
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialog, maktrelationer och 
våld 

– En kvalitativ studie om maktrelationer i 

klassrummet och våld som uttryck för motstånd. 

Södertörns högskola | Lärarutbildningen mot yngre åldrar, 210 hp 

Examensarbete 15 hp | Utbildningsvetenskap Avancerad nivå | 

Höstterminen 2011 

 

 

Av: Abshiro Nur 

Handledare: Maria Zackariasson  

 



2 
 

Abstract 

 

By: Abshiro Nur , Autumn term of 2011. Dialogue, power relations and violence – a study of 
power relations in the classroom and violence as an expression for resistance. 

Supervisor: Maria Zackariasson  

 

Violence against teachers in Swedish schools, according to recent reports has increased and 

there have been many studies to investigate the situation for teachers. The surveys show that 

teachers are especially vulnerable to students. This study aims to examine the relationship 

between a number of  teachers and their students to study the power relations that exist in the 

classroom. This is to see what violence is an expression of and also how violence is perceived 

by the teachers. The issues that are central in this study are: 

• What is the importance of dialogue in the relationship between these teachers and their 

students? 

• Is there power relations between teachers and their students? 

• What is the violence against teachers and expression of? 

• Is there any connection between dialogue, power relations and violence? 

 

The theories of the materials in this study was analyzed using power relations theories of the 

historian of ideas Michel Foucault and Philosophy Doctor Anders Persson, who to some 

extent has his theoretical basis in Foucault’s power relations. The material is interviews with 

four teachers in upper secondary schools and analysis of the results is my interpretation of the 

material  by applying the theories of power relations. The study shows that the dialogue is 

important for these teachers in their relationships with their students. There are power 

relations in the classroom and at school, in the form of disciplinary authority vested in the 

school. Violence is something that rarely occurs and the violence can be seen as a resistance 

of students against the exercise of power that occurs at school and in teaching. 

Keywords: Dialogue, power relations and violence. 

 Nyckelord: Dialog, maktrelationer och våld.  
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1. Inledning 
Svenska skolans situation har på senare tid varit ett omdiskuterat ämne i media. Speciellt 

våldet mot lärare. Det rapporteras om lärare som blir utsatta för våld och jobbar i en stressig 

och hotfull arbetsmiljö. I flera av de artiklarna som skrivits om våld mot lärare kan man läsa 

hur elever på ett eller annat sätt utsatt lärare för våld och kränkningar. I artiklarna kan man 

läsa om lärare som har blivit sparkade, fått håret avklippt, revbenen krossade och blivit utsatta 

för dödshot. I en av artiklarna kan man se hur unga eleverna som utsätter lärare för våld kan 

vara, ”försökte ta 10-årige elevens mobil- fick revbenen krossade”(Aftonbladet: 2009-02-03). 

En 10-årig elev hade slagit sitt huvud i revbenen på sin lärare efter att hon hade försökt ta 

ifrån honom hans mobil. 

Dessa artiklar som blivit allt vanligare inslag i dagens nyhetsflöde ger en bild av att våldet på 

svenska skolor har ökat men även hur grovt våldet mot lärare kan vara. Arbetsmiljöverket och 

Lärarnas Riksförbund menar att situationen är allvarlig och måste förbättras. Även politiker 

och makthavare har uttalat sig om situationen, bland annat nuvarande skolministern Jan 

Björklund som uttalar sig om våldet mot lärare och menar att:  

Dels så krävs det att lärare får mer legala befogenheter att ingripa i form av olika sanktioner, sedan är 

det förebyggande åtgärder. Nu inför vi också i den nya skollagen att man får rätt att flytta eleven. 

Tidigare har man bara fått göra det om föräldrarna ger godkännande. ( DN: ”Grövre våld mot lärare” – 

publicerad 2011-06-12 kl 14:22). 

Men att flytta elever från en skola till en annan är ingen lösning menar Metta Fjelkner,ordförande för 

Lärarnas Riksförbund , som är kritisk till förslaget att flytta elever :  

Det är bra att det finns legala befogenheter men det ska inte behöva gå så långt. Eleven 
kanske tar med sig problemet till nästa skola. 

Något som även diskuterats är att lärare som utsätts för våld sällan anmäler detta och att 

skolledningar ger dåligt med stöd eller riktlinjer för hur sådana situationer ska hanteras. 

Debatten om den svenska skolan och intrycket av alltmer ökande våld är denna studie 

utgångspunkt. Att titta på relationen mellan lärare och elever och försöka förstå i vilka 
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situationer våld kan uppstå och vad det är uttryck för anser jag vara relevant för det 

förebyggande arbete som ska göra skolan till en trygg plats för både lärare och elever. 

Skolan är en institution där trygghet är förutsättningen för verksamheten som sker där, det vill 

säga lärande. Att det är en otrygg miljö på skolan påverkar både eleverna och personalen på 

skolan.  

Att våldet mot lärare tycks ha ökat kan ha många olika orsaker. Orsakerna till att människor 

överhuvudtaget använder våld kan vara väldigt olika och komplicerade. För att förstå 

orsakerna till våldet mot lärare behövs omfattande undersökningar och studier. Detta är 

självklart inget jag har möjlighet till. I min undersökning kommer lärarnas relation till deras 

elever och upplevelser av våld vara det centrala. Genom att studera lärarnas uppfattning om 

relationen till elever vill jag se om det träder fram maktrelationer där man kan se 

motsvarigheterna makt och motstånd, då motstånd i vissa fall kan uttrycka sig genom våld.  

1.1 Bakgrund  

Senaste rapporten om våld i skolan som har gjorts på uppdrag av Utbildningsdepartementet är 

från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och presenterades 2009.  Rapporten är skriven av Felipe 

Estrada, Sven Granath, David Shannon och Nina Törnqvist. Anledningen till denna rapport 

var skolskjutningen i Finland 2007(Estrada, Granath, Shannon & Törnqvist,2009). 

Utbildningsdepartementet gav BRÅ i uppdrag att undersöka och kartlägga det grövre våldet i 

svenska skolor för att förebygga en katastrof som t ex en skolskjutning i svenska skolor.  

I rapporten som har rubriken ”Grövre våld i skolan” talas det främst om det grövre våldet . 

Med det grövre våldet avses det i rapporten våld som leder till personskador. Rapporten 

behandlar vilka orsakerna är och hur skolor och samhället i stort ska jobba förebyggande . 

Lärare, rektorer, kuratorer och elever är några av de grupper som BRÅ har vänt sig till för att 

undersöka det grövre våldet. Våld mot elever och anställda på skolan undersöks och man tar 

upp mobbing som en av riskfaktorerna. Rapporten är intressant ur flera aspekter, några av de 

är : 

• Man använder sig av amerikansk forskning för att analysera den svenska skolan. 

• Man undersöker och talar om våld i skolan i dess yttersta och ovanligaste form – 

skolskjutning/personskada och kommer fram till att det är – ovanligt på svenska 

skolor. 
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• Men det intressantaste i rapporten är att den presenteras år 2009,och menade att grövre 

våld är ovanlig i svenska skolor och att våldet allmänt inte uppfattats ha ökat av 

varken lärare eller elever. Med hänvisning till undersökningar som gjordes år 2006-

2007-2008 och sedan lagts ihop för ett resultat. Man uppger även en undersökning 

gjord av skolverket 2006, ” .. är det en oförändrad andel av lärarna som uppger att 

de under senaste året blivit utsatta för våld, hot eller trakasserier på sin arbetsplats” 

(Estrada ,Granath, Shannon & Törnqvist, ”det grövre våldet”  2009:8). Det lärarna själv 

som anger om de utsatts för våld (Estrada,Granath,Shannon & 

Thörnqvist,2009:8)Kanske är det att man lägger fokus på det grövre våldet och 

använder undersökningar som inte är aktuella, t.ex. undersökningar gjorda 2006 som 

man kommer fram till att våldet inte har ökat. 

 

 Under samma tid rapporterar svenska tidningar om att våldet mot lärare har ökat. Artikeln här 

nedan är hämtad ur Dagens Nyheter, som rapporterar om att våldet har ökat enligt 

undersökningar gjorda av Lärarnas Riksförbund.  

"Våld och trakasserier drabbar många lärare" 

”Ny stor undersökning: Mer än var tionde lärare trakasseras i skolan och var tjugonde har 
utsatts för våld. Nya siffror visar att 4,8 procent av lärarna i grundskolan, gymnasieskolan och 
inom vuxenutbildningen utsätts för våld i skolan. Hot om fysiskt våld har drabbat 6 procent 
och hela 12,7 procent trakasseras. Av dem som utsatts för fysiskt våld uppger dessutom 
nästan hälften att det skett vid upprepade tillfällen. Hela 45 procent av lärarna menar att 
våldet och hoten ökat i skolorna. Ändå är polisanmälningar ovanliga. En lärare blev slagen 
med en trädgren. En annan mordhotades inför betygssättningen. Nästan var femte lärare 
känner obehag inför att gå till sitt jobb. Situationen är oacceptabel, menar ordföranden i 
Lärarnas riksförbund Metta Fjelkner. ”Publicerad 2008-04-28 00:50  

Här ser man två helt olika skildringar av våldet på skolan, av två legitima organisationer. 

Även om BRÅ: s rapport syftar till att undersöka och kartlägga det ”grövre” våldet, så uppges 

det även att antalet lärare som uppger att de blir utsatta för våld eller hot och trakasserier inte 

har ökat, medan Lärarnas riksförbunds undersökning visar ett annat resultat.  
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1.3  Syfte  

Att undersöka ett antal lärares upplevelser av relationen med elever och vad man i de 
relationerna kan se för samband mellan dialog, makt och våld mot lärare. 

 

 Frågeställningar  

Vad har dialogen för betydelse i relationen mellan dessa lärare och deras elever? 

Finns det maktrelationer mellan lärare och elever? 

Vad kan våldet mot lärare vara uttryck för? 

Finns det något samband mellan dialog, maktrelationer och våld? 

