och (viii) om 

man får visa omtyck för varandra genom att exempelvis massera varandra, luta sig mot 

varandra eller lägga huvudet på någons axel.

Frågan om maktens vidd är nära relaterad till frågan om maktens gränser, d.v.s. för att förstå 

vad en aktör har makt över är det nödvändigt att ha i åtanke vad hon inte har makt över. Ett

exempel kan man hitta i Hayward. Hon skiljer i sin undersökning mellan regler och 

värderingar. På den skola som var belägen i ett förmöget område observerade hon hur en 

klass höll möte för att diskutera och komma fram till de riktlinjer som skulle gälla under 

grupparbete – ”No put downs. Cooperate. Listen to each other. Give everyone an equal 

chance. Share work evenly. Talk quietly” (2000, sid.43). Eleverna hade alltså makt att 

bestämma de här reglerna. Deras lärare (Segal) skulle, förklarar Hayward, dock aldrig hålla 

möte för att diskutera och bestämma skolans värderingar – ”to debate whether or not students 

should ”work hard,” and if so, at what. [...] Why a ”positive attitude” toward school work and 

classroom projects and activities, rather than, say, a critical attitude is desirable” (2000, 

sid.122). Reglerna kan alltså diskuteras och ifrågasättas (2000, sid.122). Värderingarna är 

fasta och kan inte röras. På den skola som var belägen i ett missgynnat område kunde eleverna 

inte ens diskutera reglerna. Dessa bestämdes av de vuxna, och de tillämpades utan att lärarna 

ens förklarade dess olika syften. Skolans regler (och värderingar) hörde inte till vidden av 

dessa elevers makt utan till gränserna. 
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7.3.2. Maktens grund

Maktens grund syftar på det som gör att en aktör har förmågan att åstadkomma förändring. Vi 

har redan sett ett exempel av makt som produkt av egendom – lärarens besittning av kunskap–

och av makt som produkt av personliga egenskaper – de fall av styrka som jag har diskuterat i 

underavsnittet om makttermerna. Här tänker jag fokusera på den makt som tilldelas av en 

organisation (eller institution) – först av de individer som arbetar inom skolan, sen av (några 

av) de dokument som styr denna institutions verksamhet.

De följande exempel stödjer behovet av den revidering av den traditionella synen på makt 

som verktyg som jag beskrev i teoridelen och som Hayward bl.a. genomför. För att förstå 

makt i klassrummet måste man ta till den där andra synen på makt som jag har diskuterat, 

nämligen makt som nätverk. Läraren står inte exempelvis ensam i klassrummet och själv 

besitter förmågan att åstadkomma förändring i sina elevers liv. Förutom kanske styrka 

(hennes personliga förmågor) kan man inte påstå att hon som individ besitter makt 

överhuvudtaget. Hon besitter makt tack vare att hon är en del av ett nätverk som ger henne 

makt. I detta nätverk kan man bl.a. inkludera andra lärare, rektorer, styrdokument, lagar, 

elevernas vårdnadshavare samt samhället i allmänhet och dess uppfattningar om vad en lärare 

har och inte har makt över. Vi kommer att se ett par exempel – (ii) och (iii)– på vad som kan 

hända när dessa aktörers stöd saknas, när nätverket krackelerar.

Fall av maktens organisatoriska grund I:

(i) Hayward beskriver hur en lärare (Franklin) får stöd av sin klass när hon pekar ut de 

elever som misslyckas med att leva upp till skolans krav och förväntningar: ”When this 

teacher draws students’ attention to individual failures to conform to behavioral and 

attitudinal requirements, or to meet academic expectations, they tend to join her in 

denouncing the deviant” (2000, sid.92).

(ii) Cothran & Ennis berättar om en viss känsla av maktlöshet bland de lärare som de

intervjuade under sin studie:

Teachers felt more isolated and pressured to handle their own discipline problems because they 
believed the administration no longer adequately supported them in conflicts with students. 
During one observation period, a vice principal brought a student back to class within minutes 
after Ms. Treas had sent him to the office for refusing to sit down (1997, sid.548).
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(iii) Winograd berättar om sin relation till Crystal och hur den inställning som denna elevs 

mamma hade till honom påverkade hans makt över detta barn i klassrummet; samt hur han 

löste problemet:

The mother was critical of me, and the daughter most likely picked up on this criticism. She 
knew her mother and I were not allies, so I had little leverage in my control of this student. I had 
to find a counter-alignment if I was going to have any success with this student (which is what I 
did later in the year by successfully enlisting the principal’s power in managing the girl’s 
behavior) (2002, sid.355).

Alla dessa tre exempel vittnar om lärarens bräckliga maktposition. Även om de inte syns i 

klassrummet, finns det en rad nyckelfigurer (skolans styrelse, föräldrar, etc.) – och deras stöd–

som utgör en av grundpelarna för lärarens förmåga att åstadkomma förändring i sina elevers 

liv.

Fall av maktens organisatoriska grund II:37

(i) I Skollagen (2010:800) kan man exempelvis hitta en rad disciplinära åtgärder som 

läraren (eller rektor) i sin yrkesroll har lov att bruka:

7 § I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan får en lärare visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden 
av ett undervisningspass, om
1. eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt, och
2. eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren. 

8 § Under samma förutsättningar som i 7 § får en lärare eller rektor i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan besluta att 
en elev ska stanna kvar i skolan under uppsikt högst en timme efter att skoldagens undervisning 
har avslutats eller infinna sig i skolan högst en timme innan undervisningen börjar. 

