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”Du vet bäst, bestäm du.”  

Hur vårdlärare uppfattar sin överordning 

 

Sallnäs, Jenny 

Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att undersöka hur vårdlärare uppfattar sin överordnade position 
i förhållande till de studerande och hur deras förhållningssätt påverkar deras arbete. En av 
frågeställningarna handlar om hur lärarnas tidigare yrkesutbildning påverkar deras sätt att 
förhålla sig till sin överordning. Undersökningen har en allmän kvalitativ ansats. 
Datainsamlingen har skett genom utforskande intervjuer med fyra vårdlärare, alla 
verksamma på en privat läroanstalt för vuxenstuderanden. Empirin har analyserats med 
hjälp av Michel Foucaults maktanalys. Resultatet av undersökningen ger vid handen att 
respondenterna uppfattar att de arbetar med att få till en demokratisk undervisning där de 
studerande ska vara delaktiga och att relationen mellan lärare och studerande ska präglas av 
jämlikhet. Studien påvisar att detta i praktiken är svårt att uppnå, i synnerhet i mötet med 
studerande som lärarna uppfattar som svaga. Dessa studerande tenderar att kräva en 
auktoritär lärare, vilket krockar med lärarnas vilja att uppträda som handledare och 
mentorer. 
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”You know best, you decide.” 

How teachers in health and care subjects perceive their superior position 

 

Sallnäs, Jenny 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate how teachers in health and care subjects 
perceive their superior position in relation to their students and how their attitudes affect 
their work. One of the issues is how teachers’ previous training affects their attitudes to 
their superior position. The study has a general qualitative approach. Data acquisition has 
been done through explorative interviews with four teachers in health and care subjects, all 
employed by the same private training college for adults. The empirical data is analyzed by 
using Foucault´s power analysis. The results of the investigation show that the respondents 
perceive that they are working to develop a democratic type of teaching, in which students 
are expected to take an active part and where relations between teachers and students 
should be characterized as egalitarian. This is difficult to achieve, particularly in interaction 
with students whom the teachers perceive as weak. These students tend to require an 
authoritarian teacher, which does not correspond to the teachers’ desire to be seen as 
instructors and mentors. 
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Inledning 

I nästan hela mitt liv har jag haft samröre med skolan och dess värld. Jag har varit 
grundskoleelev, gymnasieelev och studerande på Kom-Vux, på folkhögskola och på två 
olika högskolor. Nu studerar jag själv till ett yrkesliv inom skolvärlden.  

Jag ska stå på den andra sidan av katedern och vara ledare och pedagog. I mitt tidigare 
yrkesliv har mina roller också inneburit att axla ledarskapet och vara den som har en 
överordnad position i förhållande till vårdtagare och klienter. I mitt kommande ska jag 
återigen vara den som sitter på maktmedel av olika slag. Jag kommer att bedöma och 
sortera. Mina beslut och hur jag fattar dem kommer att få effekt på dem som jag ska 
undervisa, så som de lärare jag själv har haft effekter som har påverkat mig; positivt och 
negativt.  

Hur förhåller sig yrkesverksamma lärare till den inbyggda överordning som lärarrollen ger 
dem? 

När jag började söka efter litteratur som rör den här maktobalansen och läsa om tidigare 
forskning blev det tydligt att fenomenet inte hittills fått något stort utrymme. Det gjorde det 
hela ännu mer lockande att undersöka. 
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Bakgrund 

I det här kapitlet beskriver jag hur styrdokument på flera olika nivåer bestämmer 

hur lärare bör bemöta sina elever enligt rådande syn på samhälle och människan. Jag 

ger också en översikt över litteraturens beskrivningar av hur makten hänger ihop 

med lärarens yrkesroll i form av vissa begrepp. 

Sist belyser jag Foucaults maktteori, i synnerhet de delar som direkt rör skolans 

värld, som jag har valt att använda som en del av den här undersökningens teoretiska 

ram och som jag använder för att analysera resultatet. 

Lagar och andra styrdokument 
 

Skolans och lärarens uppdrag formuleras i skollagen och i läroplanerna. Dessa 
styrdokument ligger till grund också för hur den enskilda läraren ska bemöta sina elever. 

I skollagen 2 § står att läsa:  

” Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 

egenvärde...” ” Särskilt skall den som verkar inom skolan: 

1. främja jämställdhet mellan könen samt 

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. 

Lag (1999:886).” 

Jag har valt att välja att citera läroplanen för de frivilliga skolformerna då denna reglerar 
gymnasieskolan under vilken omvårdnadsprogrammet ligger, Lpf 94. Så här formuleras 
lärarens förhållningssätt och etiska värdegrund i den: 

”1.1 Grundläggande värden 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att 

verksamheten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar 

och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde 

och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 och 9 §§). 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som 

vårt samhällsliv vilar på. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan män och kvinnor, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan skall gestalta och förmedla. 

I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism 

sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.” 
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”Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling” 

 

Vad säger begrepp som demokrati och humanism egentligen? 

Grundläggande värden i både skollag och läroplan vilar på en humanistisk och demokratisk 
grund och det är dessa värdegrunder som läraren ska efterleva i sin undervisning. Vad är 
det då som läraren mer konkret ska följa? Vad ligger bakom dessa begrepp? 

Fjellström tänker sig att skolans moraliska arena består av olika uppsättningar av 
grundläggande värde - norm – och karaktärsprinciper, där den demokratiska samhällssynen 
och den humanistiska allmänetiken är de centrala utgångspunkterna.  

Fjellström menar att såväl humanismens allmänetik och den demokratiska samhällssynen 
tillhör vår kulturs arvegods och åberopas i många svenska styrdokument, från 
regeringsformens portalparagraf till lärarförbundens yrkesetiska riktlinjer. Han anser att 
uttrycket ”humanistisk människosyn” används som synonymt med ”humanistisk 
allmänetik” eftersom den humanistiska allmänetiken innehåller det som man till vardags 
just benämner humanistisk människosyn. (Fjellström, 2006, s. 48 - 52) 

Den humanistiska allmänetiken bygger på tre hörnstenar: 

Människovärdets principer, som enligt humanismen inbegriper att människors frihet och 
integritet är värdefulla och bör respekteras. 

1. Människovärdets principer, som enligt humanismen inbegriper att människors 
frihet och integritet är värdefulla och bör respekteras. 

2. Metaetiska principer: Tankarna kring vad som är ont och gott och rätt och orätt. 
Dessa principer, menar humanismen, bestäms av människorna själva och inte av 
gudar eller någon annan auktoritet. 

3. De filosofiskt antropologiska teorierna som inom det humanistiska synsättet bygger 
på tanken om att människan har en fri vilja och att det mänskliga förnuftet är dess 
källa. Hit hör också teorier om bland annat människans behov av social gemenskap, 
av behovet av förståelse av omvärlden och att få vara en kreativ varelse. 

(Fjellström 2006, s. 51) 

Den demokratiska samhällssynen bottnar i tron på värdet av frihet, jämlikhet och 
broderskap i den sociala samvaron. Den här samhällssynen är en kombination av den 
allmänetiska föreställningen om människors lika värde och den politiska föreställningen 
om det egna samhällets särskilda betydelse. Medborgarnas rättigheter och kollektivets 
skyldigheter specificeras i raticifierade nationella och internationella regelverk som 
bestämmer grad och art av den samhälleliga respekten för medborgarnas integritet och 
självbestämmande. Det råder en diskrepans mellan etik och politik, menar Fjellström 
(2006, s. 58) och pekar på att kärnan i spänningsfältet mellan den allmänetiska 
föreställningen och den politiska föreställningen innefattar en maktfråga eftersom 
maktfördelningen i samhället villkorar medborgarnas personliga och sociala integritet och 
självbestämmande.  
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Läraren och styrdokumenten 

Sammanfattningsvis kan man säga att lärarens uppdrag på intet sätt är enkelt ur ett 
värdegrundsperspektiv. Det gäller att balansera vad politiker och andra aktörer som styr 
över skolan vill med den enskilda skolans förutsättningar att efterfölja de etiska kraven i de 
statliga styrdokumenten som skollag och läroplan. Samtidigt har man som lärare också sin 
egen människosyn kontra de stipulerade att hålla ögonen på. Hur stämmer mina etiska 
principer överens med den humanistiska allmänetiken? Bergem (2007, s. 102) ställer sig 
frågan om det är möjligt att komma fram till en gemensam plattform för skolans 
verksamhet där man samtidigt tar hänsyn till elevernas behov, läroplanens krav och 
lokalsamhällets intressen utan att det går ut över den enskilde lärarens integritet. 

Lärarrollen och makten 

Här beskriver jag hur litteraturen beskriver lärarrollen och hur maktaspekten 

hänger ihop med den i form av olika begreppsuppsättningar. 

Lärarrollen och det egna jaget 

Läraryrket innebär att man, precis som inom alla yrken, har en yrkesroll. En yrkesroll, 
menar jag, kan vara det Goffman kallar för en social roll. Den sociala rollen definieras som 
realiserandet av skyldigheter och rättigheter som är knutna till en given status och den 
sociala rollen kan inbegripa flera olika roller. (Goffman 2004, s. 23) 

Fjellström (2006, s.95) påpekar att det ofrånkomligen är så att varje yrkesroll avkräver 
utövaren av den att prestera saker som personen inte skulle ha gjort om den inte hade varit 
innehavare av en viss yrkesroll, alltså som privatperson. Det behövs en gräns mellan den 
privata och den yrkesmässiga sidan av livet som lärare. Från den privata sidan bör det 
finnas en gräns eftersom det av tradition finns krav på att en lärare bör leva som hon lär och 
att detta ofrånkomligen innebär att yrkesrollen sträcker sig långt in i den privata sfären. 
Lärare förväntas gagna eleverna även utanför arbetsplats och arbetstid på samma sätt som 
utövare av själavårdanden yrken. 

Fjellström (2006, s.96) avslutar sitt resonemang med att säga att man kan förvänta sig att 
åtminstone en svag version av föredömlighet verkar acceptabel, men vart gränsen ska gå 
mellan yrkesrollens förväntat höga moral och den privata rollen är upp till lärarkåren själv 
att ta ställning till. 

Läraren och ledarskapet 

Lärarens yrkesroll innehåller utöver att vara pedagog, också att vara ledare. Hur definieras 
då ledarskapet eller ledarrollen? 

Att vara ledare skiljer sig från att vara chef, skriver Granér (1994, s.104), då det är den 
formella organisationen som bestämmer vem som ska ta på sig chefskapet, medan det är 
den informella organisationen som bestämmer vem som ska axla ledarskapet. För att en 
chef ska fungera som en genuin ledare, måste hon utöver att ha de formella 
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maktbefogenheterna, också få gruppens informella godkännande – då får chefen det som 
Granér benämner som följare, alltså personer som accepterar chefen/ledaren.  

En absolut förutsättning för att kunna bli en fungerande ledare är att man tycker om att ha 
makt. De som inte tycker om att utöva makt blir dåliga chefer.  

Sättet att leda, det vill säga vilken typ av ledarskap som en person använder sig av, är 
avhängigt ledarens människosyn. (Granér, 1994, s.107- 108). 