2. Metod 
Den här studien hör till det Samhällsvetenskapliga fältet . I sin bok ”Metod helt enkelt”(2007) 

nämner Ann Kristin Larsen, Lektor och sociolog, att det gemensamt för alla discipliner som 

hör under samhällsvetenskaplig disciplinen är att de betraktar människa och samhälle(Larsen, 

2007:18). I min undersökning försöker jag närma mig några lärare, få förståelse för deras 

uppfattningar om relationen med elever. 

      2.1 Val av metod 

Jag har som metod valt att göra formella intervjuer. Detta eftersom jag vill se vad lärarna har 

för uppfattning om relationen med elever och även vad de har för uppfattningar och 

upplevelser av våld. Det är deras uppfattning av deras omvärld som utgör det empiriska 

materialet i denna studie. Genom intervju tar jag del av deras uppfattningar och får därmed 

svar på mina frågeställningar.  

I Boken ”Intervju som metod”(2007) av professorn Monica Dalen, beskrivs intervjun som ett 

sätt att få information om människors upplevelser av sin livssituation eller sociala omgivning. 

Det finns olika typer av intervjuer och den typ av intervju jag har valt är semistrukturerad 

intervju. Dalen beskriver semistrukturerad intervju som en delvis strukturerad intervju, där 

intervjun är inriktad på ämnen som intervjuaren redan bestämt i förväg. Det är viktigt att 

utforma en intervjuguide som ska hjälpa till att få de svar på de frågor som man vill ha 

besvarade(Dalen, 2007:31). Jag har valt att dela upp min intervjuguide i tre olika teman, men 
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har efter intervjuerna valt att ta bort temat ”åtgärder och förebyggande arbete”. Dalen tar även 

upp att det är viktigt att använda sig av tekniska hjälpmedel, för att få med intervjupersonens 

egna ord(Dalen 2007:33). Det är något jag tyckte var självklart eftersom jag inte ville sitta och 

anteckna samtidigt som intervjupersonen svarade på frågorna. Detta för att kunna läsa 

intervjupersonens kroppsspråk och kanske avbryta eller ta en paus under intervjun ifall 

intervjupersonen blev obekväm av frågorna. Det var viktigt att ta hänsyn till vilka reaktioner 

frågorna väckte då vissa av mina intervjufrågor var känsliga frågor om våld och ifall mina 

intervjupersoner hade blivit utsatta för det.  Jag hade tidigare informerat intervjupersonerna 

om mina teman, men hade inte skickat frågorna i förväg. Att jag använde bandspelare beror 

också på att jag ville ge ett gott intryck och även visa att jag var intresserad av det personen 

hade att säga här och nu och inte bara som material till min studie. Att använda bandspelare 

gjorde det även möjligt att ställa följdfrågor där vissa av svaren vara oklara och underlättar 

därmed tolkningen av det empiriska materialet. 

2.2 Urval 

Jag har valt att intervjua fyra lärare. Två manliga och två kvinnliga för att få en nyanserad bild 

av relationen mellan lärare och elever. Jag har även valt att intervjua på två skolor i olika 

delar av Stockholm, norra och södra, eftersom jag även där vill att resultatet ska vara så jämnt 

nyanserat som möjligt. Både skolorna är gymnasieskolor. 

2.3 Etiska dilemman 

Jag har tagit hänsyn till de fyra huvudkraven som anges i ”forskningsetiska principer för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”(vetenskapsrådet, 1990). Jag har informerat 

samtliga deltagare om syftet med intervjuerna genom ett informationsbrev som jag lämnade 

till de personligen innan intervjuerna ägde rum. De samtyckte till intervjuerna och var 

medvetna om att de kunde dra sig ur ifall de önskade. De har även getts största möjliga 

konfidentialitet, då de i studie har fingerade namn. Även nyttjandekravet har jag tagit hänsyn 

till och informerat de intervjuade om. Intervjuerna kommer ändas användas i vetenskapliga 

ändamål, denna studie och hanteras av enbart mig.  

2.4 Avgränsning 

Jag hade tidigare valt att även göra en enkätundersökning för att få med elevernas upplevelser 
och attityder till våld mot lärare. Jag har valt bort detta för att fokuserar mig på lärarnas 
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perspektiv, då det dessa två olika perspektiv blev svåra att förena för att få svar på mina 
frågeställningar. 

 

2.3 Presentation av intervjupersoner  

Här presenteras intervjupersonerna kort. Detta är en sammanfattning av informanternas svar 
på de inledande frågorna av intervjun, det vill säga svar på frågor som t.ex. utbildning och hur 
länge de har jobbat som lärare. 

Adam och Andreas jobbar på samma skola i södra Stockholm. 

Adam har stor erfarenhet av läraryrket och har flera olika utbildningar. Han är utbildad 

civilingenjör och beteendevetare, men bestämde sig till slut för att studera till lärare för att 

kunna påverka och förändra världen. Inom läraryrket är han behörig lärare inom ämnena 

samhällskap, religion, historia, matematik och geografi. Han undervisar i alla dessa ämnen 

förutom geografi. Han har undervisat i 27 år, de första 12 åren på grundskola och de senare 15 

åren på gymnasieskola. 

Andreas har jobbat som lärare i lite mer än fyra år. Fyra år på en annan gymnasieskola och 3 

månader på den här skolan. Han hade inte alls någon tanke på att bli lärare, utan tog ett 

lärarvikariat för att kunna försörja sig. Det var då han upptäckte att han hade förmågan att lära 

ut men även att han tyckte att det var både givande och roligt att lära ut. Han bestämde sig för 

att studera till lärare och är nu behörig lärare inom historia och samhällskunskap. Han 

undervisar i dessa ämnen, men även filosofi som han inte har behörighet i att undervisa. Han 

undervisar i filosofi bara denna termin då han täcker upp för en kollega som är på utbildning.  

Eva och Lisa jobbar på samma skola i norra Stockholm . 

Eva har jobbat som lärare i 16 år. Hon har jobbat på denna gymnasieskola i 10 år. Hon är 

utbildad lärare inom samhällskunskap, religion och svenska. Hon undervisar i samtliga 

ämnen, men även i historia, som hon inte är behörig i. Hon har tidigare jobbat på förskola, 

men ville senare jobba med äldre elever.  

Lisa har jobbat på sin nuvarande arbetsplats i fyra år. Hon har jobbat som gymnasielärare i 

åtta år och utbildad inom ämnena samhällskunskap, engelska och historia. Hon har alltid varit 

intresserad utav att lära och lära ut det var det som motiverad henne till att bli lärare. Hon 

undervisar samtliga ämnen som hon är behörig inom. 
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3. Tidigare forskning  
Det har bedrivit mycket forskning inom ämnet våld mot lärare, däremot har det på sistone 

skrivits alltmer uppsatser om det . Men i ämnet våld i skolan finns det däremot mycket mer 

forskning inom bland annat BRÅ:s  forskningar och just nu håller en forskargrupp på 

psykologiska institutionen på Stockholms universitet på att genomföra en undersökning bland 

elever och lärare på svenska skolor, på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Den psykologiska 

institutionen skriver på sin hemsida att ”Ett syfte är också att belysa hur lagstiftningen 

tillämpas på svenska skolor, exempelvis hur olika typer av hot, våld och trakasserier 

förebyggs, hanteras och följs upp på individ- och skolnivå”. 

Gunnar Berg, professor i pedagogik skriver i sin doktorsavhandling ” Att förstå skolan: En 

teori om skolan som institution och skolor som organisationer” om skolans komplexitet. Han 

beskriver skolan som institution och behandlar styrningen som sker på skolan i form av makt, 

motstånd. Avhandlingen är underbyggd med en 30-årig forskning av skolan av Berg själv 

samt även material från hans 30-åriga arbete med skolutveckling. Berg riktar sig in på att 

studera skolan och lärarnas handlingsutrymme och prestationer. Till skillnad från min studie 

som behandlar maktrelationer mellan lärare och elever, undersöker Bergs avhandling 

maktfrågorna på än högre nivå än i klassrummet. 

 

Eftersom det tyvärr finns så lite forskat om just våld mot lärare har jag valt att utgå ifrån den 

aktuella statistik som gjorts i våld mot lärare och kommer att jämföra temat våld i denna 

studie med denna undersökning som följer här under. 

Lärarnas Riksförbund gjorde år 2011 en undersökning där 892 lärare deltog(Lärarnas 

riksförbund: Arbetsmiljöundersökning 2011). Undersökningens syfte var att ta reda på hur 

lärare upplever sin arbetsplats och arbetssituation. Undersökningen visar att många av lärarna 

upplever att det finns brister på deras arbetsplats. Många lärare uppger att de får utföra för 

mycket administrativ arbete, att det finns brister på kompetensutveckling och att det är svårt 

för dem att sjukskrivas sig när de är sjuka(Arbetsmiljöundersökning 2011: 4). Det uppges 

även att nyexaminerad lärare inte får det introduktionsprogram på ett år som Lärarnas 

Riksförbund och Sveriges kommuner har avtal på. För lite tid för återhämtning under 

arbetsdagen medför ett högt tempo för lärarna och många av dem är drabbade av 

sömnsvårigheter.  
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Undersökningen visar även att fler lärare blir utsatta för hot. Man jämför med en tidigare 

undersökning från 2003 där 11 procent av lärarna hade angett att de hotats, medan under 

denna undersökning anger 16 procent att de har blivit utsatta för hot. Fler lärare uppger även 

att de har blivit utsatt för våld, men det framgår inte tydligt i rapporten vilken typ av våld. 

Även där jämförs undersökningen från 2011 med den från 2003, där tre procent uppgav att de 

blivit utsatt för våld medan det i den senaste hade mer än dubblats till sju procent. Nio procent 

av lärarna uppger att de har blivit utsatta för diskriminering av arbetsgivare och kollegor och 

sju procent har utsattas för trakasserier av samma grupp(Arbetsmiljöundersökning 2011:43). 