14 § I grundskolan, specialskolan och sameskolan får rektorn besluta att stänga av en elev helt 
eller delvis om
1. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero

17 § I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för 
vuxna och utbildning i svenska för invandrare får huvudmannen besluta att helt eller delvis 
stänga av en elev om [...]
2. eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande

22 § Rektorn eller en lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som är 
störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna.

                                               
37 Följande exempel ger också en inblick i vidden av såväl lärarnas som elevernas formella makt.
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(ii) Eleven tillskrivs också makt av olika styrdokument: 

- ”Att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, 

ämnen, teman och aktiviteter” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011, sid.8)

- ”Inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.” (2011, sid.15)

- ”Inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll [...] planera och 

utvärdera undervisningen” (2011, sid.15)

- ”Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen” (Skollag, 4 kap. 9 §).38

- ”Elevskyddsombuden utses av eleverna och studerandeskyddsombuden av de studerande”

(Arbetsmiljölagen, 6 kap. 18 §).39

Detta med den makt som olika dokument ger eleverna kan hjälpa oss att illustrera andra sidor 

av maktbruk i skolan – å ena sidan dess förutsättningar och å andra sidan dess variation. 

Elevinflytande (alltså makt) finns med i en rad dokument, dessvärre räcker detta inte för att 

eleverna ute i skolorna ska kunna sägas ha den makt som de tillskrivs:

De klassråd och elevråd som finns på grundskolan sällan tar upp frågor som rör själva 
undervisningen. Inspektörerna konstaterar att de instruktioner som ges i styrdokumenten inte 
överensstämmer med verklighetens elevinflytande (Gurnell & Göransson 2007, sid.6).

En första orsak till detta glapp kan ha att göra med själva dokumenten, med dess ord och 

formulering, eller brist på tydliga ord och formuleringar – ”Staten ger inga centrala 

anvisningar om hur inflytandet ska gestaltas” (Tham 1998, sid.7) och ”[Det definieras inte] 

vad som egentligen menas med elevinflytande och i vilken omfattning eller på vilket sätt som 

inflytandet bör ske” (Gurnell & Göransson 2007, sid.5). I praktiken innebär detta att det är 

skolpersonalen som bestämmer vad elevinflytande innebär (och hur den ska organiseras) –

                                               
38 Det är i för sig inte alla elever som tillskrivs samma makt: ”Formerna för barnens och elevernas inflytande ska 
anpassas efter deras ålder och mognad” (Skollagen, 4 kap. 9 §). Ett exempel: ”Årskurs 7–9 i grundskolan och 7–
10 i specialskolan samt för varje […] program i gymnasieskolan ska två företrädare för eleverna utses att 
medverka i skolans arbetsmiljöarbete såsom elevskyddsombud” (Arbetsmiljölagen, 6 a §: s.92), d.v.s. elever i 
årskurs 1-6 får inte välja företrädare.
39 I Läroplanen står det också att ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” 
(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, sid.8). I denna text betraktas elevens 
individuella förutsättningar och behov som faktorer som ska påverka lärarens beteende (sätt att genomföra 
undervisningen).
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som bestämmer vidden av elevernas makt– (Tham 1998, sid.7).40 En förutsättning för 

elevmakt är alltså att de vuxna fixar till det och tar sitt ansvar.

En andra orsak kan vara att de forum som finns för eleverna att tillämpa sitt inflytande 

missbrukas. Här är några exempel:

(i) I Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan (NU-03) står det att läsa i Gurnell

& Göranssons ord att ”65 procent, uppger att de har klassråd varje vecka. Däremot visar 

undersökningen att det ofta läraren som föreslår vilka frågor som ska tas upp och att de 

vanligaste frågorna på agendan rör fritidsverksamhet som skolresor och klassfester. 55 

procent av de tillfrågade eleverna uppger att frågor kring undervisning, elevernas situation i 

klassen, arbetsformer och undervisningsinnehåll tas upp vid varje möte eller ibland. Över 10 

procent av eleverna uppger dock att dessa frågor aldrig behandlas” (2007, sid.7).41

(ii) I Gymnasieelevers upplevelser av och syn på elevinflytande av Gun Wiklund kan man 

läsa i Gurnell & Göranssons ord att ”alla skolor som deltar i undersökningen har elevråd men 

[…] elevråden verkar ha en social karaktär där man mer arbetar med att anordna studentbaler 

eller att dela ut rosor på alla hjärtans dag. Även klassråd är frekvent förekommande, men 

behandlar oftast frågor som frånvaro, klassfester eller klassresor framför innehållet i 

undervisningen” (2007, sid.8).42

(iii) Efter den Klasstid som jag var med på under min observationsperiod, frågade jag 

läraren vad de brukade göra under det passet. Vanligtvis var det information från andra lärare

som vidarebefordrades, olika praktiska frågor som behandlades, ibland hade elevrådet kommit 

och tagit upp olika frågor (t.ex. maten) och ibland hade de haft ett rollspel kring jämlikhet. 