En ledare väcker ofta en mängd olika känslor då vi alla har tidigare erfarenheter av 
auktoriteter som föräldrar bland annat utgörs av. Det finns en likhet mellan barnets 
upplevelser av föräldraauktoriteten och personalens upplevelser av sina ledare, eftersom 
dessa två grupper sällan kan välja sina ledare. Eftersom ledaren har en större formell makt, 
så har ledaren en större genomslagskraft och större psykologisk betydelse i gruppen än dess 
övriga medlemmar. Den psykologiska betydelsen kommer sig ur vars och ens eventuella 
auktoritetsproblematik. (Lennéer – Axelson & Thylefors, 2000, s.84)  

Lärarens makt 

Det är ett faktum att lärarens yrke inbegriper makt. Frågan är vad makten innebär för 
relationen mellan lärare och elev. Betydelsen av lärarens makt är enligt Bergem (2007, 
s.22) stor eftersom den inverkar på hela klassrumsklimatet. Bergem påpekar att man i 
läraryrket lägger stor vikt vid olika psykologiska - och inlärningsteorier när det gäller 
eleverna, men det är också viktigt att ha kunskap och om och vara medveten om 
maktutövningens betydelse för förhållandet lärare- elev. 

Begreppet makt är för många är förknippat med hänsynslös maktutövning och istället vill 
dessa uttrycka makt med omskrivningar som ”att ha inflytande” eller ”kunna påverka”. I 
själva verket innebär makt att man kan få sin vilja igenom sin vilja i konkurrens med 
andras. (Granér, 1994, s. 106) 

Begreppet makt innebär att en person blir åtlydd. Makt involverar alltid en relation och 
består alltid av interaktioner och kan alltså inte inbegripa bara en aktörs egenskaper. 
(Thornberg 2006, s.76) Det finns olika typer av makt, bland andra: 

Expertmakt bygger på det inflytande som en person har på grund av att andra personer tror 
att experten har mer kunskaper och färdigheter än de själva har. 

Personlig makt innebär att andra personer beundrar eller ser upp till den person som därför 
kan utöva inflytande på dessa.  

Legitim makt besitter den som legitimeras av en erkänd maktstruktur och den roll som 
ledare som man uppfattar att den personen har. 

Belönande makt innebär att en person har mandat att ge ut belöningar om man följer det 
som han eller hon säger. 

Tvångsmakt innehar en person som kan ge eller hota med bestraffning om man inte följer 
det han eller hon säger. 

(Thornberg, 2006, s. 76-77) 

Lärarrollen innebär en blandning av dessa maktformer eftersom den dels innehar en legitim 
makt i form av den struktur som skolan har, dels kan läraren också uppfattas som en 
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expertmakt, då läraren kan upplevas ha mer kunskaper i ämnet. Läraren kan också 
uppfattas ha mer kunskaper i vad som är etiskt rätt och fel, också det en form av 
expertmakt. (Thornberg,  2006, s. 77) 

Hur lärare utövar makt är en yrkesetisk fråga och en värdepedagogisk fråga. Genom sitt 
handlade i klassrummet utgör läraren själv en rollmodell som förmedlar hur man kan 
bemöta och behandla en person. (Thornberg, 2006, s. 77) 

Makten som lärare innehar kan antingen användas för att förtrycka eleverna eller för att 
frigöra dem. Det är det senare som uttrycks i läroplanerna i till exempel i målen för 
eleverna i Lpf 94: ”Tror på sin egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas”. Sådana 
mål är omöjliga att uppnå om läraren missbrukar sin makt. (Bergem, 2007, s. 24) 

Auktoritet  

En auktoritet är en person vars ord och handlingar har inflytande över andra personers 
attityder, föreställningar och beteenden. Detta beror på att personerna som lyssnar till 
auktoriteten, ger den auktoritära personen en legitim makt som är förknippad med den roll 
som den auktoritära personen har. Det är således legitimiteten som avgör om en person har 
reell auktoritet eller inte.  

Då läraren besitter auktoritet påverkar hon eller han samspelet i elevgrupperna på ett 
positivt eller ett negativt sätt. Lärarens agerande kan få betydelse för hur både gruppen och 
den enskilda eleven utvecklar normer och värderingar. (Thornberg 2006, s.75-76) 

Forskningsläget 
Jag har inte kunnat hitta någon avhandling eller annan typ av vetenskaplig rapport som 
hanterar exakt det jag försöker att beskriva; lärares upplevelser av sin överordning i 
förhållande till studerande. Det finns rapporter som beskriver studerandes upplevelser av 
lärare - elevrelationen, men de är dels fokuserade på studerande som är barn och unga, dels 
beskriver de inte lärarnas uppfattningar, utan elevernas. Jag väljer här att presentera ett par 
avhandlingar som tangerar det jag skriver om, men även dessa har haft grundskolan som 
sitt forskningsfält. 

I Birniks (1998) avhandling ”Lärare- elevrelationen - Ett relationistiskt perspektiv”, som 
bygger på intervjuer med lärare, har syftet att dels få fram vilken betydelse deras egen 
person har för elevens inlärning, dels att se vilken tonvikt lärarna lägger på relationen med 
eleverna. Av avhandlingen framgår att de tretton respondenterna uppfattar sig själva som 
ledare i och med att de styr verksamheten och sätter upp målen. Detta sker genom att 
läraren upprätthåller ordning och kontrollerar verksamheten. (Birnik 1998, s.97) 
Respondenterna påpekar att aktivt lyssnade synliggör eleven och de menar också att det är 
viktigt att bekräfta eleven. 

I Anders Holmgrens avhandling ”Klassrummets relationsetik- Det pedagogiska mötet som 
etiskt fenomen” är syftet bland annat att få fram hur vi kan förstå den etiska relationen i 
klassrummet och vilka konsekvenser detta kan få för den vardagliga praktiken för lärare. 
(Holmgren, 2006, s.12) Holmgren använder sig av etnografin för att beskriva den etiska 
relationen via observationer, videoinspelningar och intervjuer. (Holmgren, 2006, s.49) För 
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att analysera resultatet använder Holmgren sig av filosofen Emmanuel Lévinas. (Holmgren, 
2006, s.25) 

Holmgrens resultat visar att den pedagogiska relationen uppvisar en fragilitet och sårbarhet 
som innebär att överskridanden kan ske. Han menar att relationen är sårbar i och med att 
den bygger på ett beroende från såväl lärarens som elevens sida. Holmgren påpekar också 
att det är omöjligt att hålla fostran och lärande åtskilda inom klassrummets ram. 
(Holmgren, 2006, s.125) Holmgren avslutar sin avhandling med att i sin diskussion 
framhålla att det finns stora luckor i forskningen kring den pedagogiska etiken och att hans 
avhandling öppnar upp för en fortsatt forskning. (Holmgren, 2006, s.132) 

Teoretisk ram 

Maktbegreppet enligt Foucault 

Det finns många sätt att se på makt och maktutövning. I min undersökning har jag använt 
mig av Michel Foucaults analys av maktbegreppet, eftersom han grundligt tar sig an hela 
fenomenet och kan erbjuda en teori som gör det möjligt att se på makt ur många olika 
perspektiv och på många nivåer. 

Makt, menar Foucault, genomsyrar hela samhällsuppbyggnaden och han påpekar att om 
man ska förstå maktens uppbyggnad, så måste man se till hela samhället eftersom det är 
maktutövningen som håller upp det. (Hörnquist, 1996,s.56)  

Det finns en problematik i Foucaults resonemang här, för hur kan de lokala 
styrkeförhållandena återskapa de maktstrukturer som finns på makronivå? Det omvända 
innehåller samma problematik; hur inverkar makronivån på mikronivån? Foucault lägger 
ändå mest vikt vid de lokala styrkeförhållandena, eftersom han anser att de bildar en allmän 
kraftlinje som löper genom hela samhället. Det är de på mikronivå utförda 
maktkonfrontationerna som bildar basen för de stora institutionella komplexen. Det är 
mikronivån som styr makronivån och inte tvärtom, när det gäller makt i Foucaults analys. 
(Hörnquist, 1996, s. 58 - 59). 

Foucault intresserade sig mycket för makt inom samhällssystemet och också vad makt 
innebär för de enskilda individerna. Han menar att makt genomsyrar allt i hela 
samhällsstrukturen och ner i alla personliga relationer som vi människor inlåter oss i. 
(Hörnquist, 1996,s.51) 

Foucault tänker sig att makt är ett styrkeförhållande inom en relation och detta 
styrkeförhållande påverkas av en mängd olika faktorer, som graden av verbal förmåga, 
grad av kunskap och fysisk styrka. (Hörnquist, 1996,s.28) Makten kan modifieras och är 
alltså på intet sätt statisk. Den kan slås tillbaka och kullkastas, menar Foucault. (Hörnquist, 
1996, s.31). 

Foucault och disciplinen 

Under 1700-talet inrättades ett omfattande intresse för att kontrollera kroppen. Det är 
genom drillen som kroppen övervakas och genom drill bildas en förening av foglighet och 
nytta som blir till en disciplin. Genom att drillas människokroppen blir en del i ett 
maktmaskineri, där den blir foglig och undergiven. (Foucault, 2003, s. 138- 140) 
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En ny politisk anatomi har bildats som ett resultat av små spridda processer som utvecklas i 
på olika ställen i samhällskroppen och som så småningom blir till en generell metod. Dessa 
processer utvecklas bland annat i den militära organisationen och inom 
utbildningsväsendet. (Foucault, 2003, s. 140) Där en disciplinär makt råder handlar 
bestraffning inte om att umgälla ett brott, utan syftar till att hänföra handlingar och 
prestationer av enskilda individer till en helhet. Denna helhet utgör ett fält för jämförelser 
och skapar utrymme för differentiering. (Foucault, 2003, s. 183)  

Disciplinen fördelar individerna i rummet, skriver Foucault, (2003, s. 143) genom olika 
tekniker som till exempel: 

• Upprättandet av en sluten miljö; en specifik plats som saknar samband med andra 
platser och som är sluten om sig själv. Ett exempel är internatskolan, ett annat är 
kasernen. Den slutna miljön skapar ordning och disciplin genom avskiljandet av de 
individer som innefattas av den. (Foucault, 2003, s. 144) 

• Inrutningens princip som innebär att placera in varje individ på en bestämd, egen 
plats. Ett exempel på en sådan avskild plats är klostercellen. Genom att fördela ut 
platser åt var och en, förhindrar man gruppbildning som kan vara svårövervakad 
och svårkontrollerad. Det gör det enklare att övervaka vars och ens beteende, 
belöna och bestraffa enskildas förehavanden och upprätta direktkommunikation. 
Foucault (2003 s. 145) menar att detta i sig blir en metod för att få kunskap, 
behärska och utnyttja. Denna inrutningens princip tar sig sedermera in i själva 
arkitekturen och tar sig därmed in i de gemensamma utrymmena som i skolsalar och 
på fabriksgolv. Här är avsikten att kunna övervaka många individer på ett effektivt 
sätt och samtidigt behålla översyn på var och en. (Foucault, 2003, s. 147) 

• Utbytbarhet ingår i ett disciplinärt system, eftersom var och en definieras efter den 
plats han intar i förhållande till de andra, alltså efter rang. Så uppstår ett system där 
individualiserade kroppar fördelas och rör sig via bestämda inbördes relationer. 
Foucault menar att rangordningen i skolan består av bland annat uppdelningen i 
åldersklasser, genom led och rader i klassrummet och genom prov och uppgifter 
som inordnar eleverna i rangordningen. (Foucault, 2003, s. 148-149) Fördelningen 
enligt rang anger dels avvikelserna, dels också hierarkin av kompetenser och 
färdigheter. Samtidigt ser rangordningen till att bestraffa och belöna. En befordran 
är en belöning, medan en degradering utgör ett straff. (Foucault, 2003 s. 182) I 
skolans värld är uppflyttning till en högre klass att beteckna som en befordran, 
medan att få gå om kurser är en degradering, menar Foucault. 