Enligt undersökningen är elever den grupp som lärare känner sig mest utsatta av 

(Arbetsmiljöundersökning 2011:46). 31 procent av lärarna uppger att de i sitt arbete har blivit 

utsatta för våld, hot, sexuella trakasserier och kränkningar. Elever är den grupp som 

överlägset utsätter lärare för detta. Till exempel så uppger 0,5 procent av lärarna att de blir 

utsatta för hot av lärare, medan 14 procent blir utsatta för hot av elever.  

 

4. Teorianknytning och centrala begrepp    

Jag har valt att utgå ifrån maktteorier för att förstå och analysera mitt material. I dessa teorier 

lyfts även maktens relationella karaktär fram, där motståndet är maktens andra sida. Jag har 

även med dialog, då det är något som har tagits upp i intervjuerna. Centrala begrepp är 

följaktligen makt, motstånd och dialog.  

4.1 Makt och motstånd  

Ander Persson är verksam som filosofiedoktor i sociologi på sociologiska institutionen i 

Lund, där han även är forskare och lärare. I hans bok ” Skola och makt- om viljan till 

kunskap, beroendet av utbildning och tvånget att gå i skola”(1994) analyserar han makt och 

skolans olika maktutövningar. Perssons teorier om makt blir relevanta och intressanta för 

denna studie eftersom denna studie precis som Perssons bok studerar makt och 

maktrelationerna i skolan. 

Makt är ett centralt och omstritt begrepp inom samhällsvetenskapen. Persson maktdefinition 

har sin utgångspunkt i definitionen ”en individs kapacitet att frambringa handlig”(Persson, 

1994:27). Men han vidareutvecklar det och definierar makt som ”en individuell eller kollektiv 

aktörs förmåga att framkalla, förändra eller hindra handlande och avsedda 
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konsekvenser”(Persson, 1994:27). Makten som betonas här handlar om relationer som oftast 

är ömsesidiga. Han menar att maktrelationer är ömsesidiga eftersom aktörerna försöker 

påverka varandras handlande. Finns det makt så finns det alltid ett motstånd, här utvecklar 

Persson maktrelationerna till makt – och motståndsrelationer.  Makt och motstånd framstår då 

som två parametrar med ett motverkande förhållningssätt till varandra. Makt och motstånd har 

olika kvalitéer men är båda handlingsproduktiva förmågor. Makten är aktiv då det försöker 

påverka något medan motstånd är reaktiv, då det reagerar på maktutövningen(Persson, 

1994:29). 

  Perssons maktdefinition är absolut, vilket innebär att makt betecknas som all förmåga som 

innebär medveten påverkan av handlande. Maktrelationer är ”en relation mellan två aktörer 

där åtminstone den ena aktören försöker påverkar den andres handlande och som gör detta 

mer eller mindre medvetet”, enligt Persson(Persson, 1994:30). 

 I Perssons definition av maktrelationer tillkommer ytterligare en dimension, då denna relation 

kan vara både flyktig och trög(Persson, 1994:31). I en flyktig maktrelation upptas 

maktrollerna under händelsens förlopp. I ett samtal behöver inte någon av aktörerna ha uppsåt 

att inneha en maktposition. Men i ett samtal där den ena aktören försöker genom samtalet 

påverka uppstår det en fråga om maktrelation mellan de aktörer som samtalar. Finns det då 

möjligheter för de samtalande att gå med på den andres handlande uppstår det en flyktig 

maktrelation. Möjligheterna att gå med varandras handlande är i en flyktig maktrelation jämt 

fördelade mellan de samtalande, vilket är kännetecknet för en flyktig maktrelation(Persson 

1994:31). 

Motsatsen till en flyktig maktrelation är den tröga maktrelationen. En trög maktrelation ” är 

en social relation där maktutövningen ger själva relationen meningen”(Persson:31). Då en av 

relationerna/aktörerna besitter befogenheter över den andra uppstår det en trög maktrelation. 

Detta pågrund av att den ena aktörens befogenheter över denna andra leder till att det uppstår 

en ojämn fördelning av möjligheter att påverka handlandet. Dessa befogenheter kan yttra sig i 

resurser som t.ex. pengar och muskelstyrka. Det som kännetecknar en trög maktrelation är det 

faktum att den är sträng, då den kräver att konsekvenser skall verkställas(Persson, 1994:31).   

Anledningen till att definitionen är sträng är att den bortser från maktutövningens 

relationskraktär. För att tillfullo förstå maktdefinitionen måste man alltså på skilja makt och 

maktrelationen (Persson, 1994:33). 
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Perssons definition på trög maktdefinition kan tillämpas på förhållandet mellan en lärare och 

en elev. Eftersom läraren har fastställda befogenheter över eleven. Då läraren äger rätten att 

påverka, äger han rätten att tala i klassrummet, men detta betyder dock inte att det faktiskt 

förhåller sig på detta sätt(Persson, 1994:39). 

Läraren äger inte rätten att påverka eleverna hur som helst, äger inte rätt att tala om vad som 

helst, utan när han påverkar och tala gör han det inom ramen för en yrkesroll vars innehåll på 

ett allmänt plan bestäms av skolans och samhällssystemets förväntningar. (Persson, 1994:39)  

Samhällssystemet som bygger på lagar som reglerar lärarens roll, reglerar även lärarens 

handlingsutrymme. Trots att relationen mellan lärare och elev är en trög maktrelation där 

läraren förfogar över fastställda rättigheter, är läraren inte helt utan restriktioner(Persson, 

1994:39).  

Roddy Nilsson, docent i historia och lektor i kriminologi vid Växsjös universitet, har skrivit 

boken ”Foucault – en introduktion” (2008). Boken är en sammanfattning av Michel Foucaults 

arbete och teorier. Det som är skrivet om Foucaults teorier är alltså enligt Nilsson, det vill 

säga ”Foucault – en introduktion” är en sekundärkälla. Detta med anledning av att få av 

Foucaults egna verk är översatta till svenska, men även för att denna bok ger en övergripande 

bild av Foucaults olika teorier. 

Nilsson menar att Foucault är en av vår tids största tänkare som förknippas med 

ordet/begreppet makt. Foucault definierar olika typer av makt men han analyserar vanligen 

makt som olika former av handlingar och olika medel för att utöva denna makt(Foucault 

enligt Nilsson, 2008:83). 

Foucaults maktdefinition, menar Nilsson är vår tids dominerande sysätt och frångår de 

tidigare synsätten på makt, där makten framställs som en suveränitet och ett sätt att legitimera 

olika styrformer. Enligt Nilsson menar Foucault att genom detta synsätt kan äganderätten 

makt uttryckas(Nilsson, 2008:83). Det främsta skälet till att Foucault frångår denna synsätt är 

att han anser att synsättet kan leda till maktproblemet i allt för höggrad förknippas med staten 

och dess institutioner.  

Makt måste analyseras som någonting som cirkulerar, eller som någonting som bara fungerar 

i form av en kedja. Den finns aldrig här eller där, aldrig i någons ägo, aldrig i någons vara 

eller ägodel. Makt används och utövas genom nätliknande organisation(Foucault ur Nilsson, 

2008:86). 
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Foucault menar att det är omöjligt att inneha makt och inte använda den av sig. Existensen av 

makt utgörs av att den utövas och används.  Makt är föränderligt och befinner sig hela tiden i 

förändring. Den som i nuläget besitter makt och är i överläge kan vid ett annat tillfälle vara i 

underläge. Detta menar Foucault att det kan hända varsomhelst och vara resultat av både 

medvetna och omedvetna förändringar(Foucault enligt Nilsson, 2008:86). 

Makt menar Foucault skapas i varje ögonblick och i varje sekund. Foucault betonar att det 

inte finns några maktfria relationer men framhäver samtidigt att detta inte innebär att allt är 

makt. Trots makten som en alltid närvarande företeelse i sociala relationer innebär det inte att 

det finns en total makt. En total makt är en motsägelse, då en total makt innebär avsaknad av 

maktrelationer, vilket efterlämnar bara dominans (Foucault enligt Nilsson 2008:93).  

4.2 Makt i form av normalisering  

Normen menar Foucault har en annan form av makt än lagen. I normaliseringsprocessen, där 

korrigeringar och bedömningar är viktiga element, formas individen både till ett 

homogeniserat och ett individualiserat beteende. Dessa korrigeringar och bedömningar måste 

upprepas. Denna normalisering som antar en annan form av makten än lagen hör hemma 

under den disciplinära makten, där institutioner så som skolan, fängelse och mentalsjukhus 

faller in. Medan lagen som utgår ifrån förhållandena rätt -fel är en suveränitetsmakt. Till 

skillnad från suveränitetsmakten blir den disciplinära makten med normalisering i spetsen en 

handlingskraftig makt för att bland annat för att ”rätta till” något eller någon utifrån en 

kontext av de som framställs som normalt.(Foucault enligt Nilsson, 2008:90) 

 Disciplinen i sig bygger på hierarki och syftet är en normalisering av 

handlande/beteende(Foucault enligt Nilsson, 2008:106). Enligt Nilsson menar Foucault att det 

på disciplinära institutioner finns maktrelationer då det aldrig finns någon total kontroll, varje 

situation innebär nya förutsättningar. Men däremot har t ex läraren till skillnad från eleven 

fördelaktiga strategisk position då den kan hämta stöd i byråkratiska strukturer(Foucault enligt 

Nilsson, 2008:95). 

Makt medför även motstånd. Motstånd möjliggörs enligt Foucault av maktens relationella 

karaktär(Foucault enligt Nilsson, 2008:93). 

Enligt Nilsson så menar Foucault att makt inte i första hand uttrycker sig genom förtryck eller 

våld. I detta fall skulle makten vara mer stabil och mindre tolerant enligt Foucault, menar 

Nilsson. Nilsson tolkar Foucault och menar att ”Makthandlingarna är i allmänhet en följd av 
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rationell kalkylering och inte av t.ex. tvång eller blint raseri”(Foucault enligt Nilsson, 

2008:87)  

 

4.3 Dialog  

Att föra ett samtal och att föra en dialog kan av många uppfattas vara detsamma . Men det 

finns en skillnad mellan dialogen och samtalet. Anledningen till att det är svårt att särskilja 

dessa två olika kommunikationsmedel är för att de utan vidare betänkelse ter sig likartade . 