Lärarens sammanfattande kommentar löd: ”det blir inte så mycket elevdemokrati”.43

                                               
40 Detta behöver inte vara så. Eleverna kunde (tillåtas) vara med och tolka dokumentens ord – det finns kanske 
skolor där detta förekommer.
41 Såhär beskriver Gurnell & Göransson denna av Skolverket genomförda nationella utvärdering av grundskolan 
år 2003: ”NU-03 är en uppföljning till den utvärdering av grundskolans verksamhet och måluppfyllelse som 
genomfördes 1992 och innefattar bland annat en enkätundersökning bland cirka 10 000 elever i år 5 och 9, samt 
1 900 lärare” (2007, sid.7)
42 Såhär beskriver Gurnell & Göransson licentiatavhandlingen Gymnasieelevers upplevelser av och syn på 
elevinflytande: ”Wiklund (1998) har [...] kartlagt gymnasieelever i Malmö och deras uppfattning om möjligheten 
till inflytande över planering och genomförande av undervisningen. Studien genomfördes dels genom en 
enkätundersökning bland samtliga gymnasieelever i en årskull i Malmö 1994, dels genom ett antal 
gruppintervjuer med elevrådsrepresentanter från olika skolor i kommunen. Resultaten har även jämförts med en 
liknande studie som genomfördes 1991” (2007, sid.7).
43 En tredje orsak till att elevernas makt inte lever upp till de olika styrdokumenten verkar vara tiden: ”Att utöva 
inflytande […] är en lång process som kräver tid och många lärare känner tidspress för att hinna med ”kursen”” 
(Skolverket, sid.14). En annan orsak kan också vara det att det inte tillämpas några övertalnings- eller 
tvångsåtgärder för att påverka de ansvarigas beteende.
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Andra förutsättningar för elevmakt är kunskap – ”Resultatet från elevenkäterna visar att 56 

procent av eleverna vet var de ska vända sig. Detta innebär samtidigt att 44 procent av 

eleverna inte är säkra på vem de ska kontakta för att utöva inflytande” (Gurnell & Göransson

2007, sid.28)– och engagemang – ”Ett flertal skolor i undersökningen utrycker oro över att 

engagemanget i skolornas elevråd är lågt” (2007, sid.8).

Vad det gäller variation, kan elevernas makt vara olika beroende på faktorer som:

(i) Ämne: ”Mest inflytande uppger eleverna att de har i slöjd, minst inflytande har de i 

matematik, kemi, fysik och biologi” (Gurnell & Göransson 2007, sid.7). 64% av slöjdeleverna 

anser sig, enligt en annan undersökning, kunna påverka sin undervisning ”mycket eller ganska 

mycket” medan samhällseleverna säger ha ”relativt små möjligheter” att kunna påverka sin 

undervisning (Skolverket, sid.27).44

(ii) Program: ”Elever på de praktiska programmen upplever sig ha ett stort inflytande över 

arbetssätt under lektionerna samt planeringen av kurserna. […] Elever på studieförberedande 

program verkar ha mindre inflytande över den dagliga undervisningen” (Gurnell & Göransson

2007, sid.32).45

                                               
44 Min observation: Inför en idrottslektion fick två elever förbereda uppvärmningspasset (de valde musik och 
vilka övningar som klassen skulle köra) – under kursen hade alla elever fått göra detta. Dessa elever ledde sen 
passet och klasskamraterna gjorde som de sade.
45 Det finns andra faktorer som också är kritiska, till exempel kön. Att en skillnad mellan tjejers och killars makt 
förekommer, kan Läroplan för grundskolan sägas vittna om: ”Läraren ska verka för att flickor och pojkar får ett 
lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011, sid.15).
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8. Sammanfattning

I min analys och bearbetning av materialet har jag beskrivit ett antal fall av styrka, auktoritet, 

övertalning, tvång, våld och motstånd i klassrummet. De kanske tydligaste slutsatser som man 

kan dra är att det förekommer en stor variation – vad det gäller både de former som maktbruk 

kan ta som de situationer där det kan äga rum i– och att vissa typer av maktbruk förekommer 

mer än andra – det finns bara ett exempel på våld.

Jag har också beskrivit ett antal fall av vad lärare och elev kan ha makt över och av vilken 

grund deras makt kan ha. De slutsatser som man kan dra är att de frågor som lärare och elev 

kan ha makt över täcker ett stort antal områden. Det som man kan konstatera är att vidden av 

elevernas makt verkar visa en större variation än lärarnas makt – variation i den meningen att 

elevernas makt är i större utsträckning avhängig de andras inställningar än lärarnas (det är 

lärare och annan skolpersonal som är ansvariga för att organisera elevernas inflytande); även 

om läraren som vi har sett också är beroende av ett maktnätverk. De fall av maktens 

organisatoriska grund visade det glapp som verkar existera mellan vad styrdokumenten säger 

(och föreskriver) och elevernas verklighet. Elevernas makt verkar därmed i en större grad än 

lärarnas vara informell – de olika fall av motstånd illustrerar den här sortens makt.

Jag anser att de maktkategorier (makttermer, makttyper och maktens egenskaper) som jag har 

utvecklat i denna uppsats har givit avkastning. De har hjälpt mig att hantera, klassificera och 

analysera ett stort antal fall av interaktioner mellan elev och lärare i klassrummet. Dessa 

kategorier är således fruktbara i en maktanalys av relationen mellan lärare och elev i 

klassrummet.

Man kan dock inte utesluta att det kan finnas interaktioner mellan lärare och elev som inte 

kan hanteras med de kategorier som jag i min studie har tillämpat – jag har i för sig redan 

noterat (och visat) att makt i skolan är en fråga som kan undersökas utifrån olika perspektiv, 

som naturligtvis förutsätter särskilda analysverktyg.

Efter mitt arbete med dessa maktkategorier kan man förvisso inte dra slutsatsen att dessa är 

de lämpligaste som finns för att analysera maktbruk i klassrummet – detta skulle kräva en 

jämförelse med andra kategorier. Mitt examensarbete ska snarare betraktas som ett steg i 

denna riktning – ett steg som följer de forskare och tänkare som redan har sysselsatt sig med 

frågor kring makt i klassrummet.