Skolan ser Foucault som en både en undervisningsmaskin och en maskin avsedd för 
övervakning, rangordning och belöning. (Foucault, 2003, s. 149) 

Metoderna för att kunna kontrollera en verksamhet som skolan menar Foucault består av 
bland annat upprättandet av ett tidsschema som inbegriper tre principer: tidsrytmer, 
obligatoriska uppgifter och regelbundet återkommande förlopp. Som exempel nämner han 
Lancasterskolornas detaljstyrda tidsscheman som styrde verksamheten minut för minut. Så 
skapade man så mycket nyttig tid som möjligt, utan utrymme för störande avbrott. 
Punktligheten blev en dygd. Man skulle bekämpa sysslolösheten som i sig var ett brott mot 
Guds utmätta tid. (Foucault, 2003 s. 150-155) 
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Att de disciplinära institutionerna har mångfaldigats under seklens lopp, ser Foucault som 
den mest synliga aspekten av hur samhället har utvecklats från att inneha undantags-
disciplin (fängelser t e x) till att bli ett enda övervakningssamhälle. I och med denna 
utveckling får disciplinen en omvänd funktion där den istället för att stävja onyttiga 
befolkningsgrupper eller ta itu med uppdykande faror, istället ska den fylla en positiv 
uppgift: Disciplinen ökar vars och ens färdigheter och fungerar mer och mer som en teknik 
för att framställa nyttiga individer. (Foucault, 2004, s. 210-212)  

I och med att de tidigare slutna och från det övriga samhället avskilda institutionerna 
närmar sig det, ökar också spridningen av de disciplinära mekanismerna. Foucault påpekar 
att skolan har en tendens att utbilda sociala observatörer i syfte att utöva en kontroll över 
inte bara barnen, utan också de vuxna. (Foucault, 2004, s. 212) 

Disciplinen behövs för att motarbeta den kontramakt som framspringer ur den och 
maktkampen som uppstår ur oroligheter bör hållas inom samma plan. Att inte låta 
maktkamper få komma längre upp i hierarkin, är viktigt eftersom den i så fall skulle kunna 
komma att växa sig stark ur den mångfald som berörs och som disciplineras. Eventuella 
uppror bör hållas inom mångfalden och detta tillses genom anonyma maktverktyg som 
registrering och bedömning. Makten vill i själva verket ha så lite olägenheter som möjligt 
och detta innebär att den smyger sig fram, istället för att ta stor iögonfallande plats. 
(Foucault, 2004, s. 220-221) 

Disciplin som uttryck för normens makt 

I de olika former som disciplinen uttrycks i, menar Foucault att man ser det han kallar för 
normens makt, framträda. Han påpekar att det i och med lärarseminariernas införande växer 
fram en standardiserad uppfostran som befäster det normalas ställning som en princip i 
utbildningsväsendet. Makten normaliserar fram en homogenitet, men den individualiserar 
också den genom att mäta avvikelser inom gruppen. Normens makt har lätt att befästas i ett 
system där formell jämlikhet råder, eftersom den gör sig bra i en homogenitet där den kan 
mäta de individuella olikheterna. (Foucault, 2003 s. 185) 

Med den normaliserade sanktionen avser Foucault det ständigt verksamma system av 
kontroller som bland annat återfinns inom skolan. Syftet med denna kontroll, är att mäta 
individernas förmågor för att kunna skapa en normalisering. Orsaken är att man vill utbilda 
individerna i den värdehierarki som anses vara normal. Detta innebär att institutionen har 
ett inbyggt straffsystem i form av uteslutning, differentiering och jämförelser. (Foucault, 
2003, s.184) 

Examen innebär en normaliserande granskning som gör det möjligt att kvalificera, straffa 
och klassificera. I examen, (som kan översättas till både kunskapsprövning och läkar-
undersökning från franskan) framträder makten i all sin glans, eftersom den framvisar 
underkastelsen hos dem som bedöms och också objektifieringen av dessa. (Foucault, 2003, 
s. 185-186) 

Foucault beskriver examenssystemet som ett omvänt förhållande när det gäller 
maktutövning; traditionellt är det den som har makten som syns, men här är det 
undersåtarna som syns, det vill säga eleverna, man objektifierar dem, eftersom man iakttar 
dem. Detta resulterar i att den iakttagne hålls kvar i beroendet till den som har makten. 
(Foucault, 2003, s. 188) 
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Eftersom examen ofta utförs skriftligt, så menar Foucault att dessa dokument placerar 
individerna i bestämda platser som låser dem där. Han talar om det skrivnas makt som ett 
av de viktigaste kugghjulen i det maskineri som disciplinen utgör.  

Även i denna dokumentation som det skrivnas makt utgör görs individen till ett objekt som 
kan analyseras och beskrivas även över tid. Dessutom utgör dokumentationen ett 
jämförelsesystem som kan uppskatta avvikelser individerna emellan. (Foucault, 2003, s. 
190-192) 

Panoptismen 

Foucault begagnar sig av uttrycket Panopticon för att beskriva ett slags maktutövnings-
konstruktion som innebär att allt som de som ska övervakas gör, registreras. Foucault 
använder sig av en fängelsekonstruktions arkitektoniska konstruktion för att förklara sitt 
begrepp. Han målar upp en bild av den cirkelrunda byggnaden uppdelad i celler som går 
tvärs igenom den och med ett torn i mitten. I tornet sitter övervakaren och har fri insyn i allt 
som försiggår inom fängelsets hagn. Övervakningen innebär att de övervakade slutar att 
vara subjekt i en kommunikation och blir till objekt om vilka övervakaren hämtar 
information.  

Konsekvenserna för de inlåsta och övervakade blir att de övervakade ständigt är betraktade 
och att de är väl medvetna om att de hela tiden är genomlysta av övervakaren. Denna 
medvetenhet gör att makten kan verka automatiskt, vilket är Panopticons huvudsakliga 
effekt. (Foucault, 2004, s. 201-202) 

Panoptismen har tagit över de tidigare disciplineringsteknikerna på grund av att den gör 
maktutövningen mer effektiv. Den inbegriper till skillnad från tidigare, inte bara 
institutionerna i samhället, utan hela samhällskroppen. (Foucault 2004, s. 210) 

Panopticon är ett diagram för maktmekanismen i dess idealiska form och utgör en bild av 
en politisk teknologi. Foucault menar att man kan tillämpa det Panoptiska schemat varje 
gång man ska påtvinga många individer att en uppgift eller ett beteende. Det innebär 
således att man kan minska antalet personer som utövar makten och öka antalet över vilka 
makten ska utövas. Det innebär också att makten kan ingripa redan innan felen har begåtts. 
Panopticons största styrka ligger i att makten aldrig behöver ingripa. Den verkar spontant, 
och ger kedjereaktioner. Panopticon innebär också att maktutövningen inte upplevs komma 
utifrån, utan den finns med på ett subtilt sätt eftersom den kan utövas exakt och in i minsta 
detalj. (Foucault, 2004, s. 206-207) 

Eftersom Panopticons uppbyggnad ger utrymme för inspektion av det yttre samhället, 
förkommer det ingen risk för tyranni eftersom den disciplinära utövningen kan kontrolleras 
demokratiskt i och med att den erbjuder insyn. Maktutövningen blir så att säga transparant. 
Det som driver Panopticon är inte makten i sig, utan det är en mer effektiv utformning av 
makten, till exempel för att vinna mer rent ekonomiskt genom att öka produk-
tionen.(Foucault, 2004, s. 208) 
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Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur vårdlärare uppfattar sin maktposition i 
förhållande till de studerande. 
 

Mina frågeställningar är: 

• Vad innebär det för lärarna att ha en överordnad position? 

 

• Hur förhåller de sig till sin överordning? 

 

• Upplever de att deras tidigare yrkeserfarenhet har betydelse för hur de hanterar sin 

överordning?  

 

Metod 

I detta kapitel beskriver jag min forskningsansats och min undersökningsansats och 

hur jag har gått tillväga i min undersökning. Kapitlet innehåller också resonemang 

kring metodproblem och reliabilitets- och validitetsfrågor. 

Forskningsansats 
Min undersökning har en allmän kvalitativ ansats. Det jag vill ta reda på är vad lärarna har 
för uppfattningar när det gäller deras maktposition i förhållande till de studerande. Eneroth 
(1994, s. 76) skriver att den kvalitativa metodens mål är att blottlägga olika kvaliteter som 
ringar in det centrala hos en viss företeelse. Jag lägger min tyngdpunkt på att förstå mer än 
att förklara varför respondenterna har de uppfattningar som de uppger att de har, vilket 
också ligger i den kvalitativa metodens natur enligt Carlsson ( 1991, s.16). Alvesson & 
Sköldberg (2006, s.10) menar att ett av den kvalitativa ansatsens särmärken är att den utgår 
från studiesubjektens perspektiv och inte från forskarens idéer om vad som är centrala 
dimensioner i det man undersöker. Eftersom min undersökning helt är baserad på 
subjektiva uppfattningar platsar den i den kvalitativa ansatsens område. 

Undersökningsansats 
Jag har delvis använt mig av introspektion, det vill säga, jag har redan innan jag började 
undersökningen, funderat över min egen upplevelse av hur lärare använder sin makt. 
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Fördelen med att använda sig av introspektion är att man har tillgång till de medvetna 
tankar och känslor som ger en viss mening åt en företeelse. Om man hänger sig åt sin 
upplevda introspektion kan man endast fånga de aspekter av en företeelse som forskaren 
har egen erfarenhet av. Detta kan rådas bot på om man inleder undersökningen med 
introspektion och sedan använda sig av en annan typ av datainsamling. Då kan man dra 
nytta av metodens fördelar maximalt. (Eneroth, 1994, s. 95-96)  

Det påminner mycket om mitt sätt att påbörja arbetet med den här undersökningen. Jag 
började med att reflektera över vilken påverkan lärares makt har haft på mig, och också 
vilken makt jag kommer att besitta i min kommande yrkesroll. Mina upplevelser bakom 
katedern under VFU: n var också centrala för min egen introspektion.  

Jag har valt att samla in data genom utforskande intervjuer. Utforskande intervjuer utmärks 
av att de är någorlunda fria och ostrukturerade och syftar till att forskaren sätter sig in i den 
intervjuades tankevärld. ( Carlsson 1991, s.31) 

Forskaren är vid intervjun är inriktad på att försöka att komma åt den intervjuades 
tankeinnehåll och känslor genom att enbart ställa frågor. Han eller hon använder sig av 
frågor och ord för att nå förståelse och inte av sin inlevelseförmåga. Det är graden av 
styrning som utgör skillnaden mellan en intervju och ett samtal. I en intervju är varje svar 
framkallat av en förutbestämd fråga. (Eneroth, 1994, s. 102), 

Mina intervjuer baserades på en intervjuguide innehållande frågor som ställdes till alla 
respondenter. (Se bilaga 1) Under intervjuerna fick jag ibland förtydliga vad jag ville ha 
svar på och jag ställde också följdfrågor om jag inte trodde mig ha uppfattat respon-
denternas svar rätt.  