Men för att det ska vara en dialog är det väldigt viktigt att båda parterna uttrycker sig och 

syftet med kommunikationen är att båda parterna ska delge varandra sina upplevelser och 

synpunkterna kring dessa. Det är den definitionen av dialog som förs fram av Lena 

Wilhelmson och Marianne Döös i boken ”Dialogkompetens – för utveckling i 

arbetslivet”(2005). 

 Något som även är viktigt när vi för en dialog är att tänka på talutrymme, det vill säga hur 

mycket utrymme vi tar i dialogen. Dialog syftar till att man vill närma sig den andra partens 

perspektiv på så det är viktigt att vi ger utrymme för detta(Wilhelmson & Döös, 2005:25). 

 Men det är även viktigt att aktörerna inte tar för lite talutrymme då det är viktigt för alla 

parterna att dessas perspektiv och synpunkter förs fram, det är först då förståelse skapas. I 

vilken mån talutrymme fördelas är beroende av sammanhanget och vem som anses ha 

relevant kunskap, legitimitet att ta ordet samt tolkningsföreträde.  

Wilhelmson och Döös tar även upp närhet och distans till sitt eget och andras perspektiv som 

dialogkompetensens ingredienser. Att ha distans till det egna perspektivet innebär att man 

kritiskt kan granska sina egna sanningar, det man tar för givet och kan därmed ändra sina 

uppfattningar och perspektiv. Att ha distans till andras perspektiv innebär att ställa frågor som 

ökar förståelse och kritiskt kunna granska andras synpunkter och även kunna förhålla sig 

självständigt genom att kunna argumentera för sin egen ståndpunkt(Wilhelmson & Döös, 

2005:17).  

Hierarki och maktpositioner kan ha sina fördelar, men kan även skapa en över- och 

underordning som är ett hinder för dialogen. När det är givet vem som ska lyssna respektive 

tala, vem som ska förstå samt förklara uppstår ett ”kommunikativt skruvstäd”. Den 

överordnade och den underordnade låser fast varandra, precis som skruvstädet låses ihop från 
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två håll(Wilhelmson & Döös, 2005:24). Den dominerande tar tolkningsföreträde, samtalet får 

ensidig styrning och den undergivna gör inget motstånd. Ett dominerande synsätt och bristen 

på motstånd är negativt för en dialog då möjligheten att finna ny kunskap och förståelse i 

människors olika erfarenheter minskar. I en dialog bör man ha ett demokratiskt 

förhållningsätt, då alla parters synpunkter och upplevelser är likvärdiga. För en ledare är det 

viktigt med kritisk självreflektion och att medvetet undvika att ta tolkningsföreträde, vilket 

bidrar till att man har distans till den egna maktpositionen(Wilhelmson & Döös, 2005:24).  

4.4 Våld 

Jag har inte valt att utgå ifrån någon teori för våld, då jag anser att det inte är relevant med 

någon speciell definition av våld förutom mina intervjupersoners. Jag kommer inte att jämföra 

deras definition med någon annan än med övriga informanter. Deras upplevelser av våld 

kommer att jämföras med statistiken över våld som anges i Arbetsmiljöundersökningen gjorde 

av Lärarnas Riksförbund, som i den här uppsatsen finns under tidigare forskning.  

 

5. Resultat  
Här nedan presenteras en del av resultatet av intervjuerna, en sammanfattning av de centrala 
frågorna för denna studie. Dessa intervjupersoner är de som introduceras i metodavsnittet. 
5.1 Intervju med Adam  

Relationer och dialog 

Adam beskriver sin relation till sina elever som väldigt bra. Han menar att relationerna oftast 

baseras på personkemi och genuin ärlighet gentemot varandra. Genom att dela med sig av sin 

erfarenhet och även dela med sig av sitt privatliv så låter han eleverna lära känna och förstå 

honom. Genom att låta eleverna lära känna honom på det viset, menar han att de ser att han 

”spelar med öppna kort, då blir allting enkelt”. Han undervisar flera klasser och beskriver en 

variation i klassernas sammanhållning och även ordningen i klasserna. ”I vissa klasser är det 

lite stökigare man får säga till lite mer”. 

När det sker konflikter i klassrummet säger Adam att han låter eleven komma till tals och 

förklara sin syn på situationen. Det finns ingen dialog annars, menar han. Om han bara ställer 

sina krav och kommer med sina påståenden så blir det bara en envägskommunikation och 

ingen dialog. Det är viktigt att låta eleverna komma till tals menar han eftersom det är deras 
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arbetsfält. Men det kan uppstå situationer där man inte alls kommer överens. Men det är 

väldigt sällan. Han nämner att ”det är väldigt viktigt att föra en dialog med elever och kunna 

ta till sig kritik från eleverna, det är viktigt i utvecklingsprocesser att veta om brister”. Han 

blir tacksam och glad när elever uttrycker att de tycker att det finns brister, förklara hur de 

menar och han tar gärna emot tips på hur de tycker att situationer eller undervisningen ska 

förbättras. Oavsett om man vill förbättra undervisningen eller relationen mellan elev och 

lärare menar Adam att dialogen är viktig. Han menar att” i 99 % av fallen så har det fungerat 

att lösa missförstånd och konflikter med dialog”. Man sitter tillsammans och analyserar 

problemet för att komma i underfund med vad som är orsaken och försöka lösa det hela.  

 

Våld  

Adams definition av våld är ”psykiskt, fysiskt och verbalt angrepp”. Han har upplevt våld på 

alla dessa plan. Han har blivit utsatt för fysiskt våld en gång, av en elev som var missnöjd 

med sitt betyg. Han löste situationen med eleven, som han inte ville skulle bli flyttad från 

hans klass men han gjorde även en polisanmälan. Adam menar att eleven inte gav sig på 

honom personligen utan ” Han gav sig på en jävel som hade satt ett lågt betyg, som han inte 

tyckte att han förtjänade. Han tyckte att det var orättvist”. Adam är av uppfattningen att med 

så lång erfarenhet som lärare och kontakt med så många olika individer genom åren så är det 

oundvikligt att sådana situationer uppstår. Psykiskt och verbalt våld har han blivit utsatt för 

upprepade gånger. När jag frågar honom vad skillnaden är mellan psykiskt och verbalt våld, 

så menar han att det psykiska våldet inte behöver vara verbalt. Med psykiskt våld menar han 

att eleverna försöker psyka eller testa lärarens gränser genom att utsätta den för saker som 

”läraren är allergisk mot, t ex en del lärare är allergiska mot att du inte har papper och penna. 

Och när du inte gör det på ett systematiskt sätt, medvetet, så att han blir förbannad, då är det 

inte verbalt”. Den främst förekommande typen av våld mot lärare är den psykiska, menar 

Adam. 

  5.2  Intervju med Andreas 

Relationer och dialog 

Andreas tycker att relationen mellan honom och hans elever bygger på ömsesidig respekt, 

vilket han även tror att de skulle tycka. Han kan skoja med dem och de kan skoja med honom. 

Han försöker vara så öppen som möjligt, uppmuntra dem att vara kritiska och ifrågasätta det 
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han gör även om det kan vara ganska jobbigt för honom. Han är mentor för en klass och 

beskriver sammanhållningen i den klassen som väldigt bra. Identitet är väldigt viktig för dem 

och ” de är en spetsklass”, duktig klass menar han. 

Att låta elever komma till tals tycker Andreas är viktigt. Han menar att man måste kunna ta 

till sig deras perspektiv för att förstå deras handlingar. När elever beter sig på ett sätt som inte 

passar i klassrummet, så handlar det inte om eleven. Utan att beteendet måste upphöra då 

klassrumssituationen kräver det. Han är noga med att skilja på beteendet och eleven och är det 

en situation som kräver mer än t ex en tillsägelse att vara tyst, så brukar han vänta tills 

lektionen är slut för att påpeka beteendet för eleven. Även när det gäller brister i 

undervisningen eller hos honom så tycker han att det är det viktigt att ta till sig elevers 

synpunkter. Även om Andreas blir ledsen och tycker att det är tråkigt när elever påpekat 

brister hos honom, så tycker han att är det viktigt att sådant kommer fram. Andreas håller inte 

alltid med, men menar att elevernas upplevelser är ett faktum och man ska försöka hantera 

problemet. Andreas har inte hamnat i större konflikter, som han uttrycker det, med elever, 

men menar att det är viktigt att i sådana fall lösa det med dialog.  

Våld  

Andreas definition av våld är ”när någon fysiskt gör något mot dig mot din vilja”. Men det 

behöver inte bara gör ont för att det ska vara våld menar han, sexuella trakasserier kan t ex 

vara våld. Han menar att det finns psykiskt våld, men det är svårare att definiera som våld. 

Han menar att definitionen av våld kan variera, men hans definition av våld är fysisk. Han har 

inte blivit utsatt för våld och har inte heller hört talats om att andra lärare på skolan har blivit 

utsatta. Det är vanligare att elever utsätter varandra för fysiskt och psykiskt våld. Men 

samtidigt så har inte alla samma definition av våld. Killar kan använda psykiskt och fysiskt 

våld mot varandra. De kan brottas och knuffas, men ändå inte se det som våld, de ser det som 

att de bara skojar med varandra. Men Andreas har nolltolerans mot sådant eftersom vissa 

killar kan uppleva det som våld men ändå inte säga något, …”men sedan kanske de mår dåligt 

över det och kanske till och med gråter när de kommer hem”. Han struntar i om det är på skoj 

eller inte, de får inte brottas, slå eller sparka varandra.  
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5.3   Intervju med Lisa 

Relationer och dialog  

Lisa beskriver sin relation till sina elever som bra. Hon vill gärna ha en öppen relation med 

sina elever där de får möjlighet att skapa en trevlig atmosfär tillsammans. Men hon nämner 

även att hon försöker låta bli att bli kompis med dem, eftersom hon vill uppfattas som en 

lärare och bör göra det för att kunna göra sitt jobb.” Jag vill självklart ha en bra relation med 

elever, men det är viktigt att inte uppfattas som en kompis, eftersom det påverkar min 

lärarroll”. Hon är mentor för en klass och hon tycker att sammanhållningen i den klassen är 

bra. 