38

Detta kan vara ett exempel på vad framtida forskning skulle kunna ägna sig åt, d.v.s. att 

förbättra de analyskategorier som har utvecklats i denna uppsats. Ett annat exempel skulle 

kunna vara det att utöka (och jämföra) den katalog av maktbruk som redovisas i min text med 

den som kan urskiljas på andra typer av lärosäten, till exempel folkhögskolor, 

högstadieskolor, förskolor samt gymnasieskolor med andra geografiska, socio-ekonomiska 

och kulturella variabler och profiler – Klubbälven gymnasium exempelvis är som jag har 

påpekat en innerstadsskola med höga intagningspoäng. En sådan studie skulle kunna visa att 

maktbruk ser annorlunda ut i olika skolor – i vissa skolor kan våld kanske vara en mer 

närvarande typ av maktbruk än auktoritet. Den utbredda katalog som en sådan studie skulle 

resultera i kan eventuellt också få oss att kontextualisera maktutövning – något som Hayward 

gör i sin studier–, d.v.s. att de typer av maktbruk som vi är vana vid hör till ett sammanhang 

och följer en logik; att saker och ting kanske inte behöver vara som de är.

Det finns en del intressanta frågor som jag inte kunnat gå in på, eller bara kunnat nämna lite 

snabbt. En sådan fråga – som Hayward formulerar i sin bok–  är den som gäller den makt som 

en rad mekanismer har över individerna i klassrummet, och den makt som dessa individer har 

över dessa mekanismer. Även om det finns mycket arbete kvar att göra, hoppas jag att läsaren 

kan dra nytta av mina analyser och reflektioner. Jag hoppas att jag har påverkat läsaren. Jag 

hoppas att jag har påverkat henne på ett förstärkande sätt.
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Bilaga A: Metod

Material

I detta avsnitt kommer jag att ge en mer utförlig beskrivning av hur undersökningen har 

genomförts. Som jag redan har nämnt, har jag använt mig av två källor för att samla in 

material till min studie. Den ena källan har varit en rad artiklar och böcker som behandlar 

relationen elev-lärare utifrån ett maktperspektiv. Den andra har varit de observationer som jag 

har utfört på en gymnasieskola.

Anledningen till att jag har valt två källor och inte nöjt mig med bara en är att jag efter 

observationsperioden insåg att jag ville ha mer material (mer variation). Jag ville få en bredare 

insyn i hur makt kan prägla interaktionerna mellan lärare och elever än den jag hade hunnit 

införskaffa mig under min tid på skolan – min ambition har alltid varit att försöka skapa en så 

stor katalog av maktrelationer som möjligt. Även om jag har följt en växlande grupp elevers 

möten med ett antal lärare – och vartenda möte var annorlunda– kändes det insamlade 

materialet begränsat. Nu förstår jag att om man endast ska ha observation som metod, är det 

fördelaktigt att man – som exempelvis Hayward gjorde under sin studie– återkommer till 

platsen under en längre period – interaktionen mellan lärare och elever lär till exempel inte 

vara densamma i början som i slutet av kursåret– och gärna också besöka olika säten (med 

olika profiler och kulturer).

I min genomgång av litteraturen om relationen mellan lärare och elev har jag inte följt 

någon särskild metod av textanalys. Eftersom syftet med uppsatsen var bl.a. att identifiera och 

kategorisera fall av maktbruk, har jag bara sorterat ut de avsnitt där en beskrivning av elev-

lärare interaktion förekom. Det som jag ändå har reflekterat över är beskrivningarnas 

generaliserbarhet. Eftersom detta också gäller mina observationer, kommer denna punkt att 

diskuteras lite senare (se avsnittet om generaliserbarhet på sidan 43).

Den litteratur som jag i min undersökning har använt mig av innehåller följande texter:

1. I ”The negotiative dimension of teaching: teachers sharing power with the less 

powerful” berättar Ken Winograd om sina erfarenheter som grundskolelärare (”elementary 

teacher”) under kursåret 1998-99. Själv lärare på ett lärarprogram vill Winograd genom att 

dokumentera, analysera och reflektera kring sitt arbete med grundskolebarn skaffa sig en 
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bättre förståelse av ”komplexiteten i lärare-elev relationen” för att kunna använda sig av 

denna kunskap i sitt arbete på universitetet (2002, sid.343).46

2. I C-uppsatsen Lärares upplevelser av makt i skolan - en intervjustudie från 2008 

undersöker Malin Melander genom att intervjua fem stycken högstadielärare ”hur lärare 

upplever auktoritet, makt och maktstrukturer i skolan” och ”vad lärare tänker, känner och 

upplever kring fenomenet makt” (2008, sid.14).

3. I ”Students’ and Teachers’ Perceptions of Conflict and Power” (1997) utgår Donetta J. 

Cothran & Catherine D. Ennis från att det numera råder en ömsesidig maktrelation mellan 

lärare och elever samt att kontrollen över inlärningen delas av båda aktörer. Dessa forskare 

samlade in material genom intervjuer med en grupp högstadielärare och deras elever samt 

genom att observera deras interaktioner (1997, sid.541).

4. I ”A Student Teacher's Voice: reflections on power” (1992) reflekterar Carla Friesen 

Poirier över sina erfarenheter som lärarkandidat och den roll som makt – och frågor kring 

makt– spelar i och påverkar hennes uppfattning av sig själv som lärare och människa (1992, 

sid.85).