Genomförande 

Urval 

Alla fyra respondenter är anställda inom en friskola för vuxenundervisning i 
Stockholmsområdet. 

I mitt urval av respondenter har jag försökt att få en spridning i åldersintervall och antal år 
som lärare. Då arbetsplatsen är homogen avseende kön, har jag tyvärr inte någon manlig 
respondent med i undersökningen. De intervjuade har mellan ett och tretton års erfarenhet 
av vårdläraryrket och de har tio till tjugo års yrkeserfarenhet i sin ursprungliga 
yrkesutbildning. Av fyra intervjuade har tre någon form av utbildning inom socialt arbete 
och en är sjuksköterska med en specialistutbildning. Enligt Eneroth (1994, s. 169), så ska 
den kvalitativa metodens urval göras så att ett maximalt antal olika kvaliteter uppdagas. 
Man kan därmed inte ägna sig åt ett slumpmässigt urval i en kvalitativ undersökning. 

Intervjuerna 

Jag tog kontakt med respondenterna med e-post. Alla fick samma mejl som kortfattat 
beskrev vad jag ville undersöka, hur lång tid jag beräknade att intervjun skulle ta och varför 
jag genomförde studien. (Bilaga 2) 
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Samtliga intervjuer skedde en och en och tog mellan 25 och 35 minuter att genomföra. De 
spelades in på en digital diktafon och på en analog diktafon, vilket respondenterna 
upplystes om.  

Vid intervjutillfället inledde jag med att berätta vad min undersökning syftar till och varför 
jag vill undersöka det här fenomenet. Jag frågade också respondenten om det var något som 
hon undrade över och alla undrade varför jag hade valt att inte skicka intervjufrågorna 
innan intervjutillfället, så att de var mer förberedda.  

Alla respondenter fick samma frågor ur min intervjuguide, men jag fyllde på med 
följdfrågor när det verkade behövas. 

Databearbetning 

Jag började med att transkribera ljudfilerna genom att ordagrant skriva ut dem, även pauser 
och hummanden som återfinns i varje mänskligt samtal skrev jag ner. 

När jag har bearbetat materialet har jag använt mig av en enkel kategorisering; att 
bestämma vilka svar som jag kunde använda mig av gentemot mina tre frågeställningar. 
Jag klippte ut det som var relevant ur varje utskriven intervju och sedan satte jag mig ner 
och sorterade det som jag ansåg vara av vikt för undersökningens frågeställningar. Alla 
relevanta svar klistrade jag in ett sammanhängande dokument.  

När jag hade skrivit ihop en sammanfattning av svaren började jag att leta efter de teman 
som stack ut ur det kategoriserade materialet. Dessa teman ligger till grund för min analys. 

Etiska överväganden 

Jag började med att kontakta rektorn för skolan via mejl för att få tillstånd att utföra 
datainsamlingen  

Efter att jag hade fått medgivandet från rektorn e-postade jag ett brev som var utformat på 
samma sätt till de fem tänkta respondenterna, där jag kortfattat beskrev vem jag var och 
vad undersökningen handlade om och hur lång tid som intervjun skulle ta. På grund av 
tidsbrist avböjde en av respondenterna till att medverka.  

Alla respondenter fick vid intervjutillfället underteckna ett medgivande om att delta i 
undersökningen. Medgivandet innehöll information om vilket syftet var med intervjun, att 
respondentens identitet inte skulle röjas, vilken handledare som var ansvarig för uppsatsen 
och vem jag var. Medgivandet innehöll också information om att respondentens rätt att 
avbryta intervjun närhelst hon så önskade och att filer och bandupptagningar kommer att 
förstöras efter examinationen av uppsatsen. (Se bilaga 3) 

Metoddiskussion 

Jag har valt att använda mig av Larssons (2006) beskrivning av kvalitetskriterier för 
kvalitativa studiers framställning, alltså hur en vetenskaplig rapport bör vara sammansatt. 

Ett av kriterierna gäller perspektivmedvetenhet. Det innebär att forskaren presenterar vad 
som är relevant för läsarens förståelse för forskarens förförståelse, eller för dennes 
tolkningsteori. Forskaren kan också välja att redovisa forskningsläget för att belysa sitt 
perspektivval. (Larsson, 2006, s. 165) Jag menar att jag genom att beskriva min 
förförståelse av ämnet som jag skriver i min inledning, tillsammans med bakgrunden som 
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tar upp såväl tidigare forskning som andra litteraturstudier och min teoretiska ram, 
uppfyller Larssons kriterier för perspektivmedvetenhet. Jag har också med förförståelsen 
som en del i min undersökning. 

Ett annat av Larssons (2006, s. 171) kriterier rör etiskt värde. En viktig aspekt av en 
vetenskaplig studie är att den uppvisar god etik. Det etiska värdet inbegriper att man visar 
omsorg om dem man har studerat genom att bland annat säkerställa att deras identiteter inte 
röjs, att materialet förstörs efteråt o s v. (Larsson 2006, s. 172) Jag har i min undersökning 
använt mig av medgivandeformulär som varje respondent har skrivit under. I medgivandet 
gavs en beskrivning av hur jag samlade in materialet, hur jag skulle hantera det och i vilket 
syfte jag genomförde undersökningen. Jag har varit noggrann med i redovisningen av 
resultatet att inte få med detaljer som kan röja respondenternas identiteter.  

Reliabilitet och validitet 

Vilken grad av reliabilitet en undersökning håller, beror på om man skulle kunna göra om 
samma undersökning, på samma sätt och få samma resultat. (Svensson, 2006, s.210)  

När det gäller den kvalitativa ansatsen frågar man sig om det överhuvudtaget finns ett 
konstant objekt. De som till exempel intervjuas befinner sig i olika sinnestillstånd under 
intervjuerna som kan påverka deras svar från gång till gång. (Svensson, 2006, s.210) 
Det som gör att min undersökning kan hålla en rimlig grad av reliabilitet är tolkningen av 
resultatet, i form av citaten, genom Foucaults maktanalys, är adekvat och torde då kunna 
upprepas av en annan forskare än jag. 

Validitet beskriver hur pass väl man mäter det som ska mätas och det är validiteten som har 
det största värdet inom den kvalitativa forskningen. Validiteten i en studie således hör ihop 
med undersökningsupplägg, datainsamlingsmetodik, analys av data och resultat. (Svensson, 
2006, s.210)  

Att använda en annan typ av datainsamlingsmetod än utforskande intervjuer i den här 
undersökningen, tror jag inte hade gett samma rika innehåll i empirin. Möjligen hade 
observationer kunnat vara ett alternativ, men då tillsammans med intervjuer för att kunna få 
ett fylligt resultatunderlag. Givetvis kan man ställa sig frågan om svaren som jag fick av 
respondenterna var sanningsenliga. Som ytterligare kritik när det gäller undersökningens 
validitet kan man lägga till att jag är den som genomgående har haft tolkningsföreträde mot 
respondenternas svar och det är via mina ögon som jag presenterar resultatet.  

Det teoritillskott som resultatet leder fram till är också ett kvalitetskriterium i kvalitativa 
undersökningar menar Larsson (2006, s. 175) eftersom det kollektiva byggandet av en teori 
är central i all forskning. Teori i det här sammanhanget innebär att man finner mönster eller 
centrala drag i rådata. Det krävs en tolkning av data som lyfter fram det allmänna i dem. 
Om man lyckas framställa sina resultat på det sättet, har man producerat ett kunskaps-
tillskott, skriver Larsson.  

Jag tror inte att jag har tillfört Foucaults maktteori någonting utan jag har snarare bekräftat 
den, men jag tror att andra lärare än respondenterna kan känna igen sig i mina 
beskrivningar av respondenternas upplevelser och därvidlag kan man säga att jag har 
lyckats att lyfta det allmänna ur resultatet.  
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Resultat 

Här redovisar jag undersökningens resultat. Jag har valt att inleda resultatkapitlet 

med en sammanfattande genomgång av faktorer som jag menar hade ett inflytande 

på lärarnas arbetssituation och därför, direkt och indirekt, inverkade på deras sätt 

att förhålla sig mot de studerande. Därefter redovisar jag utfallet av undersökningen 

för att sedan analysera de teman som jag tyckte framträdde starkast i respondenter-

nas svar med hjälp av Foucaults maktteori. Jag avslutar med att diskutera utfallet av 

undersökningen. 

Lärarnas förutsättningar 
Jag tycker att det är viktigt att påpeka vilka förutsättningar som inverkar på 
undersökningens lärare i deras undervisningssituation eftersom jag menar att den här 
bakgrundsbilden bidrar till att resultatet får en större inramning. 

Skolan som respondenterna arbetar vid är en privat vuxenutbildningsskola med en så kallad 
platt organisation. Den har ett basutbud bestående av gymnasieskolans Omvårdnads- och 
Barn- och fritidsprogram. Utöver de reguljära kurserna erbjuder man uppdragsutbildningar 
och valideringar åt främst Stockholms stad och Huddinge kommun. Skolan har ett trettiotal 
undervisande lärare. 

Skolan profilerar sig genom att erbjuda utbildning som har ett stort inslag av elevinflytande 
och flexibilitet. Distansutbildningar, kvällsutbildningar och en - dag- i – veckan kurser 
finns utöver traditionella undervisningsformer. 

De studerande är företrädesvis kvinnor och många har en annan kulturell och språklig 
bakgrund än den svenska. En del av de studerande har en besvärlig psykosocial situation 
och detta avspeglas i deras studier på olika sätt. Klasserna är ofta heterogena när det gäller 
språkkunskaper, studievana och ålder. Detta gör det till en utmaning att anpassa 
undervisningen för varje grupp och för de enskilda individerna.  

Maktens påverkan på lärarnas arbete 
Lärarna beskrev hur deras makt i förhållande till de studerande tog sig uttryck och de hade 
alla reflekterat, var och en på sitt sätt vad detta får för konsekvenser för deras roller som 
lärare och pedagoger. Indirekt eller direkt, uppfattade jag det som att de arbetade under 
inflytande av denna relations förutsättningar som inbegriper att läraren är den som 
bestämmer och den studerande har att finna sig i detta. Det kändes som att makten var 
allestädes närvarande.  