När det uppstår konflikter i klassrummet nämner Lisa att hon försöker lösa dem på en 

gång.”Det är viktigt att inte låta det gå för långt”. Det sker inte konflikter så ofta menar hon, 

men det kan uppstå situationer då elever stör undervisningen och då kan det uppstå ”jobbiga 

situationer”.  I konflikter mellan henne och elever sätter hon sig ner och pratar med eleven. 

Dialog är något hon tar upp, då hon menar att det endast är med hjälp av dialogen man kan 

lösa konflikter. ”Det är inte alltid enkelt att ha en dialog med elever, men det funkar inte att 

lösa konflikter utan”. För det mesta så löser sig konflikten och situationen blir bättre, men 

tyvärr inte alltid. För att det ska vara en trygg miljö i klassrummet, är det viktigt att man reder 

ut problem snabbt, menar Lisa. Lisa säger även att hon skiljer på eleven och beteendet. Hon 

lyssnar på elevens synpunkter om situationen och försöker finna en lösning tillsammans med 

eleven. Men det är inte alltid det fungerar, vissa elever har svårt för att öppna upp sig och 

berätta vad de tycker, menar hon. ”Då blir det svårt att finna lösning på situationen”. Hon 

nämner även att hon är mån om att elever får vara med och påverka undervisningen, men att 

vissa elever inte vill engagera sig.  

Våld  

Lisas definition av våld är ” fysiska angrepp”. Att känna sig orolig för att bli utsatt för våld 

uppfattar hon också som ett slags våld.. Lisa har blivit utsatt för fysiskt våld en gång. En elev 

hade ryckt henne i håret och dragit henne hårt i armen. Lisa berättar att eleven hade uttryckt 

att han var trött på att hon sa åt honom. ”han upplevde att han ofta blev utpekad som någon 

som stör undervisningen”. Hon anmälde händelsen och eleven blev flyttad. Lisa menar att 

fysiskt våld inte är något som förekommer ofta.  Fysiskt våld upplever hon vara mer 

förekommande bland elever. 



20 
 

5.4 Intervju med Eva  

Relationer och dialog  

Eva beskriver relationen till sina elever som god. Hon upplever att hon har bra relationer, där 

de kan förstå, lyssna och respektera varandra, till nästan alla elever. Men inte alla elever. 

Vissa elever har hon starkare relation med, där de kan kommunicera bättre. Eva uppger att 

dialogen inte fungerar med alla elever, därför blir det även lite svårare att nå de elever som 

har svårare att öppna sig och är inåtvända. Hennes mentorsklass upplever hon som den grupp 

av elever som hon har starkast relation med och beskriver den som en lugn och trevlig klass. 

Eva upplever att det i de flesta klasser finns några elever som är lite pratigare än andra och att 

det inte alltid behöver vara något negativt men att hon försöker vara tydlig med elever om när 

det finns utrymme för att prata och när det inte finns det. Det kan uppstå situationer då det 

uppstår missförstånd mellan Eva och hennes elever. I de flesta fall menar hon är det så enkla 

saker att det inte uppstår någon konflikt. Men när det väl uppstår konflikter är löser Eva det 

genom att ha dialog med eleven, ”jag har gärna en dialog med eleven för att förstå situationen, 

varför den beter sig som den gör, vad som ligger bakom beteendet ..annars blir det svårt att 

finna lösning. Det är svårt att bara säga till eleven att den ska göra på det här viset. Samtidigt 

nämner Eva att hon direkt säger till när ett beteende är oacceptabelt och att det direkt måste 

upphöra. Oftast lyssnar eleven och det uppstår ingen konflikt, ”de förstår själva att det kan 

vara olämpligt”. 

Våld 

Evas definition av våld är att det är ”fysiskt”. Hon nämner inte någon annan typ av våld och 

har aldrig heller blivit utsatt för våld. Men hon har däremot hört om kollegor som blivit 

utsatta. Hon menar att elever flera gånger kan testa en speciellt när eleverna är nya och att hon 

i början av sin lärarkarriär upplevde det som något jobbigt men nu är det något hon har lärt sig 

att hantera, hon vet hur hon ska handskas med det och att det inte hör till det ovanliga.  
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6. Analys  
Dialogens betydelse  

Samtliga informanter, tar upp dialogen som ett kommunikationsmedel de använder för att 

bygga relationer, förbättra undervisning och lösa konflikter. De menar att genom att ha en 

dialog med elever kan de få förståelse för eleverna och deras perspektiv. Wilhelmson och 

Döös menar att man måste skilja på samtal och dialog. Genom en dialog är både parterna 

aktiva och uttrycker sina synpunkter(Wilhelmson & Döös, 2005:27). I ett samtal kan det vara 

så att bara ena partens synpunkter åskådliggörs och blir dominanta. Alla informanter upplever 

att de förbättrar undervisningen och löser konflikter genom att ta del av elevernas perspektiv 

och synpunkter, vilket tyder det på att de kommunicerar med eleverna genom dialog.  

Om man tittar närmare på det Wilhelmson och Döös(Wilhelmson & Döös, 2005) kallar 

dialogens ingredienser, så kan det tolkas som att Andreas och Eva inte behärskar dialogens 

komponenter fullt ut. Wilhelmson och Döös tar upp dialogens olika ingredienser och menar 

att det är viktigt att ha både distans och närhet till sitt eget och andras perspektiv(Wilhelmson 

& Döös ,2005:17). Eva uppger att ” Ibland måste jag vara tydlig med vissa elever, det finns 

inget att prata om, vissa beteenden är helt enkelt inte acceptabla”. Här tolkar jag det som att 

Eva menar att det inte alltid går att föra en dialog och att dialogen inte alltid fungerar. Genom 

att Eva upplever att det vid vissa situationer inte finns något att prata om eller förklara för 

eleven, kan det tolkas som att hon avfärdar hon dennes perspektiv, även om det självfallet inte 

behöver förhålla sig på det visa. Att bara låta sitt perspektiv komma till tals kan leda till att 

personen tar tolkningsföreträdet vilket är enligt Wilhelmson & Döös som negativt för 

dialogen(Wilhelmsson & Döös, 2005:24). Detta menar jag kan i sin tur leda till situationer där 

eleven kan uppleva en dominans, där Evas synsätt är det dominerande. En ensidig styrning 

leder till underordnande av ett perspektiv och överordnande av ett 

annat(Wilhelmson&Döös:24). Det vill säga i Evas fall blir hennes perspektiv det överordnade 

och elevens det underordnade.  Eva nämner att hon alltid försöker använda sig utav dialog, 

men tycks ändå i vissa fall styra samtal med elever. Men det är viktigt att lyfta fram att Eva är 

medveten om detta och menar att dialogen inte alltid fungerar.  

Andreas berättar om att han tycker att det är viktigt att elever kan kritiserar hans sätt att lära 

ut, men säger samtidigt att det kan vara tråkigt och ledsamt. ”Även om jag inte håller med så 
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är elevens upplevelser ett faktum”. Det är positivt att Andreas tar till sig elevernas perspektiv, 

även om det kan vara jobbigt. Men detta kan även vara negativt om man tittar Wilhelmson 

och Döös begrepp närhet och distans(Wilhelmson & Döös, 2005:17). Andreas tar till sig 

elevernas perspektiv trots att han inte håller med. Detta tyder på att Andreas känner sig 

tvungen att ha närhet till elevens perspektiv och distans till sitt eget. Att ha dialogkompetens 

och behärska de olika ingredienserna i en dialog innebär att man även kan ha distans till 

andras perspektiv och närhet till sitt eget. Genom att ha distans och kritisk granska elevens 

perspektiv på  kan Andreas ställa frågor som leder djupare och ökar förståelsen. Det kan 

innebära att eleven får förståelse för Andreas sätt att lära ut och att eleven får möjlighet att ta 

Andreas perspektiv och får därmed möjlighet att ändra uppfattning.  

Att Andreas blir ledsen och ibland inte håller med elevernas synpunkter tolkar jag som att 

kritiken blir personlig för Andreas och att han innan kritiken förts fram inte sett lärarrollen 

som föränderlig och var därmed inte beredd på att ändra sin uppfattning om sin lärarroll och 

lärarstil. I en dialog är det viktigt att båda parterna är villiga att ändra perspektiv och vara 

villig till förändring för att man tillsammans ska kunna nå en lösning.  

Trots att Andreas själv inte tycker att han kanske behöver ändra sin lärarstil, då han inte alltid 

håller med, upplever han det som att elevens perspektiv är viktig och väljer därför att ändrar 

sin egen uppfattning. Det demokratiska förhållningssättet blir tydligt här, då Andreas tar till 

sig elevernas synpunkter, trots den negativa upplevelsen av att behöva bli kritiserad. Här kan 

man med hjälp av både Anders Perssons(Persson, 1994:27) och Foucaults maktdefinition( 

Foucault enligt Nilsson,2008:83) där makten är att påverka handlande, se att Andreas elever 

genom handlande, påverkat och förändrat hans handlande, i det här fallet sättet att undervisa 

på. Det demokratiska förhållningssättet tycks här vara en bidragande faktor till elevers 

möjlighet att utöva makt. Det tillåter elever att påverka istället för att reagera, det vill säga 

utöva makt istället för att göra motstånd. Makt och motstånd kommer jag gå in på mer 

ingående senare. 

I klassrummet är lärarna ledarna, eftersom det är de som leder undervisningen. Det är inte 

ovanligt att ledare, på grund av maktposition och hierarki och tar stor del av talutrymmet och 

även tolkningsföreträdet. Wilhelmson och Döös menar att detta kan vara ett hinder för att 

skapa dialog, om inte ledaren medvetet distanserar sig från sin maktposition(Wilhelmson & 

Döös, 2005:24). Om i det här fallet lärarna, som har en maktposition, tar tolkningsföreträde 

blir deras perspektiv dominerande och elevernas perspektiv underordnad. Samtalet får en 
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ensidig styrning där elevens perspektiv inte förs fram och det sker inget utbyte av perspektiv 

och därmed ingen dialog. Man kan tydligt se att Andreas tar avstånd från det 

tolkningsföreträde som han som ledare skulle kunna tillskriva sig, när han väljer att ta 

elevernas perspektiv. Jag tolkar det även som att även Adam och Lisa tycks ta avstånd från sin 

maktposition och tolkningsföreträdet, då de menar att man måste ge elever inflytande och ta 

till sig deras synpunkter eftersom skolan, som Adam nämner det ”även är deras arbetsfält”. 