5. I ”Teacher Power Perceptions: Curriculum Politics In Three Suburban School Districts” 

(1980) undersöker Edward A. Duane & William M. Bridgeland lärares upplevelse av sitt 

inflytande över den politiska processen bakom läroplanen (”the politics of curriculum”) 

genom en enkätundersökning med 120 lärare från tre stadsdelar (”districts”) med olika 

socioekonomiska förutsättningar (1980, sid.59).

6. I Jag vill ha inflytande över allt (1998) behandlas frågan om elevinflytande. Denna 

studie från Skolverket bygger på en rad rapporter, studier och intervjuer och dess syfte är att 

diskutera och försöka precisera det mångtydiga bregreppet elevinflytande. 

7. I examensarbetet Elevinflytande – en fråga för alla från 2007 undersöker Carl Gurnell & 

Sofia Göransson upplevelsen av elevinflytande. Dessa forskare genomförde en 

enkätundersökning med 109 elever och 8 rektorer från två olika gymnasieskolor.

8. Rapporten Demokrati och inflytande i skolan (1993) från Skolverket bygger på ett antal 

studier, utredningar och intervjuer och dess syfte är att analysera elevernas – och deras 

familjers– möjlighet till inflytande utifrån de mål som olika styrdokument föreskriver.

9. Vid sidan av den här litteraturen refererar jag i min studie också till följande 

styrdokument: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011; Skollagen 

                                               
46 Min översättning.
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(2010:800) samt Arbetsmiljölagen - och dess förordning med kommentarer i lydelse den 2 

maj 2011.47

Observation som insamlingsmetod

Till skillnad från en tidigare uppsats – Lärares upplevelser av makt i skolan: en 

intervjustudie– har jag inte varit intresserad av hur olika individer upplever maktbruk. Syftet 

med min studie har snarare varit den reella makten – inte den upplevda makten. En 

illustration av vad jag menar med de här termerna är följande iakttagelse från artikeln 

”Students’ and Teachers’ Perceptions of Conflict and Power”: ”A majority of students felt 

they had little power and influence in class. […] Class observations and further discussions

with students revealed they did in fact have power in controlling the pace and work of the 

class” (Cothran & Ennis 1997, sid.545). Den ursprungliga tanken bakom valet av 

observationer framför intervjuer som insamlingsmetod är alltså att det kan förekomma ett

glapp mellan den individuella upplevelsen och den av en utomstående observatör –

”observation brukar vara lämpligast när man vill ta reda på vad människor faktiskt gör, inte 

bara vad de säger att de gör” (Stukát 2005, sid.49). Sen är det så att man i exempelvis en 

intervju med en lärare kring hennes beteende gentemot en elev, kan man ta reda på vilka 

intentioner eller grad av medvetenhet hon hade när hon utförde en viss handling, men frågan 

är hur dessa faktorer påverkar handlingens maktkaraktär – som vi såg ovan, kan makt 

förekomma även när den mäktige är omedveten om sin makt eller effekterna är oavsiktliga. 

Det samma gäller den elevens upplevelse av lärarens handling – som vi också såg ovan, kan 

makt förekomma även när det inte uppstår någon konflikt.48

Mitt arbete innehåller alltså en kvalitativ undersökning, d.v.s. en ”intensiv studie” på en 

befintlig verksamhet som syftar till att beskriva mänskligt beteende och tolka detta utifrån en 

teoretisk ram (Stensmo 2002, sid.59 och 68). Min teoretiska ram utgörs av ett maktbegrepp 

och en rad maktkategorier. Eftersom begreppet makt är väldigt vagt och inom 

forskningsvärlden omstritt, har jag skapat en ”operationell definition” av detta begrepp genom 

att lista upp de kriterier som ett fenomen ska uppfylla för att klassas som ett fall av maktbruk

– och vidare klassas under de olika makttermerna och de andra maktkategorierna– (Bjereld

2002, sid.107). Ty avsikten med min uppsats är att ta reda på hur maktbruk kan förekomma i 

                                               
47 Som jag redan har nämnt, har jag också använt mig som källa Clarissa Rile Haywards bok De-Facing Power: 
Contemporary Political Theory. För en beskrivning av hennes arbete se teoriavsnittet (sid. 5).
48 Som jag nämnde ovan, kan det ändå ibland vara nödvändigt att gå in i ett subjekts inre värld för att kunna 
bestämma vilken kategori en maktrelation hör till. Och man kan tänka sig att själva upplevelsen kan påverka en 
interaktions eller en handlings karaktär, d.v.s. den kan påverka huruvida den är begränsande eller bemäktigande.
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en skolmiljö har jag genomfört en fallstudie – som Stukát påpekar, är denna typ av studie 

lämplig när det som i mitt fall forskningsobjektet och kontexten ”inte går att skilja” (2005, 

sid.33). Fallet är rumsligt (en gymnasieskola) och innehållsmässigt (maktrelationer) avgränsat

samt avgränsat vad det gäller aktörerna (lärare och elever).