Makten beskrevs bland annat sitta i rätten att bedöma, att dela ut arbetsuppgifter, men 
också i form av ett kunskapsövertag. Respondenterna beskrev att det var 
kunskapsförsprånget, både att de visste exakt hur kursernas mål såg ut, men också att de 
hade en kunskap som de studerande inte hade i ämnet i fråga, som inverkade på 
maktobalansen i relationen med de studerande. En av lärarna sade så här: 
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 ”Det är det ju alltid, bara på grund av den rollen man har och på grund av den kunskap man har 

och det är ju liksom att man känner att man är ju hemma” 

Kunskapsmakten hade olika innebörd för lärarna, som hos en av respondenterna, där det 
togs sig uttryck i att införskaffa sig mer kunskap och erfarenhet för att kunna våga släppa 
på tyglarna och få en mer jämlik relation med de studerande. Hon sa: 

”Att jag känner att jag från början var stramare och jag har bara längtat efter hela tiden att jag ska 

kunna bli den där som kan släppa loss lite och liksom inte hålla mig till ett manus…” 

En mer erfaren lärarkollega menade att makten per automatik ligger i lärarrollen därför att 
den inbegriper att man har ett kunskapsövertag och en rutin. Som lärare vet man vad man 
har framför sig, vilka arbetsformer som finns och vilka kursmålen är. Man har också ett 
övertag gentemot de studerande för att man är insatt i hur betygskriterierna ser ut. Hon 
menade att de studerande är medvetna om att de har ett begränsat inflytande just på grund 
av dessa skäl.  

”Vi har haft kurserna förut. Vi vet vad som är målen, vi vet vad som står i kriterier och i 

betygskriterier och i hela alltihopa va.” 

Gemensamt för alla respondenter var att de uttryckte att de eftersträvade ett mer jämlikt 
förhållande mellan dem och de studerande, men att detta tycktes vara svårt att uppnå, 
eftersom den ingår i en struktur som bygger på att läraren är den som är satt att kontrollera 
och styra. En lärare uttryckte det så här: 

”Det mesta de kan diskutera är ju då, det blir ju liksom former, examinationsformer och sånt och 

det är oftast ganska svår att få… Att få dem intresserade av det, att göra det överhuvudtaget.” 

Strävan efter att uppnå en annan typ av lärarroll än den traditionella auktoriteten uttryckte 
alla i termer som handledare, mentor eller coach, innebar ett ständigt arbete, menade 
respondenterna. Att på olika sätt försöka få de studeranden att vara delaktiga och känna ett 
medinflytande, var något de gärna ville uppnå för att kunna bli den typ av lärare de ville 
vara. 

Ibland upplevde lärarna att det var svårt att få till ett arbetsklimat där de kunde vara den där 
handledaren eller mentorn. Det kunde handla om tidsbrist, som den här läraren uttrycker: 

”… nu blir det ju så korta relationer och i korta relationer så blir det blir ju så att säga ledarskapet 

väldigt, alltså det blir alltid ojämlikt” 

Andra orsaker till att man inte lyckades att bli mer jämställd med de studerande, berodde på 
vilken typ av grupp som man undervisade i. I synnerhet upplevdes grupper med många 
svaga elever som en särskild utmaning. En lärare beskrev att i grupper som hade många 
studerande med tidigare misslyckanden inom skolan behövde mer styrning för att de själva 
inte kunde ”komma igång”. Genom att läraren blev mer styrande, så menade respondenten 
att det var ett sätt att få de studerande att lättare känna att de lyckades. Att grupper som till 
stor del bestod av svaga studerande inte riktigt hade möjlighet att kunna jobba med större 
frågeställningar på en gång, utan behövde mer tid för att kunna nå dit. Hon uttryckte en 
förhoppning om att de med rätt stöd skulle kunna arbeta mer i frihet senare och att hon då 
skulle kunna bli mer av en handledare: 

”De har misslyckats, de har gått individuella programmet, alltså de, jag måste vara ganska 

styrande för att det ska hända något, för att de ska få känna att de lyckas, förstår du, för att det ska 
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komma igång. Medan det här andra med att jobba med handledning, att de ska få jobba i större 

frågeställningar och sånt där.” 

Det framkom att några av respondenterna upplevde att vissa grupper av studeranden inte 
bara efterfrågar en auktoritär lärare utan mer än så; någon som besitter all makt och som 
kan ta hela ansvaret över de studerandes studier. En av respondenterna förklarade att 
orsaken till att vissa studerande vill ha en tydlig och auktoritär lärare berodde på att de är 
skolade in ett sådant system. Dessa studerande vill inte ha någon handledare eller mentor 
och det upplevde läraren att det fick konsekvenser för relationen mellan henne och de 
studerande. Det var flera respondenter som uttryckte en frustration över att påtvingas en 
roll som de inte ville spela: 

”Och jag har sagt till dom att jag är ingen gud och jag vill inte vara gud utan jag vill ha ett mera 

jämlikt men det får konsekvenser i vår relation för att de ser på mig som en gud.” 

”Nej nu överdriver jag, men du vet alltså och att det är lättare då att säga till fröken att jag gör 

nånting och så få tillåtelse att gå.  Då har, nu när jag säger fröken, jag känner mig inte som fröken, 

men det är den attityden de har då.  Att då liksom då slippa själv fundera på sitt eget ansvar.” 

”Tänk, du är aldrig sjuk. Tänk om du skulle bli sjuk, vad gör vi då? Och då sa jag: Ja, vad tänker ni 

själva, vad skulle ni göra? Ja, liksom då visste de inte vad de skulle göra. Så sa jag: Men vi har en 

genomförandeplan och ni vet ju precis vad vi skulle ha jobbat med så är jag sjuk då måste ni jobba 

på med det som står på programmet som vi har planerat tillsammans i alla fall.” 

I andra grupper, ofta exemplifierade av dem som studerade på distans, blev det lättare för 
lärarna att etablera relationer som gjorde att de kände att snabbare och mer naturligt kunde 
utöva en roll som de kände sig bekväma i. Orsakerna till att det upplevdes som mer 
tillfredsställande gav man inga direkta svar på, som i fallet med grupperna som upplevdes 
som mer styrningskrävande. 
En respondent beskrev en grupp som hon upplevde kunna sig fungera på ett för henne mer 
tillfredsställande sätt som drivna på det sättet att de själva kom med frågeställningar och 
var benägna att föra resonemang. Då tyckte hon att hennes lärarroll kunde bli mer som den 
egentligen skulle vara och innehålla en större dos handledning och mentorskap: 

”… har jag distanselever eller kvällselever och då har jag en helt annan roll. De är jättedrivna själva 

och jobbar på och kommer till mig med frågeställningar och vi kan mötas och resonera och… Så 

då ser min lärarroll mer ut så som jag egentligen tycker att den ska vara, som mer handledare och 

mentor.” 

Alla respondenter upplevde att deras auktoritet tydligt efterfrågades av alla sorters grupper 
i vissa situationer. Speciellt tydligt var behovet av ett auktoritärt förhållningssätt vid 
kursstarter och vid förändringar som rörde schemat.  

”Så jag frågade: Hallå, liksom vad är det? Och då bara: Vi är jättetrötta och det är så mycket 

information idag, det är så mycket förändringar och så här då.” 

En av respondenterna uttryckte det som att behovet av tydlighet var stort i början av kurser 
eftersom hon då behövde ge en grundstruktur för det fortsatta arbetet. Hon kunde släppa 
mer på kontrollen allt eftersom hon lärde känna gruppen bättre. Respondenten försöker i 
samband med kursstarter att få de studerande att vara delaktiga i utformningen av 
genomförandeplanen, men att hon ofta möttes av : 
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”De hade liksom inte förstått den här processen, vad vi höll på med eller inte varit där den dan eller 

tyckt att ja, men det är väl ändå hon som bestämmer.” 

Maktpersoner undgår sällan att helt att bli utmanade. Det hände även bland de intervjuade 
och en intervjuperson beskrev en sådan situation där hennes auktoritet blev ifrågasatt. Det 
var en studerande som tydligt ifrågasatte hennes brist på auktoritet och där läraren upplevde 
att hon blev utsatt för konkurrens i fråga om rollen som lärare. Den studerande gjorde sig 
till talesman för hela gruppen och menade att alla önskade sig en tydlig och auktoritär 
ledare. Hon gav sig också på de andra studerande genom att försöka få dem att framstå i 
dålig dager inför läraren genom att beskriva deras tidigare erfarenheter och utbildning, eller 
brist på utbildning. Detta ledde till att läraren hade flera enskilda samtal med den 
studerande där hon nogsamt förklarade hur hon såg på ledarskap och på lärarrollen: 

”Ja, jag får stoppa henne hela tiden. Hon tar enormt stor plats och hon försöker konkurrera, och 

hon tror att hon hjälper mig för sen så gör hon då uppsatser där hon beskriver alla kurskamrater 

och vad de har för utbildningar och på nåt sätt hur jag ska bemöta dem.” 

 En annan respondent gav uttryck för en undran om hon kanske upplevdes som för snäll 
och därför riskerade att bli utnyttjad.  

I trängda situationer, som i vissa grupper som hade utvecklat en egen kultur som inbegrep 
att många individer kom och gick lite som de ville eller när vissa studerande inte visade 
minsta tecken på intresse för undervisningen, fick lärarna ta till de maktmedel som de 
besitter i form av sin lärarroll. En av de intervjuade uttryckte en viss ambivalens att tvingas 
in i den rollen: 

”Gör inte du så här får du göra de här och de här uppgifterna. Lite fyrkantig tror jag att jag blev där.” 

En respondent beskrev en situation där en av de studerande uppvisade en total brist på 
intresse för det som pågick i klassrummet. Den studerande visade med hela sitt kroppsspråk 
att han inte var det minsta engagerad, som att han behöll jackan på och satt i ett hörn med 
ryggen mot de andra. Läraren var till slut, efter flera försök att få till en dialog med den 
studerande, tvungen att ta kontakt med hans handläggare för att visa upp det sista som hon 
kunde ta till för att väcka hans intresse: Att få honom avstängd och därigenom mista det 
bidrag som han erhöll för att gå kursen. Detta upplevdes som väldigt otrevligt av 
respondenten, som blev påmind om den här händelsen i och med den studerandes frågor i 
efterspelet av den här händelsen. Den studerande frågade ofta hur det gick för honom nu 
och det försatte läraren i kontakt med vad hon hade tvingats att göra för att få den 
studerande aktiv under studierna. Hon uttryckte sig så här: 

”Jag är ålagd att kontrollera och det vill jag ska kunna sköta sig själv i den bästa av världar. Jag 

tycker inte att det är kul att behöva bli någon slags bödel.” 

Analys 

Jag har valt att belysa de teman som starkast framträdde i respondenternas svar angående 
hur deras överordnade position påverkade deras arbete och analysera dem med hjälp av 
Foucaults maktteori.  

Temana blev: 

• Kunskapsövertaget  
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• Jämlikheten  

 

• Kontrollen 

 

Kunskapsövertaget  

Det första temat som jag vill belysa är det kunskapsövertag som lärarna upplevde att deras 
överordning var präglad av. I relation till lärarna, så är de studerande inte heller de som 
innehar makten, eftersom detta styrkeförhållande, enligt Foucault, (Hörnquist, 1996,s.28) 
påverkas av faktorer som graden av verbal förmåga eller kunskapsgrad. Detta 
styrkeförhållande beskrivs på olika sätt i respondenternas svar som i: 

”Man måste vara klar, man måste ha på fötterna det man ska framföra som jag ser det, det 

viktigaste att man har basen att man har den där kunskapen.” 

En av respondenterna uttryckte att hon uppfattade det som att de studerande var medvetna 
om lärarnas kunskapsövertag både i ämnet men också för att de har större kännedom om 
hur kursmålen ser ut. Effekten blev att de studerande därför accepterade sin underordning 
och därför legitimerade lärarnas överordning. Styrkeförhållandet mellan dessa båda parter 
var därför redan givet. 