Däremot tolkar jag det som att Eva tar tolkningsföreträdet i de fall där hon känner att elevens 

beteende inte är acceptabelt. Vilket de andra informanterna inte nämner.  

 Relationen med elever beskriver lärarna som bra och dialogen nämns i samband med 

relationer. Man kan fråga sig om det verkligen förhåller sig på det sättet, eller om lärarna tror 

att de förväntas säga att relationen är bra. Relationen med klasserna kan variera, men starkast 

relation har de med sina mentorsklasser. Vilket kan tyckas vara naturligt då detta är den klass 

de säkerligen kommer i mest kontakt med. Vi även se att dialogen har en betydelse för 

samtliga informanter. I intervjuerna har jag själv valt att inte ta upp dialogen, för att se om 

detta är något som de tar upp själva. Lärarna försöker skapa och upprätthålla en bra relation 

med eleverna genom dialogen. Det är inte alltid de använder sig av dialog, det är alltid 

dialogen fungerar heller. Men dialogen upplevs som ett viktigt kommunikationsmedel av de 

intervjuade lärarna.  

 

         Skolan och den disciplinära makten 

Det empiriska material som ligger till grund för denna analys är intervjuer med lärare. Det 

som studeras är lärarnas uppfattningar om relationen till elever och de konflikter som uppstår 

och ibland kan leda till olika uttryck för våld. Det är i speciellt klassrumsituationer på skolan, 

som dessa relationer/maktrelationer mellan lärare och elever träder fram. Enligt Foucault hör 

skolan till de disciplinära institutionerna där makt utövas i form av normalisering(Foucault 

enligt Nilsson, 2008:90). 

Normalisering är en annan typ av makt än t ex lagen som är en suveränitetsmakt. 

Suveränitetsmakten förhåller sig till rätt och fel. Medan det i skolan sker ett utövande av 

disciplinär makt där man genom normaliseringsprocesser och korrigeringar formar individer 

för att passa in i samhället. Fel beteende ska korrigeras till rätt beteende utifrån det som i 

samhället och skolan anses vara normalt, normen. Eftersom skolans och lärarens roll enligt 
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Lpf 94 (Läroplanen för de frivilliga skolformerna 94) är att forma individer på ett sätt så att de 

kan verka inom en gemensam referensram i samhället, så innebär det att läraren ska 

normalisera och korrigera beteenden hos dessa elever för de att kunna anpassas och bidra till 

samhället. Detta kan t.ex. innebära att eleverna med hjälp av kunskap och ett ansvarsfullt 

beteende kan bidra till och påverka samhället(Lpf 94:13). De lärare jag har intervjuat Eva, 

Andreas, Adam och Lisa måste i deras yrkesroll som lärare genom deras handlande påverka 

de individer, elever de undervisar till att bli sådana samhällsmedborgare. 

            Normaliseringsprocesser i klassrummet 

Samtliga informanter uppger att det uppstår situationer då elever stör undervisningen. Då 

påpekar de detta för eleverna . Adam och Eva nämner att de säger till på en gång. Jag nämnde 

tidigare att Eva speciellt säger till direkt när det handlar om beteenden som hon nämner som 

”Oacceptabla”. Andreas säger att ” kräver det mer än en tillsägelse så väntar jag tills efter 

lektionen”. Lisa nämner att ”ibland pratar några istället för att lyssna, men då får man påpeka 

det, händer det upprepade gånger brukar jag sätta mig ner och prata med eleven. Men väl 

under lektionen är det även störande för de andra eleverna att vissa elever stör genom att 

prata, så ibland får man gå ut för att lugna ner sig och sen komma in igen. Men det händer inte 

så ofta.” 

 Det man kan se här är att lärarna har en uppfattning om vilket beteende som är godtagbara i 

klassrumsundervisningen och vilket beteende som inte är det. Fel beteende, som störande av 

undervisning genom att prata samtidigt som läraren, måste upphöra. Här kan vi se att lärarna 

genom sitt handlande, tillsägelser, skicka ut elever eller ha samtal med dem, försöker ändra 

elevernas beteende eller handlande. Detta kopplar jag till den normalisering av individer som 

Foucault tar upp (Foucault enligt Nilsson, 2005:90). Han menar att normalisering är en 

process som måste upprepas och där bedömningar och korrigeringar är viktiga element. Syftet 

med normalisering är att forma individen och skapa individualiserade men samtidigt 

homogeniserade beteenden hos den. Detta tolkar jag som att normaliseringen av individer, 

elever är en process som ständigt sker på skolan, genom undervisning medan korrigeringar är 

det som sker när lärare t.ex. bedömer att elevers beteende är olämpliga och försöker göra en 

förändring hos eleven. För att korrigering ska ske, måste ett fel uppstått, det vill säga ett 

avvikande beteende.  
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         Makt genererar motstånd  

När lärarna ber eleverna att vara tysta eller gå ut och lugna ner sig, så påverkar de genom sitt 

handlande eleven. Deras handlande är den makt som elever förhåller sig till. De har inte 

makten, enligt Foucault(Foucault enligt Nilsson, 2008:83) och Perssons maktteorier(Persson, 

1994:27) utan de utövar den. Men de har enligt Andersson inte utövat makt, ifall de inte 

lyckas med deras intentioner, det vill säga att tysta eleven eller få beteendet att 

upphöra(Persson, 1994:32). Eleven kan välja att lyda pågrund av de konsekvenser det kan få 

att inte lyda eller göra motstånd. Enligt Foucaults maktdefinition diskuteras inte 

intentionernas roll i maktutövningen. Detta är intressant då maktteorierna är väldigt lika och 

Persson grundar vissa delar av sina maktteorier på Foucaults, men i Roddy Nilssons bok om 

Michel Foucault framkommer det inte att maktutövningen skulle misslyckats då det inte 

framkallar de avsedda konsekvenserna.  

Motstånd är enligt Persson precis som makt en handlingsproduktiv förmåga(Persson, 

1994:29). Makten(läraren) framkallar handling genom påverkan och motståndet(eleven) 

framkallar handling genom reaktion. I fall eleven t.ex. vägrar att gå ut, leder denna handling 

(motstånd) till att det nu är lärarens tur att handla, svara på motståndet. Vad läraren väljer att 

göra, hur den väljer att handla kan vi här se som den rationella kalkylering som Foucault tar 

upp (Nilsson, 1994:87). 

Det finns alltså en maktrelation mellan elever och lärare. I skolan är maktutövningen i form 

av disciplin och normalisering av elever och lärare är bland annat de som utövar denna makt. 

Lärarna är oftast de som utövar makten då det är de som i normaliseringsprocessen med olika 

element och handlande påverkar och bedömer elever. Elever har möjligheten att lyda eller att 

utmana, göra motstånd mot denna makt. 

Elevernas motstånd tolkar jag som anledningen till informanternas konflikter med deras 

elever. Detta eftersom de nämner att konflikterna oftast beror på att de inte förstår varandra 

eller att de vill att eleven ska ändra på/sluta med ett beteende men att den vägrar.  

          Flyktig maktrelation vs trög maktrelation  

 Adam, Andreas, Eva och Lisa har i sin lärarroll påverkan på de individer, elever som de 

undervisar. De måste förhålla sig till eleverna och eleverna måste förhålla sig till dem. 
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Foucault menar att makt inte är något som ägs av eller är tillskriven någon(Foucault enligt 

Nilsson, 2008:86). Vilket betyder att i relationen lärare och elev, så kan vi inte förutsätta att 

makten är lärarens. Men Anders Persson definierar maktrelationer där ena aktören har 

befogenheter att påverka andra aktörer som en trög maktrelation(Persson, 1994:33). I en trög 

maktrelation är möjligheterna att påverka handlande ojämnt fördelad mellan aktörerna. Det 

finns en trög maktrelation mellan lärare och elever. Det vill säga Andreas, Eva, Lisa och 

Adam har som lärare större möjlighet att genom handlande påverka eleverna än tvärtom. 

Anledningen till detta är att lärarna besitter befogenheter över eleverna. Befogenheter som är 

fastställda och ger läraren äganderätten till att påverka och tala i klassrummet(Persson 

1994:39). Detta är även något Foucault tar upp då han menar att den disciplinära makten 

bygger på en hierarki(Foucault enligt Nilsson, 2008:106). Detta tolkar jag som att läraren är 

högre upp i hierarkin då det är den som utövar den disciplinära makten. 

Eftersom Adam, Lisa Andreas och Eva är måna om att låta elever komma till tals och även 

ger dem möjligheter att påverka, så motverkar de den tröga maktrelationen mellan de och 

eleverna. Genom att ge eleverna inflytande så har de nu möjlighet att påverka lärarnas 

handlande, utöva makt. Då det finns en möjlighet för de att ändra sitt handlande, så kan det 

uppstå det Persson kallar en flyktig maktrelation. För att det ska hända är det viktigt att även 

eleven är villig att ändra sin uppfattning eller handlande. I en flyktig maktsituation har 

aktörerna samma möjligheter till makt och påverkan(Persson:31). När Adam nämner att han 

inte bara vill komma med sina egna krav och synpunkter när det uppstår konflikter och att det 

i sådana fall blir ensidigt, så är detta tecken på att han föredrar en flyktig maktrelation för att 

lösa konflikter. Istället för en trögmaktrelation där han kan utnyttja sina befogenheter över 

eleven för att ändra elevens beteende/handlande.  