Urvalet var strategiskt. Anledningen till att jag valde Klubbälvens gymnasium var att jag 

var bekant med dess verksamhet. Det är den plats där jag hade min verksamhetsförlagda

utbildning. Jag hade inte tid att besöka och ”komma in” i en annan skola – i en ny miljö– och 

jobba på för att förtjäna människornas förtroende – under min VFU hade jag kommit i kontakt 

med de lärare som jag senare skulle observera. Ett vidare urval vara också nödvändigt. Skolan

har ca 1000 elever. Jag kontaktade min gamla handledare och frågade om jag kunde följa en 

klass (en etta) som jag hade jobbat med under min tid som lärarkandidat. Tanken bakom detta 

val var att eleverna eftersom de redan kände mig skulle ha lättare att tolerera min närvaro i 

klassrummet. Eftersom man kunde utgå ifrån att alla individer – i det här fallet lärare– var 

”intressanta”, valde jag ut den population som var ”tillgänglig” (Stensmo 2002, sid.30). Jag 

besökte skolan i slutet av maj och var med på 8 pass: Engelska A (två pass), Spanska 4 (två 

pass), Latin A, Idrott och Hälsa A, Spanska 1 och Klasstid – en halv timme då klassen träffar 

sin mentor för att diskutera olika frågor, såväl utbildningen som praktiska ärenden.49

Sammanlagt blev det fem olika lärare.

Enligt Olsson & Sörensen behöver en observation alltid utgå ifrån tre grundläggande frågor: 

”Vad ska observeras? Hur ska observationerna registreras? Hur ska observatören förhålla sig 

vid observationstillfället” (2007, sid.84).50 I min undersökning har jag utgått ifrån ett 

observationsschema eftersom jag ville identifiera de relationer som stämde överens med det 

maktbegrepp och de maktkategorier som utgör denna uppsats teoretiska ram. Jag har intagit

en distanserad inställning till det som jag har observerat  (”Hur ska observatören förhålla sig 

vid observationstillfället?”). Jag har nämligen använt mig av en typ av observation som lånar 

drag från den kvantitativa ansatsen. Stensmo skiljer mellan åskådande och deltagande

observationer (Stensmo 2002, sid.4). Den åskådande observationen, som vanligen klassas 

under den kvantitativa ansatsen, innebär en ”neutral” inställning till det observerade. (2002, 

sid.97). Den deltagande observationen, som klassas under den kvalitativa, innebär en 

ömsesidig relation. Den som observerar och det observerade ser varandra som subjekt (2007, 

                                               
49 Elevgruppen var inte densamma under hela observationsperioden eftersom alla inte läste spanska utan andra 
språk.
50 Jag har redan besvarat den första frågan – interaktionen mellan lärare och elev i ett klassrum.
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sid.117). Den åskådande observationen har som forskningsobjekt det som människan gör 

(2007, sid.95). Mitt forskningsobjekt har likaså inte varit människans inre värld. Jag ville inte 

komma in i den observerades inre verklighet och personliga perspektiv. Jag ville inte ”se det 

de andra ser” (Olsson & Sörensen 2007, sid.118). Jag ville tvärtom hålla mig utanför den 

observerades livsvärld.

Mina observationer har utöver det redan sagda varit direkta, d.v.s. det observerade har 

utspelat sig framför mina ögon, och strukturerade, d.v.s. observationen har följt en plan – ett 

observationsschema som har väglett de anteckningar som jag gjort under undersökningen 

(Hur ska observationerna registreras?)– (Olsson & Sörensen 2007, sid.83-84).

Data: validitet, generaliserbarhet, tillförlitlighet och etiska krav

Sist vill jag ta upp några problem eller omständigheter som man som forskare måste vara 

medveten om för att kunna åtgärda (eller åtminstone minimera) deras inverkan.

Validitet: denna syftar på förhållandet mellan den teoretiska definitionen och den 

operationella definitionen; och ju bättre den ena stämmer överens med den andra, desto högre 

validitet har en undersökning. Det viktigaste här är att de kriterier som man utvecklar i den 

operationella definitionen är ”relevanta” och ”giltiga”, eftersom olika kriterier kan leda till 

olika resultat (Bjereld 2002, sid.109). I mitt fall har jag handskats med ett begrepp (makt) som 

det råder en utbredd oenighet kring. Olika sätt att förstå ’makt’ på kan därmed belysa olika 

sidor av samma fenomen. Jag har därför använt mig av en så kallad ”teoritriangulering”, där 

olika perspektiv på vad en företeelse är – i detta fall ’makt’– tas till bruk för att kunna ge en 

bättre bild av forskningsobjektet – i detta fall vad maktbruk i en klassrumsmiljö kan innebära–

(Stensmo 2002, sid.33).

Generaliserbarhet: denna syftar på den grad i vilken resultaten från en undersökning kan 

sägas gälla andra förhållanden än dem där studien ursprungligen genomförs. I mitt fall är

dessa andra förhållanden andra skolor än just Klubbälvens gymnasium samt andra elever och 

lärare än just dem som jag har observerat. En kritik som skulle kunna riktas till min studie är 

att eftersom urvalet inte är representativt och undersökningsgruppen är alldeles för liten gäller

resultaten därmed bara den specifika kontexten. Denna kritik skulle vara förödande för mitt 

arbete, eftersom ett av mina avsikten är att kunna skapa en katalog av maktrelationer som kan 

vara till nytta för aktörer på andra skolor. Jag anser dock att denna kritik inte påverkar min 

studie. Vad det gäller mina observationer, är syftet att utifrån ett observationsschema 

identifiera olika typer av maktbruk, till exempel att när jag ser en lärare uppmana sina elever 
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att öppna sina böcker på sidan 5 och dessa gör det klassa denna interaktion under rubriken 

auktoritet. Att påstå att denna typ av interaktion – samt dem som jag tar upp i min studie–

förekommer på andra skolor (eller i andra grupper) tycks inte vara särskilt kontroversiellt. Så

jag tänker följa Stukáts råd och beskriva mina observationer ”i förhållande till liknande 

situationer så noga som möjligt för att andra ska kunna göra jämförelser med egna 

situationer” (2005, sid.129). Vad det gäller den andra källan, d.v.s. de texter om makt mellan 

lärare och elev som jag hunnit gå igenom, intar jag samma inställning. Även om man hittar i 

dem material från olika sociala sammanhang (USA och Sverige) och från olika årskurser (till 

exempel högstadiet och lågstadiet), har jag utgått ifrån att man kan studera dem, ”göra 

jämförelser med egna situationer” och lära sig något av de relationer som man är en del av.