Jämlikheten  

Ett annat givet tema blev jämlikhet eftersom det var gemensamt för alla respondenter att 
man eftersträvade en så jämlik relation till de studerande som var möjlig. 

Varför upplevdes jämlikhet som så svårt att uppnå? Enligt Foucaults teori (Foucault, 2003, 
s.143) beror detta på skolans system. Den inbegriper en disciplinär makt som inrymmer 
faktorer som upprättandet av en sluten miljö, det han kallar för inrutningens princip och 
utbytbarhet. Talande för dessa faktorer, menar jag, är uttalandet som lyder: 

” Ehh, men nu blir det ju så korta relationer och i korta relationer så blir det blir ju så att säga 

ledarskapet väldigt, alltså det blir alltid ojämlikt” 

Varför blir det så korta relationer? För att kurserna är upplagda så, alltså inrutade eftersom 
man har placerat in individerna efter kunskapsnivå, alltså kursindelats. Konsekvenserna blir 
att de studerande uppfattar faktum: Läraren är utbytbar och efterföljs av andra påföljande 
kurser och inte någon som man hinner etablerar någon direkt personlig kontakt med. De 
kontrollmetoder som Foucault menar finns i skolan inbegriper bland annat tidsrytmer, där 
skolans aktiviteter är detaljstyrda. (Foucault, 2003, s. 150) I de korta kurserna är just den 
avgränsade tiden av avgörande betydelse för relationen, påpekar läraren i sitt uttalande här 
ovan. 

 Ibland, i vissa grupper, upplevde lärarna att de kunde utöva sin makt på det sätt de själva 
ville, det vill säga vara handledare eller mentorer. Vilka dessa grupper utgjordes av 
beskrevs av några lärare som de man undervisade på distans. Min tolkning är att de 
studerande som väljer att läsa på distans uppfattades av lärarna som mer självgående och 
mer studievana än dem som studerade på det konventionella sättet, i verkliga klassrum. 
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Dessa grupper utgjorde en tillfredsställande miljö för lärarna där de kunde verka mer som 
handledare och mindre som allsmäktiga gudar: 

”En del grupper där finns det här, man har liksom lyckats jobba upp det eller det är människor som 

också kommer och har med sig det här som självklart att jag kan vara med och påverka.” 

Foucault menade att det normala är en princip i utbildningsväsendet (Foucault, 2003 s. 185) 
och här fanns det grupper som enligt gällande normer om vad som är normalt fungerande 
önskvärt; de frågade, de eftersökte ett medinflytande, och de var självgående. Dessa 
egenskaper är alla ingredienser i den moderna kunskapssynen och finns återgivet i 
styrdokument och lagar. Foucault menade också att det var lättare att befästa normens makt 
i ett system där formell jämlikhet råder och det står utom allt tvivel att det är under 
jämlikhetens flagg som skolan av idag styrs. (Foucault, 2003 s. 185) Våra normer som de 
beskrivs i styrdokumenten består av demokrati och en humanistisk värdegrund. Det 
framkom tydligt att alla respondenter försökte få de studerande att vilja ingå i denna 
värdegemenskap: 

”Jag har lite svårt det här med, vi jobbar ju med, eller för mig, tycker jag att det jätteviktigt det här 

med medinflytande och att de ska vara med och påverka, det här är deras utbildning.” 

Orsaken till att man inte lyckades att bli mer jämställd med de studerande, berodde på 
vilken typ av grupp som man undervisade i, menade respondenterna. Man beskrev att man 
upplevde att grupper med många svaga elever innebar en särskild utmaning. De var inte 
redo att arbeta på ett jämlikt sätt, utan uppgavs vara mer beroende av en auktoritär lärare. 
En respondent beskriver det så här: 

”Alltså det här har så många bottnar på nåt sätt. Det är ju…. Det handlar mycket om social 

bakgrund, vad man har med sig. Alltså jag tycker att jag tydligt ser den kopplingen. Och mitt eget 

som jag har nu, ja drygt en tredjedel har gått individuella programmet och har… Unga 

tonårsmammor, ja men de har mycket sån här psykosocial problematik flera av dem också.” 

Foucault (2003, s.184) beskriver det han kallar för den normaliserande sanktionen, vars 
syfte är att kontrollera individernas förmågor för att skapa normalisering. Lärarna strävade 
efter att utbilda individerna i den rådande värdehierarkin, enligt Foucaults maktteori. 

Kontrollen 

I situationer där de studerande inte presterade någonting eller uppträdde störande fick 
lärarna ta till de maktmedel som de besitter i kraft av sin lärarroll. Det upplevdes inte av 
respondenterna som en särskilt trevlig uppgift att med olika former av sanktioner försöka 
bringa ordning eller framtvinga en arbetsinsats.  

En form av sanktion som lärare har till sitt förfogande utgörs av det Foucault (2003, s.185-
186) beskriver som examen, alltså en normaliserande granskning som gör det möjligt för 
läraren att kvalificera, straffa och klassificera: 

 ”…för att de känner sig, de är så i underläge, de känner sig att det är jag som har makten att 

bestämma över dem om de ska ha ett g, vg eller mvg.” 

I det mest graverande exemplet av hur en av respondenterna använde sig av en form av 
examen, skulle en kuggning av den studerande ha inneburit förödande konsekvenser för 
den enskilde och det var hon väl medveten om. Papper på den studerandes misslyckande 
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hade förmodligen följt honom länge. Så här beskrev respondenten sin upplevelse av att 
behöva ta till sanktioner: 

”Jag är ålagd att kontrollera och det vill jag ska kunna sköta sig själv i den bästa av världar. Jag 

tycker inte att det är kul att behöva bli någon slags bödel.” 

Foucault menar att skrivna dokument placerar individerna i ett slags låsta fack och han talar 
om det skrivnas makt som ett av de viktigaste kugghjulen i det maskineri som disciplinen 
utgör. (Foucault, 2003, s. 190) 

I dokumentationen som det skrivnas makt utgör, påpekar Foucault, görs individen till ett 
objekt som kan analyseras och beskrivas även över tid. (Foucault, 2003, s. 191-192) För 
den enskilda studeranden hade förmodligen dokument som rörde hans misslyckande fått 
långtgående konsekvenser och kan också ligga till grund för bedömningar som görs av 
andra samhällsinstanser som socialtjänsten. 

Lärarnas förhållningssätt till sin överordning 
Lärarnas sätt att förhålla sig till den överordning de besitter i förhållande till de studerande 
beskrevs av alla respondenter som att vara entusiasmerande, att sätta igång grupperna, att 
väcka intressanta frågeställningar. Man ville få de studerande att vara intresserade och 
motiverade så långt det var möjligt, att skapa ett eget driv hos dem man undervisade. 
Genom att få de studerande mer delaktiga kunde lärarna kliva ner från den tydliga 
maktpositionen och bli mer av det de själva gav uttryck för att vilja vara; handledare: 

”Det betyder att i en del grupper så måste jag, speciellt i början kanske, vara ganska styrande, 

mycket mer styrande än vad jag egentligen tycker passar mig och hur jag egentligen ser på min 

lärarroll. Att jag inte riktigt blir den mentorn eller handledaren, utan jag får gå in och verkligen vara 

ledare. ” 

En av respondenterna gav uttryck för att hennes styrka bestod av att hon var innehavare av 
mycket energi som skapade lust hos de studerande. Hon såg sig själv som en slags 
motiverande kraft: 

”Jag tror att jag om jag ser på min styrka att leda elever är att jag tror att jag har en rätt 

motiverande kraft, om jag säger så, alltså jag har rätt mycket energi och försöker att få dem att 

känna lust.” 

När respondenterna beskrev hur man uppnår ett intresse och motivation hos de studerande, 
så nämnde man ofta hur viktigt det är med en dialog. För att åstadkomma en dialog kastade 
lärarna ut frågor eller frågeställningar kring undervisningens innehåll och form: 

”När man sätter sig och försöker intressera dem för innehåll. När man går igenom de här att-

satserna vad vi ska uppnå. När man försöker få dem att intressera sig för hur ska vi göra med det 

här. På nåt sätt är det så att man ställer frågan hur ska vi göra? Vad tycker ni? Vad skulle vara 

intressant?” 

När man hade fått till en kommunikation med de studerande blev det ett sätt för lärarna att 
förhålla sig till sin makt. Genom att ha en dialog med de studerande, att uppleva att man 
hade en fungerande kommunikation och ett klimat där lärarna upplevde att de studerande 
kände sig trygga nog att säga vad de tyckte blev förhållandet inte lika statiskt. Nådde man 
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dit upplevdes relationen som inte lika polariserad. Gränsen mellan lärare och studerande 
blev otydligare och därigenom kunde relationen bli mer jämlik: 

”Vill ni göra på det här sättet eller, jag har tänkt att vi ska jobba runt funktionshinder och det finns 

olika redovisningssätt, vad vill ni välja… Och sådär. Att föra någon slags dialog.” 

”Så finns det också den här kontrollfunktionen som inte alltid jag är så bekväm med, att kan de det 

här och jag ska ändå sätta betyg och då är det i alla fall lättare om de är här så att vi kan 

kommunicera och det händer något i rummet.” 

Förmågan att lyssna in och vara hörsam nämndes som viktiga personliga egenskaper för att 
kunna känna av vad de olika grupperna behövde. Det kan tolkas som att dessa egenskaper 
kompletterade den eftertraktade dialogen. En av respondenterna sade att hon försökte få de 
studerande att bli delaktiga så att de kan påverka kursens innehåll genom att lyssna in 
gruppen och försöka se på vilket sätt de var intresserade, vilka typer av uppgifter de ville ha 
och om gruppen föredrog att arbeta i grupp eller mer individuellt. En annan lärare menade 
att hennes styrka låg i att känna av vad som händer i grupperna och också försöka att tolka 
hur de studerande mådde: 

”Men på vägen tror jag att jag är ganska intresserad av vad som händer i klassen, vad som händer 

med personerna och att de, att man mår bra och att man även jobbar på grupprocesser och 

sådana saker.” 

En lärare beskrev att det var lätt att fastna i att hon själv var ledaren och att hon då fick ta 
ett steg bakåt och lyfta fram det som hände i gruppen istället. Hon uttryckte att det ligger i 
att många lärare gillar att bli bekräftade. Hon menade att det ligger i lärarrollen att andra 
ser dem som duktiga och trevliga och påpekade att man som lärare får jobba med det här 
behovet av bekräftelse och ”kliva åt sidan” ibland. 

En annan av de intervjuade påpekade att hon tyckte att det var viktigt att då och då visa upp 
sig, att markera att hon såg vad de studerande gjorde, trots att de arbetade självständigt.  

Överlag beskrev lärarna sig själva som någon som ser det som händer i grupperna, hur 
gruppernas egna liv gestaltar sig, vilka slags processer som de genomgick och hur deras 
inre relationer såg ut. De upplevde att de hela tiden tolkade grupperna på det här 
genomgripande sättet och gjorde sig ibland tillgängliga för att bemöta gruppernas interna 
problem om de hade betydelse för undervisningen. En av respondenterna uttryckte sig så 
här: 

”Och jag tror att det är det som är min styrka att jag är ganska bra på att känna av vad som händer 

i grupperna och i klasserna och hur de mår och så.” 