Även om lärarna försöker motverka en trögmaktrelation, såg går det inte att utifrån Perssons 

teori om denna(Persson, 1994:31), bortse från att en trögmaktrelation mellan elever och lärare 

ständigt finns där då dem har dessa befogenheter så länge de är lärare. 

Jag nämnde tidigare att Foucault definierar makt som något som inte kan ägas eller tillskrivas 

någon. Men samtidigt så är lärare högre upp i hierarkin än elever, pågrunda av den 

disciplinära maktutövningen. Detta kan tolkas som att makten förvisso inte ägs men finns hos 

lärarna till en viss del. Eftersom de har rätten att påverka kontinuerligt på grund av sin 

lärarroll.  Detta kan anses vara motsägelsefullt för Foucaults maktdefinition då han säger ”den 

finns aldrig här eller där, aldrig i någons ägo, aldrig i någons vara eller ägodel”(Foucault 
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enligt Nilsson, 2008:86). Däremot motsäger inte Perssons definition av makt hans teori om 

trögmaktrelation då Persson maktdefinition inte utesluter att makt kan innehas av ena parten. 

 Resultatet av intervjuerna visar att lärarna ger elever möjligheter att påverka, utöva makt. När 

eleven väl får makten, så är det lärarna som ger dem möjligheten att kunna utöva denna 

makt.”Det är viktigt att låta elever påverka och få möjlighet att komma med deras synpunkter, 

skolan är deras arbetsfält”, menar Adam. 

Persson nämner att lärarens befogenheter över eleven är begränsade. Den har inte rätten att 

säga vad som helst i klassrummet och handlingsutrymme och påverkan sker utifrån ramen för 

dennes yrkesroll(Persson, 1994:39). Även Foucault menar att det inte finns total kontroll inom 

de disciplinära institutionerna, det är just det som utgör möjlighet för maktrelationer att 

överhuvudtaget existerar(Foucault enligt Nilsson, 2008:94). 

Betyg som medel för makt   

Andreas upplever det inte som att betyg uppfattas av eleverna som en maktresurs hos lärarna. 

Han menar att det är en myndighetsutövning. Han tror därför inte att lärare blir utsatta för våld 

i samband med betygsättning. Han uttrycker att ” elever som generellt bryr sig om betyg har 

andra verktyg för att pusha på läraren”. Adam är av en annan uppfattning, då han har 

upplevelser av våld kopplat till betyg. Han har själv blivit utsatt för misshandel då han hade 

gett en elev lågt betyg. Eleven som tolkade betyg som orättvist, svarade med att ge sig på 

Adam. Adam uppger även att eleven som misshandlat honom troligen gjorde det eftersom han 

kände att det inte fanns något mer att säga till Adam. Här låter det som att eleven upplevde, 

lärarens, i det här fallet Adams makt som total. I en total makt finns det inget annat än 

dominans enligt Foucault(Foucault enligt Nilsson, 2008:93). Vilket i sin tur ledde till att 

eleven visade sitt motstånd till den makt han tycks ha upplevt genom våld. Här skulle man 

kunna tro att eleven genom att använda våld och sätta läraren i underläge fick överläget och 

makten. Enligt Foucaults maktdefinition så uttrycks inte makten i första hand genom våld 

eller förtryck(Foucault enligt Nilsson, 2008:89). Men detta betyder inte att våld inte är makt, 

men att makten genom att uttryckas genom våld blir mindre tolererad och mindre stabil. 

Foucault menar att ju mer dolda maktens processer är desto effektivare är maktutövningen. 

Det kan tolkas som att makten genom att uttryckas i våld, får större konsekvenser, möter 

motstånd och blir därmed inte lika effektiv som makt som utövas med hjälp av andra medel. 

Adam nämner att eleven som misshandlat honom ”… gav sig på en jävel som hade satt ett 

lågt betyg, som han inte tyckte att han förtjänade. Han tyckte att det var orättvist”.  Våldet 
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verkar i det här fallet vara ett motstånd mot den orättvisa eleven kände och elevens syfte 

verkar inte enligt det Adam berättar vara att påverka Adam så att han ändrar betyget. Utan ett 

uttryck för det missnöje eleven kände, vilket även Adam nämner då han menar att eleven ” 

kände  inte att han kunde ställa en fråga till mig och få ett vettigt svar”. Adam menar att 

eleven redan visste effekten av hans handling, men eftersom han inte kände att han kunde 

påverka sin situation på ett annat sätt, så brydde han sig inte heller om att använda ett 

effektivare sätt. Våldet tycks inte i det här fallet ha varit en maktutövning utan ett motstånd. 

Men även om våldet hade varit en maktutövning av eleven, så kan vi se här precis som 

Foucault menar att våldet är mindre tolererad och möter större motstånd, i form av 

polisanmälan och kanske t.o.m. avstängning, bli flyttad från skolan eller andra konsekvenser. 

Vi ska nu i nästa stycke gå in närmare på våld som motstånd och våld mot lärare. 

  Våld  

Samtliga informanter har fått ge sin definition av våld, då vad man upplever som våld kan 
vara väldigt olika. 

Definitioner av våld:  

Lisa uttrycker hennes definition av våld som ” fysiska angrepp”. Andreas definition av våld är 

”när någon fysiskt gör något mot dig mot din vilja”. Evas definition är ” Fysiskt angrepp”. 

Adam har en bred definition av våld och säger att våld enligt honom är ”psykiskt, fysiskt och 

verbalt angrepp”.  

Här kan vi se att den definitionen av våld skiljer sig. Samtliga tycker att fysiska angrepp är 

våld, men Eva och Adam uttrycker att våld även kan vara psykiska angrepp. Adam är den 

enda som tar upp att verbala angrepp också kan vara våld. 

 

Våld som motstånd  

Efter att tolkat lärarnas upplevelser av konflikter tycks det vara vägran att anpassa sig efter 

klassrumssituationen eller att lyssna på läraren då denna kräver det som i det här fallet kan 

tolkas som motstånd. Men det är sällan motstånd uttrycks genom fysiskt våld. Andreas, som 

aldrig har blivit utsatt för våld, enligt hans definition då fysiskt, menar att ”det är ytterst 

ovanligt, har aldrig hört talas om det”.  
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 Både Adam och Lisa har blivit utsatta för fysiskt våld. Lisa berättar om att en elev hade ryckt 

henne i håret och dragit henne i armen. Hon berättar att ”han upplevde det som att han ofta 

blev utpekad som någon som stör undervisningen”. Här kan våldet Lisa blev utsatt för tolkas 

som ett motstånd mot en upplevd maktutövning som skedde upprepade gånger. Detta går även 

i linje med de situationer Andreas kan tänka sig att elever använder sig av våld. Han menar att 

han inte tror att våld förekommer vid betygsättning men vid ” situationer där lärarens 

auktoritet lyser igenom och eleven upplever sin maktposition gentemot andra elever som 

hotad”. 

 Adam har blivit utsatt för fysiskt våld, men uppger att han har blivit utsatt för andra typer av 

våld. Han menar att våld även kan vara psykiska angrepp och han upplever det vara den 

främst förekommande formen av våld mot lärare. Skillnaden mellan verbalt och psykiskt 

menar han är att det psykiska våldet inte behöver vara uttalad ” det kan vara att du gör saker 

som läraren är allergisk mot, t ex en del lärare är allergiska mot att du inte har papper och 

penna. Och när du inte gör det på ett systematiskt sätt, medvetet, så att han blir förbannad, då 

är det inte verbalt”. Jag är osäker på huruvida man kan tolka detta som ett motstånd mot 

läraren, då det inte helt klart går att säga att elever utför sådana handlingar som motstånd. 

Adam nämner själv inte heller att detta skulle vara något slags motstånd. Han verkar tolka 

detta som elevernas sätt att testa gränser. Men samtidigt kan dessa psykiska angrepp vara ett 

motstånd mot skolan och kanske tvånget att gå i skolan, eller den auktoritet som råder där.  

Det man kan se här är att vad informanterna definierar som våld är avgörande för deras 

upplevelser av våld. Adam uppger att han har blivit utsatt för ”våld på olika plan”. Lisa har 

blivit utsatt för fysiskt våld. Men Eva och Andreas har inte blivit utsatta för våld.  Om t.ex. 

alla informanter hade haft samma definition av våld som Adam, det vill säga att det även är 

psykiskt, kanske samtliga informanter upplevt att de har blivit utsatta för våld. Det är viktigt 

att definitionen av våld är tydlig, eftersom det precis som man kan se här kan vara väldigt 

olika. Detta menar jag är även viktigt för hur vi ska förhålla till andras upplevelser av våld. 

Frågar jag inte vad en person menar med våld, kan det vara lätt hänt att jag utgår ifrån min 

egen definition och därmed inte får en riktig uppfattning av dennes upplevelse. Speciellt vid 

undersökningar om våld mot lärare är det viktigt med en tydlig definition av vad som menas 

med våld, eftersom det finns en så varierande definition av våld och detta påverkar resultatet. 

För att man ska kunna göra situationen bättre och finna en lösning, menar jag att det är viktigt 

att man får en tydlig bild av vad för slags våld lärare blir utsatta för, våld behöver inte alltid 

vara fysisk.  



30 
 

I sin arbetsmiljöundersökning från 2011 uppger Lärarnas Riksförbund att 31 procent av de 

lärare som har deltagit i undersökningen blivit utsatta för våld, hot och sexuella 

trakasserier(Arbetsmiljöundersökning 2011:43). Inga av de lärare jag har intervjuat nämner att 

de har blivit utsatta för sexuella trakasserier. Däremot tar Andreas upp sexuella trakasserier 

som en form av våld.  

Undersökningen visar att hot är det lärare blir mest utsatta för då 16 procent uppger att de 

blivit utsatta för det. Våldet har även ökat visar undersökningen, då det i jämförelse med 2003 

har ökat med det dubbla, från 3 procent till 7 procent. Det är otydligt med vad som definieras 

som våld, i fall det är psykiska angrepp eller fysiska. Man kan i min undersökning se att mina 

intervjupersoner har olika definitioner av våld och dessa definitioner upplever jag, som jag 

nämnde tidigare, har en stor betydelse för det våldsförebyggande arbetet. 