Tillförlitlighet: denna syftar på resultatens pålitlighet och på strävan efter att hindra 

slumpens påverkan (Stukát 2005, sid.125). I boken De-facing power tar Hayward upp några 

sidor av denna problematik. Hon pratar om ”subjectiveness” och ”reactivity”. Den första 

innebär att forskarens förförståelse kan påverka datainsamlingen. Ett problem med alla typer 

av observationer är att den observerande forskaren är en människa, vilket innebär såväl att 

hon inte har möjlighet att fånga alla företeelser – på grund av exempelvis fysiologiska 

begränsningar– som att hennes observationer alltid är selektiva – forskaren uppfattar alltid 

världen utifrån sin egen subjektivitet– (Olsson & Sörensen 2007, sid.84). För att hantera 

denna omständighet antecknade Hayward så mycket som möjligt och inte bara det som hon 

ansåg vara ovanligt eller märkvärdigt, hon skiljde mellan den beskrivande texten och de 

analytiska kommentarerna och hon såg till att inta en ”främmande” inställning till 

observationsobjektet – allt detta gjorde jag under mina observationer. Det att den som 

observerar kan ha svårt att hålla sig ”främmande” det som hon ska observera kan medföra att 

hon missar vissa relevanta företeelser (Stensmo 2002, sid.118) – dessa strategier har

förhoppningsvis också motverkat den jävighet som mitt urval av skolor kan ha orsakat.51

Reaktivitet innebär att själva insamlingsmetoden påverkar observationssituationen, d.v.s. att 

forskarens närvaro kan påverka aktörernas beteende. Som Hayward uttrycker det, ”Even if a 

given account reflects what really happened, did it happen only because the researcher was 

present?” (Hayward 2000, sid.190). Något man kan göra för att åtgärda detta är att man när 

materialet ska analyseras inte ska dra ogiltiga slutsatser, till exempel att påstå att en aktör 

alltid beter sig på ett visst sätt utan att tänka på att forskarens närvaro kan ha påverkat hennes 

                                               
51 Eftersom denna studie inte handlar om Klubbälvens gymnasium, innebär jävighet ändå inget kritiskt moment. 
Det som jag dock märkte under mina observationer var att jag hade svårare att hålla mig främmande de lektioner 
som min gamla handledare höll, de alltså med den grupp elever som jag själv hade undervisat. Det var då svårare 
för mig att bibehålla forskarrollen och inte låta mig dras in i händelsernas förlopp.
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beteende. Ett annat sätt att minimera reaktivitet är att göra sig så osynlig som möjligt – jag 

satte mig alltid längst bak i klassrummet intill en hörna– (2000, sid.190-191).52

Etiska krav: Stukát beskriver några viktiga krav som en forskare måste uppfylla under sitt 

arbete. De som jag vill ta upp här är: (i) Informationskravet: de personer som ska observeras 

måste informeras om studiens syfte, om hur denna kommer att genomföras samt om hur

resultaten kommer att användas; (ii) Samtyckeskravet: dessa personer ha rätt att säga sitt om 

observationens villkor; och (iii) Konfidentialitetskravet: all information som kan leda till att 

dessa personer identifieras måste undvikas, exempelvis genom att anonymisera skolans namn 

(2005, sid.131-132). Inför observationsperioden tog jag beslutet att inte informera eleverna 

om dess syftet, varken i förväg eller vid första observationstillfället. Lärarna blev alla 

informerade via ett mail där jag beskrev avsikten med både observationerna och mitt 

examensarbete. Tanken var att se om någon elev skulle ifrågasätta min närvaro som 

observatör i deras klassrum – ingen gjorde det.53 Vad det gäller konfidentialitetskravet, heter 

skolan egentligen inte Klubbälvens gymnasium, och jag i min framställning av observationens 

resultat har bara använt mig av fiktiva namn samt rört ihop både lärarnas och elevernas kön.

                                               
52 Jag var så klart inte helt osynlig. En elev till exempel frågade mig en gång efter en lektion hur länge jag hade 
odlat mitt skägg – han tyckte det var snyggt.
53 För att ifrågasätta min närvaro, hade det räckt med att någon öppet hade frågat vad jag gjorde där. Det att 
ingen gjorde det betyder dock inte att de saknade den makten. Det kan vara så att de helt enkelt inte brydde sig 
om mig. Inför ett muntligt prov som en lärare skulle ha med en grupp av tre elever till exempel, frågade läraren 
dem: ”Känner ni er obekväma när det är nån [jag] som lyssnar?”. Eleverna svarade nej – läraren ställde dock inte 
frågan till någon av de andra grupperna.
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Bilaga B:

Observationsschema I - Makttermer

Fall Fall Fall Fall

Part / Motpart Part / Motpart Part / Motpart Part / Motpart

Roll / / / /

Styrka

Auktoritet

Övertalning

Tvång

Våld

Motstånd
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Bilaga C:

Observationsschema II – Andra maktkategorier

Fall Fall Fall Fall

Part / Motpart Part / Motpart Part / Motpart Part / Motpart

Roll / / / /

Att besitta 

makt

Att utöva makt

Att ha makt

Maktens vidd

Maktens grund



48

Litteraturförteckning

Artiklar

Allen, Amy (2011). Feminist Perspectives on Power. I Zalta, Edward N. (red.). The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy.

http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/feminist-power/. Hämtat den 15 maj 2011.