En annan lärare: 

”Men så är det så där med diskussioner när man går in som lärare i en grupp, då pågår dom där i 

klassrummet och så, men sen så lever ju gruppen ett liv utanför själva klassrummet  där det 

fortsätter att diskuteras och konflikter dras och så där. Och där kan man ju fundera över vems roll 

det är att ta tag i det för det var ju några som kom till mig från den grupp jag var mentor i . ”Du 

måste komma in och hjälpa oss och det här och det här har hänt och den gör si och den gör så” 

Det var gråt och det var tårar och grejer och så där. Men det kändes sedan att jag kan gå in och 

tala om hur jag ser på saken.” 
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En av respondenterna beskrev en situation i en grupp som hon hade undervisat i, där många 
av de studerande hade uttalade fördomar mot bland andra homosexuella. Hon hade försökt 
att diskutera dessa värderingar med gruppen, både inom och utom klassrummet, men funnit 
att det var snudd på omöjligt att åstadkomma några förändringar i deras uppfattningar. 
Läraren konstaterar i intervjun att hon kunde påpeka vilka värderingar som är de rådande 
inom barnsomsorgen och som de studerande hade som uppgift att stå för som 
yrkesverksamma, men att hon inte kunde gå in och programmera om deras hjärnor. I den 
situationen uppfattade hon sig själv som lite maktlös. Annars var det ingen av de 
intervjuade som uttryckte att de kände sig maktlösa. Det kunde uppstå situationer som en 
av respondenterna beskrev som missuppfattningar vad gällde uppgifter och att hon då 
kunde gå in ändra förutsättningarna i uppgiften så att den bättre stämde överens med vad de 
studerande hade gjort. Detta gjorde hon om det verkade som att flertalet hade missuppfattat 
frågan. Andra situationer som upplevdes som frustrerande av alla lärare var när det, som en 
av respondenterna uttryckte det, var en låg energi i grupperna: 

”Nu vill jag inte skapa konflikter, det är inte det jag menar, men att kommer det upp till ytan så att 

om det är väldigt såhär energilöst och jag inte kan läsa av.” 

Analys 

I lärarnas svar om hur de såg på sin överordning framkom dessa teman som jag har valt att 
analysera med hjälp av Foucault: 

• Observationen 

• Frustrationen 

Observationen 

Förmågan att läsa av grupperna för att kunna se vad de ville ha ut av undervisningen eller 
för att känna av vad som väckte deras intresse, framhålls av respondenterna som en viktig 
väg att nå en dialog med de studerande. Lärarna beskrev den här förmågan bland annat som 
något av en personlig egenskap. De såg hela tiden hur grupperna utvecklades internt, vilka 
relationer grupperna innehöll och tolkade dessa företeelser och egenskaper hos grupperna. 

Ett av citaten speglar den här uppfattningen: 

”Och jag tror att det är det som är min styrka att jag är ganska bra på att känna av vad som händer 

i grupperna och i klasserna och hur de mår och så.”  

Foucaults begrepp Panopticon beskriver ett slags maktutövningskonstruktion som innebär 
att allt som de som ska övervakas gör, registreras. Han menar också att konsekvenserna för 
de övervakade blir att de ständigt är betraktade. De som är övervakade är väl medvetna om 
att de hela tiden är genomlysta av övervakaren. Denna medvetenhet gör att makten kan 
verka automatiskt, vilket är Panopticons huvudsakliga effekt. (Foucault 2004, s. 201-202) 

Respondenterna uttryckte att de genom att iaktta och känna in, ville etablera en dialog med 
de studerande, för att på så sätt, vill jag mena, skapa en slags teknik för att kunna utöva 
makt på ett för dem, mer tillfredsställande sätt. Om man ska använda Foucaults teori 
(Foucault, 2004, s. 212) så skriver Foucault att skolan har en tendens att utbilda sociala 
observatörer just i syftet att utöva kontroll. Genom att beskriva sig själva som inkännande 
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och inlyssnande gentemot de studerande så utövade lärarna också sin makt i förhållande till 
dem. De gjorde sig till uttolkare av gruppernas inre liv och processer i syfte att utöva 
kontroll och inflytande, i sann panoptisk anda. 

Frustrationen 

Respondenterna beskrev ett par situationer där de upplevde sig som frustrerade eftersom de 
inte kunde påverka de studerande på det sätt som de ville. Jag vill påstå att det var en form 
av maktlöshet som inträdde när de studerande visade sig vara oförmögna, eller ovilliga att 
vilja omfatta lärarens värderingar eller uppfyllde hennes krav på engagemang i 
undervisningen. Just bristen på energi som vissa av grupperna beskrevs ha av 
respondenterna menar jag kan vara ett uttryck för ett slags uppror. Det uppstår en orolighet 
genom bristen på engagemang och frånvaro av energi. En lärare beskrev en sådan situation: 

”Det har jag upplevt med i alla fall en grupp där man liksom ror och ror och försöker att liksom 

kasta ut ehh, diskussionsunderlag och funderingar och sådär och de bara sitter helt spiktysta. Då 

kan man ju känna sig väldigt maktlös. Hallå., liksom. (skrattar)”  

Disciplinen behövs då, menar Foucault, för att stävja den låga energin som utgör 
kontramakten. Men makten vill i själva verket ha så lite olägenheter som möjligt och detta 
innebär att den smyger sig fram, istället för att ta en iögonfallande plats. (Foucault, 2004, s. 
220-221) 

”Så finns det också den här kontrollfunktionen som inte alltid jag är så bekväm med, att kan de det 

här och jag ska ändå sätta betyg och då är det i alla fall lättare om de är här så att vi kan 

kommunicera och det händer något i rummet.” 

Det här smygandet med makt, oviljan att ta till maktmedel hos respondenterna, kan med 
andra ord tillskrivas disciplineringens maskineri, där lärarna är de som är satta att utöva 
disciplinering ryggar för uppgiften eftersom systemet tenderar att arbeta med dolda verktyg 
och inte låta makten få för stort utrymme. Detta kan tolkas som att frustrationen inföll 
eftersom lärarna inte kände sig bekväma med att ta till de maktmedel som de facto står dem 
till buds. 

Den tidigare yrkesrollens inverkan på 
förhållningssättet 
Alla lärare hade en utbildning inom vård och omsorg eller inom socialt arbete och tre hade 
varit yrkesverksamma inom det område de hade sin grundutbildning längre tid än de hade 
varit lärare. De ansåg alla att deras tidigare utbildning påverkade dem i deras nuvarande 
arbete som lärare och med det även påverkade deras hållning inför deras maktposition. 
En av respondenterna sa så här: 

”Ja, alltså det känns ju som att, det kanske gäller alla oss som har haft människovårdande, att man 

är ju väldigt, tror jag, försöker vara så empatisk som det går och verkligen lyssna in var och en…” 

Två av respondenterna beskrev att de på ett eller annat sätt fick brottas med sitt tidigare 
yrkesmässiga förhållningssätt, som hade inneburit en stor dos av förståelse och vilja att 
hjälpa. En av lärarna menade att hon hade svårt med att inte bli personligt engagerad i de 
studerande och att hon hade svårt med att avgränsa sitt ansvar och lägga det på någon 
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annan eller på skolan. Alla är ju människor som hon möter, och hon kunde inte undgå att 
bli berörd av deras liv, menade hon: 

”Vad är lagom och det här personliga engagemanget och att det är människor och jag har svårt att 

vara en sådan person som säger att jamen det här är inte skolans ansvar” 

Den andra respondenten som också upplevde att det hade varit svårt att lösgöra sig från sin 
tidigare yrkesroll sade att hon hade fått arbeta med det, speciellt i början av sin yrkesbana 
som lärare, då hon hela tiden såg vilka studeranden som det var synd om. Hon uttryckte 
också att hon i början också tänkte sig in i vilka patienter som skulle möta hennes 
studerande när de var klara med sin utbildning: 

”Eller kanske med vården också, eller jo, men jag tror att jag har kommit lite över det, men första 

åren var det rätt mycket så att man hade lite svårt att lämna rollen.” 

En av lärarna menade istället att hennes tidigare yrkesroll hjälpte henne i rollen som lärare 
genom att den hjälpte henne att inte vilja vara den som är, som hon uttryckte sig, snäll. 
Hela tiden hade hon med sig tanken på att det egna personliga ansvaret för sitt liv fanns 
där, att alla människor gör sina egna val.  

En av de intervjuade menade att hon i sin gamla yrkesroll hade med sig förmågan att ta 
svåra samtal och inte backa för det som kan upplevas som besvärligt. Hon beskrev också 
att hon hade nytta av den rent pedagogiska delen i den första utbildningen och upplevde att 
hon hade ett försprång vad gällde pedagogiken om hon skulle jämföra sig med lärare utan 
den bakgrunden. 

En lärare påpekade att hon trodde att hon var mer påverkad av sin uppväxt än av sin 
tidigare utbildning och hon menade att den hade ett större inflytande över hennes sätt att 
fungera som lärare än den formella bildningen.  

Analys 

Den här delen av resultatet kan inte analyseras med hjälp av Foucault. Resultatet får tala för 
sig själv. Jag återkommer till ämnet i min diskussion. 

Diskussion 

Mitt syfte med den här studien har varit att undersöka hur vårdlärare uppfattar sin 
maktposition i förhållande till de studerande. Att relationen mellan lärare och deras 
studerande innehåller en asymmetri när det gäller grad av inflytande, har för mig varit 
fullständigt klart. Denna åsikt delas dock inte av alla och de som inte uppfattar att 
relationen innehåller en maktdimension, är min upplevelse, kan ha svårt att tillkännage 
denna aspekt. Det är inte konstigt att alla inte kan se att en klar maktobalans finns i lärare -
elevrelationen om man tittar på den kontext som vi lever med idag. 

Lagar och styrdokument betonar jämlikhet och demokrati och det är dit vi strävar; att nå 
delaktighet och medinflytande för elever och studerande i alla skolformer i det svenska 
utbildningsväsendet.  
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Jag var på grund av att fenomenet kan uppfattas som känslomässigt laddat, fundersam över 
hur mitt ämnesval skulle tas emot, främst av de lärare som jag ville intervjua. Det visade 
sig vara en ogrundad rädsla. Jag upplevde att alla respondenter var medvetna om att de som 
lärare innehar en maktposition i förhållandet till de studerande och att de hade reflekterat 
över vad det innebär för dem och för dem som de undervisar. Resultatet av att lärarna var 
så benägna att öppenhjärtigt dela med sig av sina tankar, blev att jag fick en datainsamling 
som vida överträffade mina förväntningar. 

Min första frågeställning handlar om vad det innebär för lärarna att ha en överordnad 
position, och syftar till att undersöka hur lärarna arbetar med sin ställning som innebär att 
de har ett större inflytande än de studerande. Ett av de mest framträdande resultaten i min 
undersökning är hur hårt lärarna arbetade för att få de studerande att bli delaktiga, att vilja 
vara medbestämmande, något som tydligt ingår i deras uppdrag om man läser 
styrdokumenten. Lärarna försökte entusiasmera och väcka frågeställningar kring 
undervisningens innehåll och planering. Hur hårt lärarna fick arbeta med att nå ett mer 
jämlikt förhållande, berodde på, uppgav respondenterna, hur många svaga studeranden som 
grupperna innehöll. Svagheten uppfattades av lärarna bero på tidigare misslyckanden i 
skolan. En annan faktor som påverkade arbetet med att få till delaktighet, berodde på att de 
studerande uppfattades vara skolade i ett system, där lärarna är självklara auktoriteter. 