Undersökningen visar även att elever är den grupp som mest utsätter lärare för hot, våld, 

trakasserier och kränkningar(Arbetsmiljöundersökning 2011: 46). I min studie kan man även 

se att de informanter som blivit utsatta för våld har blivit utsatta av elever. Sen är det även 

viktigt att nämna att mina intervjufrågor kring våld inte gav något utrymme för 

intervjupersonerna att uppge om kollegor har utsatt de för våld, då mitt tema var elevers våld 

mot lärare. 

7. Slutsats och Diskussion 
Efter att ha analyserat resultat av intervjuerna så kan man tydligt se att det finns 

maktrelationer i klassrummet. Även dialogens betydelse och svårigheterna med dialogen blir 

tydliga. För att tydliggöra slutsatserna så redogör jag för varje frågeställning för sig.  

       7.1 Vad har dialogen för betydelse i relationen mellan elever och lärare? 

Slutsatsen av dialogens betydelse för relationen mellan de intervjuade lärarna och elever är 

främst att en bra relation kan upprättas med hjälp av dialogen som 

kommunikationsmedel. Detta betyder att läraren genom att ha en dialog med elever kan ta 

hänsyn till deras synpunkter men även ge elever möjligheten att påverka. I avsaknad av dialog 

är elevers möjligheter att påverka läraren eller undervisningen mycket mer begränsade än 

lärarens, eftersom det är läraren som i första hand har möjligheten att påverka i klassrummet.  
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         7.2 Finns det maktrelationer mellan lärare och elever? 

I relationen mellan elever och lärare så finns det en maktrelation, denna maktrelation precis 

som andra maktrelationer bygger på makt och motstånd. Enligt de maktteorier som ligger till 

grund för denna studie så är makten möjligheten att genom handling påverka en annan aktör. I 

maktrelationen mellan lärare och elever tycks inte denna möjlighet till påverkan, eller 

maktutövning vara jämt fördelad. Även om lärarna försöker motverka denna ojämna 

fördelning av möjlighet till maktutövning, genom t.ex. dialog med elever så är detta svårt då 

de i vissa fall måste använda sina befogenheter för att motverka och korrigera beteende som 

den disciplinära makten ämnar normalisera för att individens ska kunna anpassa till den 

kontext och samhälle som den befinner sig i. Detta ställer två helt olika krav på makten, 1 : 

det ska finnas samma möjlighet till påverkan 2 : eftersom den makt som utövas i skolan syftar 

till att normalisera beteenden, har läraren , getts en fördelaktig position där den har större 

möjlighet till påverkan. Denna fördelaktiga position är något Foucault tar upp gällande de 

disciplinära institutionerna (Foucault enligt Nilsson, 2008:95) och även Persson som 

benämner det som befogenheter (Persson, 1994:39). 

           7.3 Vad kan våldet mot lärare vara uttryck för? 

Skolans ständiga utövande av den normaliserande typen av makt, innebär att denna ständiga 

normalisering av beteenden kan leda till konflikter, speciellt då makten är ojämnt fördelad. 

Genom att elever ibland visar på beteende som är avvikande, utövas en disciplinär makt där 

beteende ska korrigeras. I dessa situationer av korrigering eller bedömningar kan motstånd 

uppstå då makt genererar motstånd. Detta motstånd kan uttryckas på många olika sätt och kan 

ibland uttryckas i form av våld. Relationen mellan dialog, maktrelationer och våld är alltså att 

avsaknaden av dialog missgynnar elevers möjlighet till påverkan, vilken i sin tur leder till att 

lärarens maktutövning upplevs som total. Foucault menar att en total makt efterlämnar 

dominans(Nilsson, 1994:93), det är denna upplevelse av dominans, som Adam, en av 

informanterna själv tog upp när han förklarade att en elev som misshandlat honom ” hade 

inget mer att säga, han trodde inte att han kunde påverka sitt betyg alls”, som jag menar kan 

leda till ett motstånd som ibland uttrycker sig genom våld.  

         7.4 Finns det något samband mellan dialog, maktrelationer och våld? 

Genom dialogkompetens och inte ge upp när dialogen känns betydelselös i konflikter samt 

göra elever mer medvetna om deras möjligheter till påverkan, så kan skolan och lärare 
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förhindra att lärarens makt upplevelse som total. Ett exempel är när en av de intervjuade 

lärarna, Adam, säger att den elev som utsatt honom för fysisk misshandel inte kände att han 

hade något mer att säga till honom och använde istället våld eftersom han kände att använda 

språket och resonera med Adam inte skulle hjälpa. Att ständigt föra en dialog och även 

uppmärksamma elever på deras möjligheter till påverkan, tränas de i att ha ett demokratiskt 

förhållningssätt där de kan påverka sin situation och bli de ansvarstagande individer som 

normaliseringsprocessen syftar till. 
De makteorier jag använder mig av för att analysera elev - och lärarrelation som uttrycks i 

mitt empiriska material har varit väldigt intressant och lärorikt. I början var jag överens med 

dessa teorier om att makt enbart uttrycktes genom handling och därmed inte ägdes av någon. 

Men ju mer jag bearbetade materialet med den utgångspunkten så började jag inse att makt 

inte alltid tycks vara neutral på det sätt att maktpositionerna intas under händelsens förlopp. I 

lärarens roll tycks en del av makten alltid vara tillgänglig för just denne att utöva pågrund av 

just sin lärarroll. Men samtidigt så påverkar ju eleverna lärarnas maktutövning då de har 

möjligheten att låta läraren utöva denna makt eller motsätta sig denna makt och utmana den. 

 

Viktigt att nämna är även att denna studie i början hade syftet att undersöka om våldet mot 

lärare hade uppfattats ha ökat av lärare, vilket rapporterats i media och i undersökningar 

gjorda av organisationer som Arbetsmiljöverket och Lärarnas Riksförbund. Jag hade även 

tänkt ha ett elevperspektiv på våldet mot lärare, i form av en enkätundersökning. Efter att jag 

samlat in materialet trädde det fram en makt- och motståndsrelation mellan elever och 

lärare som jag ansåg att jag inte kunde bortse ifrån. Dessa började få en alltmer central roll i 

studien och våldet mot lärare kom att belysas utifrån maktrelationer som finns i klassrummet. 

  

Materialet som ligger till grund för denna studie är ett antal lärares utsagor. Jag anser att 

studien skulle få en större relevans, validitet och reliabilitet om jag hade gjort observationer 

av dessa maktrelationer, och även om fokus hade legat på maktrelationer från starten av denna 

studie. Då hade intervjufrågorna varit i direkt koppling till maktrelationer och elever hade 

även kunnat intervjuas för att få ett rikt och mer pålitligt material. Med det menas inte att 

denna studie förlorar sin validitet och reliabilitet utan att den kan fungera som avstamp för en 

djupare studie av de maktrelationer som utspelar sig i klassrummet. 
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9.Bilagor  
 

9.1 Intervjuguide  

Teman : Våld , Relationer & Dialog , Makt , Åtgärder & förebyggande  

 Inledningsfrågor 

1. Vad har du för utbildning , examen ? 
2. Hur länge har du jobbat som lärare ? vad jobbar du som ? 
3. Hur länge har du jobbat på den här skolan ?  
4.  Hur skulle du beskriva din tid här på den här skolan ? 

Relationer & Dialog 

1. Hur skulle du beskriva din relation med dina elever? 
2. Hur skulle du beskriva klassens sammanhållning?  
3. När du påpekar en elevs störande beteende/ brister låter du den förklara vad det 

beror på , Varför den gör så ? 
4. Hur skulle du reagera om en elev uttryckte sitt missnöje med dig som lärare? 
5. Om det uppstår konflikter mellan dig och elever, hur går du tillväga för att lösa de? 

Våld  

1. Vad skulle du definiera som våld? 
2. Har du upplevt våld under dina lektioner? eller under andra skolsituationer? 
3. Har du upplevt våld riktat mot dig? Eller hört om våld mot andra lärare på skolan? 
4. Upplever du det som att våldet har ökat på er skola på senare tid? om ja, vilka tror du 

är orsakerna? 

Åtgärder & förebyggande arbete  

1. Om du personligen har blivit utsatt för våld, hur har du hanterat det? om inte, hur 
skulle du hantera det tror du ? 

2. Skulle du anmäla/har du anmält att du har blivit utsatt för våld ? om inte vad känner 
du har hindrat dig ?  

3. Känner du att det finns tydliga instruktioner/åtgärdsplaner från skolledningen för hur 
man som lärare ska gå till väga om man blir utsatt för våld? Om ja, förklara lite kort ! 
om nej , har detta tagits upp med rektor och annan personal på skolan? 

4. Känner du att man på skolan jobbar aktivt med frågor kring våld , ansvar, respekt och 
tolerans ?  

5. Har du några förslag på vad man kan jobba med för att förhindra våld i skolan, både 
mot lärare och elever? 
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9.2 Informationsbrev  

Hej! 

Jag heter Abshiro Nur och studerar interkulturell lärarutbildning på Södertörns högskola. Jag håller för 

tillfället på att skriva min C-uppsats, där mitt ämne är våld mot lärare. Jag undersöker om lärare 

upplever våld riktade mot de och elevers attityder gällande våld mot lärare. Jag kommer att genomföra 

mina intervjuer och enkätundersökningar på tre skolor.  

 

Helst skulle jag vilja intervjua  1 lärare och dela ut enkät till 50 elever på varje skola. 

 

Mitt syfte : 

Att undersöka lärares upplevelser och elevers upplevelser och attityder gällande våldet mot 

lärare på skolorna och hur man bör arbeta förebyggande.  

 

Frågeställningar : 

Vad har elever och lärare för upplevelser av våld riktad mot lärare?  

Vad har elever för attityder gällande våld mot lärare? 

Är en god relation en förutsättning för att förhindra våld mot lärare? 

 

Jag hoppas att jag får möjligheten att genomföra min undersökning på er skola och självklart 

kommer skolan och alla inblandade vara anonyma. 

 

Med vänliga hälsningar  

Abshiro Nur  
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