Arendt, Hannah (1986). Communicative Power. I Lukes, Steven (red.). Power. New York: 

New York University Press.

Aron, Raymond (1986). Macht, Power, Puissance: Democratic Prose or Demoniacal Poetry. I

Lukes, Steven (red.). Power. New York: New York University Press.

Cothran, Donetta J. & Ennis, Catherine D. (1997). Students’ and Teachers’ Perceptions of 

Conflict and Power. Teaching and Teacher Education, vol 13, nr 5 sid. 541-553.

Dahl, Robert (1986). Power as the Control of Behavior. I Lukes, Steven (red.). Power. New 

York: New York University Press.

Duane, Edward A. & Bridgeland, William M. (1980). Teacher Power Perceptions: 

Curriculum Politics In Three Suburban School Districts. Educational Research Quarterly, vol 

5 nr 1 sid. 59-69.



49

Galbraith, John Kenneth (1986). Power and Organization. I Lukes, Steven (red.). Power. New 

York: New York University Press.

Goldman, Alvin I. (1986). Toward a Theory of Social Power. I Lukes, Steven (red.). Power. 

New York: New York University Press.

Gupta, Anil (2009). Definitions. I Zalta, Edward N. (red.). The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy.

http://plato.stanford.edu/archives/spr2009/entries/definitions/. Hämtat den 15 maj 2011.

Lenski, Gerhard (1986). Power and Privilege. I Lukes, Steven (red.). Power. New York: New 

York University Press.  

Lukes, Steven (1986). Introduction. I Lukes, Steven (red.). Power. New York: New York 

University Press.  

Parsons, Talcott (1986). Power and the Social System. I Lukes, Steven (red.). Power. New 

York: New York University Press.

Poirier, Carla Friesen (1992). A Student Teacher’s Voice: reflections on power. Journal of 

Education for Teaching, vol 18 nr 1 sid. 85-91.

Poulantzas, Nicos (1986). Class Power. I Lukes, Steven (red.). Power. New York: New York 

University Press.

Prochner, Larry & Hwang, Yeonwook (2008). ‘Cry and you cry alone’: Timeout in early 

childhood settings. Childhood nr 15 sid. 517-534.

Smith, John K. (1977). The Decline of Teacher Power in the Classroom. Peabody Journal of 

Education, vol 54 nr 3 sid. 201-206.

Weber, Max (1986). Domination by Economic Power and by Authority. I Lukes, Steven 

(red.). Power. New York: New York University Press.



50

Winograd, Ken (2002). The negotiative dimension of teaching: teachers sharing power with 

the less powerful. Teaching and Teacher Education, nr. 18 sid. 343–362.

Böcker

Bjereld, Ulf (m fl), (2002). Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i 

forskningsprocesssen. Lund: Studentlitteratur.

Gustafsson, Lars H. (2010). Växa - inte lyda. Stockholm : Norstedt.

Hayward, C. R. (2000). De-facing power: Contemporary Political Theory. Cambridge 

University Press: New York.

Olsson, Henny & Sörensen Stefan (2007). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber.

Paideia: Una Escuela Libre (1985). Madrid: Ziggurat.

Spring, Joel H. (1975). A primer of libertarian education. Black Rose Books.

Stensmo, Christer (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare: en introduktion. Uppsala: 

Kunskapsföretaget.

Stukát, Staffan (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur.

Uppsatser / Avhandlingar

Gurnell, Carl & Göransson, Sofia (2007). Elevinflytande – en fråga för alla: En studie av 

gymnasieelever och rektorers syn på elevinflytande. Examensarbete. Göteborgs universitet.

Melander, Malin (2008). Lärares upplevelser av makt i skolan - en intervjustudie. C-uppsats. 

Högskolan i Gävle.



51

Rapporter

Tham, Amelie (1998). Jag vill ha inflytande över allt: en bok om elevinflytande i skolan från 

Skolverket. Stockholm: Statens skolverk.

Skolverket (1993). Demokrati och inflytande i skolan: en inventering och genomgång av 

litteratur, utredningar, rapporter och resultat. Stockholm: Skolverkets rapport nr 36.

Offentliga dokument

Arbetsmiljölagen: och dess förordning med kommentarer i lydelse den 2 maj 2011 (2011). 

Stockholm: Arbetsmiljöverket. http://av.se/lagochratt/aml/. Hämtat den 7 juli 2011.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011). Stockholm: 

SKOLFS 2010:37.

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverk

et.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3

D2575. Hämtat den 13 augusti 2011.

Skollagen (2010:800). Utbildningsdepartementet.

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800. Hämtat den 13 

augusti 2011.

Uppslagsverk

Norstedts svenska ordbok. Studentutgåva (1999). Göteborg: Norstedts Ordbok.

Svenska Akademiens ordbok. http://g3.spraakdata.gu.se/saob/. Senaste uppdatering: 31/8 

2010. Hämtat den 6 maj 2011.