Det är också märkbart hur lärarna refererade till sig själva som handledare och mentorer. 
Man ville inte fungera som traditionella lärare, det vill säga vara den som har rätt att 
bestämma allt, men de uttryckte att de ofta tvingades att uppträda mer auktoritärt än de 
själva ville. När de tvingades att ta till maktmedel, upplevde de frustration över att behöva 
peka med hela handen. De var inte bekväma i att framstå som auktoritära, traditionella 
lärare. 

Min andra frågeställning handlar om hur lärarna själva förhöll sig till sin överordning. Jag 
var nyfiken på att se hur de uppfattade att de hanterade sin makt. 

Det framkom att lärarna genom att använda sig av sin hörsamhet och sin förmåga att lyssna 
in de grupper som de undervisade i, var en metod att hantera maktpositionen. Att observera 
och analysera gruppernas interna liv och processer var ett sätt att behärska situationen och 
känna att de hade kontrollen över de studerande. 

Det som upplevdes som frustrerande och där lärarna kände att de var maktlösa var när de 
inte kunde uppnå den grad av delaktighet som de ville ha av de studerande. Här var det 
tydligt att inaktivitet från de studerandes sida var svårt att hantera och förhålla sig till för 
respondenterna. Jag tolkar det som att lärarna, som var medvetna om sin makt och ville 
förhålla sig till den genom att istället för att framstå som en gammaldags katederlärare, 
ville uppträda som handledare, här ger uttryck för den ambivalens som också framkommer 
i studien. Å ena sidan är man tydlig och auktoritär när man tycker att det är naturligt för 
gruppen att behöva en stark ledare, som vid kursstarter, å andra sidan är man inte villig att 
ta till de reella sanktioner som står till buds när det uppstår pressade situationer.  

Min tredje frågeställning handlade om lärarna uppfattar att deras tidigare utbildning 
påverkar deras sätt att hantera sin maktposition. En fråga som jag tyckte var intressant 
eftersom vårdlärare är ganska exklusiva i förhållande till människor som ”bara” är 
lärarutbildade i och med den dubbla kompetens som kåren besitter.  
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Det visade sig att den tidigare utbildningen påverkade lärarna både positivt och negativt i 
förhållande till deras sätt att hantera sin överordning i den innevarande yrkesrollen. Det 
positiva verkade vara övervägande och bestod av dels att man upplevde att man hade med 
sig redskap som gjorde att man ”såg” de studerande och dels hade förmåga att inte skygga 
för svåra situationer. Det som inverkade negativt var att man kunde göra de studerande till 
ett slags patienter eller klienter, detta uppgavs vara något som främst var tydligt i början av 
lärarvärvet och något som man jobbade med att få bort. 

Konklusion 
En tanke som har väckts hos mig när jag har analyserat empirin, är att lärarna dels är bärare 
av samhällets syn på vad ett gott ledarskap innebär som att nå konsensus, delaktighet och 
demokratiska beslut, dels har de, genom sitt intellektuella och kunskapsmässiga försprång 
gentemot flertalet av de studerande också kapacitet att vara delaktiga i beslutsfattande 
själva. De studerande, däremot, uppvisar ofta, i synnerhet de svaga, att de inte har förmåga 
att prestera en sådan aktivitet själva och kan alltså inte uppnå den grad av aktivitet som 
lärarna önskar. De eftersöker ibland rent bokstavligt, en auktoritär lärare. Detta tror jag 
beror på att de saknar lärarnas förutsättningar. De studerande har inte blivit skolade i den 
här synen på hur en undervisningssituation ser ut i, eller hur det är önskvärt att den ter sig 
idag och de har inte heller resurser för att kunna tillgodogöra sig en sådan uppfattning. Det 
är tryggare och enklare att låta läraren bestämma allt och låta allt vara vid det gamla 
invanda sättet att förhålla sig. 

Trondman (1997) skriver att den tidigare lärarrollen, den han kallar för företrädet innebar 
att läraren hade en överordning som inte kunde ifrågasättas. Läraren krävde och fick en 
respekt som både förhindrade och dolde elevens möjlighet att ifrågasätta. Idag, menar 
Trondman, känner få lärare igen sig i företrädets position. Han skriver istället om dagens 
lärarroll som den sköra auktoriteten. Denna roll förutsätter att läraren, till skillnad från den 
som är auktoritär, innehar auktoritet genom en demokratisk process.  

Den lärare som uppfattas som en auktoritet, men inte auktoritär, har vunnit ett värde i form 
av ett slags relationskapital som består av att varje elev har en tillit till läraren som bland 
annat visar sig i att de kan uttrycka vad de tycker, känner och vill i dennes närvaro. Men, 
påpekar Trondman, man ska inte förvänta sig att eleven i varje situation använder sig av 
rätten att tala; eleven har lika stor rätt att tiga. Tillåter man inte eleverna att tala när de vill 
och låta bli när de vill, hamnar man i det Trondman kallar för den slutna famnens princip 
som innebär att eleverna avkrävs tyckande, men där deras uppfattningar kan bli grund för 
kritik från läraren när de inte säger rätt saker eller t o m bli bestraffade. Trondman menar 
att den sköra auktoriteten inte kan innehålla fördömande av uttalanden, utan läraren bör 
besvara oönskad kritik genom att istället förhålla sig öppen för utsagan. Han påpekar att 
läraren gärna kan bjuda på självreflektion i svaret som hon ger eleverna och på så sätt visa 
att ansvaret för relationen till största delen tillfaller henne. Trondman menar att det är 
genom den sköra auktoriteten som skolan kan bli demokratisk på djupet. 

Jag tycker att det Trondman beskriver som den sköra auktoriteten kan vara svaret på vad 
lärarna i min studie vill vara. Det kanske är det de menar att de vill vara när de säger att de 
vill vara handledare eller fungera som mentorer? 
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Skolans kontext håller på att förändras, men förändringen tar tid. De studerande, som i min 
studie är vuxna, ligger inte i fas med lärarnas uppfattningar om hur lärarrollen ter sig, och 
det är i sig inte alls märkligt eftersom förändringen inte har kommit ifatt dem förens i mötet 
med en lärare som har andra värderingar. Att skapa och upprätthålla en skör auktoritet som 
tillåter sig att prövas och utmanas, som inte går till motangrepp eller upprätthåller en 
skendemokrati som kan slå ner den som uttalar sig kritiskt är dock en process som jag tror 
kräver mycket tid att etablera. Den tiden finns sällan i de korta relationer som lärarna i den 
här studien är utlämnade till. 

Min förhoppning är att den sköra auktoritetens lärare finns inom räckhåll och att tiden som 
passerar över åren, kommer att medverka till att flera lärare har ett sådant förhållningssätt 
mot dem som de undervisar. 

Förslag till fortsatt forskning 

Jag tycker att lärares överordning är värd att få utforskas mer än vad som tidigare har 
gjorts, eftersom den är en relationsfaktor som är och har varit konstant så länge som ett 
utbildningsväsende har funnits. Konsekvenserna av lärares överordning har en stor 
genomslagskraft på alla som någon gång har omfattats av skolplikten.  

Det vore också på sin plats att undersöka vuxenstuderandes syn på lärares överordning, 
eftersom det som finns att läsa i vetenskapliga rapporter handlar om barn och ungas 
perspektiv. 

Att fortsätta att utforska vårdlärares syn på lärarrollen menar jag kan vara fruktbart, 
eftersom de har en annan yrkesutbildning i botten som till vissa delar handlar om liknande 
fenomen; de är så att säga dubbeltränade i att möta människor och de har även tidigare 
innehaft en överordning inom sitt gamla yrke. Jag vill påstå att de har en annan beredskap 
för att möta elever och studenter, på gott och ont, än de som ”bara” är lärarutbildade. 
Denna dubbla kompetens förtjänar att uppmärksammas, även i forskningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1, intervjuguide 

 

Inledande frågor: 

 

• Vad har du för yrkesutbildning i botten? 
 

• Hur länge har du arbetat som vårdlärare? 
 

• Vilka kurser undervisar du i? 
 

Fördjupande frågor: 

 

• Kan du beskriva hur du ser din lärarroll? 
 

• Kan du beskriva hur du leder dina studeranden? 
 

• Vilken typ av ledare vill du beskriva dig själv som? 
 

• Upplever du att du kan vara den typ av ledare som du vill vara? 
 

• I vilka situationer är det tydligt att det är du som har det största inflytandet i 

förhållande till de studerande? 
 

• Kan du beskriva en situation där du tydligt har känt att det är du som har en 

överordnad position i förhållande till de studerande? 
 

• Finns det situationer där du känner dig maktlös? I så fall, kan du beskriva en sådan 

situation? 
 

• Tror du att du fungerar annorlunda som lärare för att du är socionom/sjuksköterska i 

grunden? 
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Bilaga 2, inledande e-postmeddelande 

 

Hej NN, 
  
Jag vet inte om du minns mig, men jag gjorde min praktik hos er i november och början av 
december 2006 (och vt 2006).( NN och NN var mina handledare.) 

Eftersom jag skriver C-uppsats nu, skulle jag vilja intervjua dig. 

NN har gett sitt medgivande till att jag genomför intervjuerna hos er via mejl för ett par 
veckor sedan, så du vet. 

Mitt uppsatsämne hanterar relationen mellan vårdlärare och deras studeranden, något som 
intresserar mig mycket och min förhoppning är att du också finner det intressant. 

Du kommer att vara anonym liksom din arbetsplats. Jag ska noga se till att materialet hålls 
konfidentiellt. 

Intervjun beräknas att ta ungefär en halvtimme och jag kommer till dig när du kan.  

Det vore roligt om du ville medverka! 

  

Hör av dig till mig, gärna med förslag om när du har möjlighet att träffa mig, om du känner 
att du vill och har en halvtimme över. 

  

Glad påsk, 

  

Jenny Sallnäs 
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Bilaga 3, Medgivande 

 
 
Medgivande 

 
Jag skriver en C-uppsats på Lärarhögskolans KPU -program med inriktning mot vård, hälsa 
och omsorg. Min undersökning handlar om hur vårdlärare uppfattar sin överordning i 
relationen till de studerande. 
 
Respondenternas svar kommer att hanteras konfidentiellt och deras anonymitet bevaras. 
Intervjusvaren kommer att ligga till grund för en analys vars utfall blir uppsatsens resultat.  
För att samla in data, har jag till min hjälp två diktafoner, en analog och en digital. Efter 
examinationen kommer filerna och banden att raderas respektive förstöras. 
Respondenten samverkar frivilligt och kan när som helst välja att avbryta intervjun. 
 
Ansvarig handledare för uppsatsen är universitetsadjunkt Margun Lundström. 
 
 
 
Jag lämnar härmed mitt medgivande till att medverka som respondent i den här 
undersökningen:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


