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Sammanfattning 
Den här uppsatsen syftar till att ta reda på hur lärare i tre olika arbetslag tänker kring 

uppskattning i arbetet. Metoden är fokusintervjuer där lärarna diskuterat utifrån frågorna 

från vem man får uppskattning, vad man får uppskattning för och vad det betyder i 

arbetet som lärare. I analysen av de kvalitativa data som samlats in, sorterades 

materialet under fyra skilda mikropolitiska arenor. Det var den privata arenan - läraren i 

klassrummet, interaktionsarenan - läraren i samarbetet med kollegorna, den offentliga 

arenan - läraren och ledningen samt den omgivande arenan – läraren och föräldrar/andra 

i samhället.  

 

Resultaten visar att lärarna överlag värderar elevernas uppskattning väldigt högt. 

Uppskattning från kollegor är också viktigt, inte minst att man trivs tillsammans och 

känner sig trygg. Det visar sig inte vara så vanligt med uppskattning kopplad till 

undervisningen. När det gäller ledningen är upplevelsen att det inte kommer mycket 

uppskattning därifrån. Meningarna är delade om det är önskvärt, men i de fall man vill 

ha det så måste uppskattningen från rektorn vara kopplad till att man verkligen vet vad 

som händer. Uppskattning från föräldrar värderas också högt, men där talas också 

mycket om kritik. Detta gäller också medias intresse för skolan.  

 

Uppskattning i arbetet tycks vara viktigt för lärarna i de tre arbetslagen. Flera av lärarna 

kände att man behövde positiv feedback för att klara de utmaningar som arbetet innebär. 

Att vara uppskattad verkar vara en viktig drivkraft i lärarnas vardagsarbete. 
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Inledning 

Syfte 

Denna undersökning syftar till att få svar på frågorna: 

Vem ger uppskattning, beröm och bekräftelse till läraren för arbetet som denne gör? 

Vilken typ av uppskattning får man och vad betyder detta för läraren i vardagsarbetet?  

Bakgrund 
Reformer inom skolan beslutas ofta på högre nivå och är tänkta att verkställas av läraren 

i det dagliga arbetet. Min erfarenhet är att läraren sällan har någon direkt kontakt med 

beslutsfattarna. Däremot träffar man oftast dagligen sina kollegor och eleverna. Läraren 

har också en del kontakter med föräldrar och med ledningen, oftast i form av rektor. 

 

Ekholm (Ekholm, Blossing, Kåräng, Lindvall & Scherp 2000) följde nio skolor från 

1969 till 1994 och kom till slutsatsen att undervisningen förändrades ganska lite. 

Effekterna av skolreformer var begränsade. Den nationella utvärderingen av skolan 

1992 visade att läraraktiva arbetsformer dominerade (Blossing, 2004). Skolverkets 

granskning av läs och skrivprocessen visar att undervisningen är läromedelsstyrd och 

ämnessegregerad och bygger på instrumentalism och individualism med enskilt arbete 

med uppgifter som svara mot vissa mål. Arfwedsson och Lundman har (enligt Blossing, 

2000) kommit fram till att skolor mera anpassar sig till lokala sammanhang än till 

läroplaner och författningstexter. Det kan röra sig både om föräldrars elevers syn på 

lärande och den egna skolans historia och traditioner. Det är alltså inte bara styrningen 

uppifrån som påverkar hur undervisningen egentligen ser ut i klassrummet. Läraren har 

förväntningar från andra håll som också har betydelse för hur man bedriver 

undervisningen.  

 

Hargreaves (1998) beskriver hur lärares görande och tänkande beforskats, men menar 

att vi vet betydligt mindre om vad lärare känner när de undervisar. Vilka känslor och 

vilka behov styr deras arbete?  

……mycket av den forskning och facklitteratur som faktiskt behandlat undervisningens 

emotionella sida, har i mindre utsträckning utgått från lärarna själva och det de har att 

säga. Betoningen har istället legat på etablerade teoretiska problemställningar och 

begrepp, som man sedan tillämpat på lärare och undervisning. (s. 152) 
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Mot denna bakgrund tycker jag det är intressant att studera hur lärarna själva tänker, och 

då särskilt kring fenomenet uppskattning som är en viktig faktor för engagemanget i 

lärararbetet, vilket beskrivs nedan. Arbetet början i en öppen anda, med utgångspunkt i 

det empiriska materialet som utgörs av lärarnas berättelser. Till hjälp i analysarbetet 

används teorier och begrepp som beskrivs nedan. 

Tidigare forskning 

Krav och tillgångar i arbetet 
Bakker och Shaufeli (2004) studerade motpolerna utbrändhet och engagemang kopplat 

till krav och tillgångar i arbetet. Engagemang definierar de som energi (uthållighet, vilja 

att arbeta hårt), hängivenhet (inspiration, utmaning) och absorbtion (koncentration, 

ovilja att avsluta aktivitet). Bakker och Shaufeli valde i sin studie att använda feedback 

på prestationer, stöd mellan kollegor och ledningens stöd som tillgångar i arbetet. 

Undersökningen visade ett klart samband mellan dessa typer av tillgångar i arbetet och 

engagemang. Det fanns också ett negativt, om än något svagare, samband mellan dessa 

fenomen och utbrändhet. 

 

I en norsk undersökning bland lärare i grundskolan ville Einar M. och Sidsel Skaalvik 

(2009) undersöka sambandet mellan lärarnas upplevelser av krav och tillgångar i 

arbetet. Kraven kan vara arbetstyngd, stökiga elever, relationen till föräldrar, 

samarbetsproblem med kollegor samt brister när det gäller ledningsstöd och autonomi. 

Tillgångarna kan vara stöd från ledningen, autonomi och bra föräldrarelationer. Man 

hänvisar till studier som visar att föräldrar i dag engagerar sig mer i sina barns 

utbildning än man gjorde tidigare (Lamont&Black-Branch, 1996) även då det gäller det 

dagliga arbetet i skolan, vilket sätter press lärarna. Det fanns i undersökningen inga 

direkta samband mellan bra föräldrarelationer och tillfredställelse i arbetet. Däremot 

framträder ett klart samband mellan dåliga föräldrarelationer och sämre prestationer och 

en förändring av personligheten/overklighetskänslor. En av slutsatserna av 

undersökningen är att det inte går att se den sociala kontexten som en faktor, eftersom 

dess olika delar värderas olika av läraren. Stöd från rektor var en viktig faktor som hade 

klara samband med minskad upplevelse av tidspress, bättre föräldrarelationer och 

autonomi i arbetet. Detta bidrog till minskad benägenhet att bli utbränd eller 

personlighetsförändrad och gav ökad tillfredsställelse i arbetet. Intressant var också 

upptäckten att man på de mindre skolorna upplevde ett större stöd från rektorn. 
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Skolorna i Norge är förhållandevis små och den största deltagande skolan hade 60 

lärare. Man frågade sig avslutningsvis hur rektor ska kunna guida och ge individuellt 

stöd till varje lärare.  

 

I en studie av tyska lärare fann Stoeber och Rennert (2008) samband mellan utbrändhet 

och krav/press från föräldrar. Om det är eleverna som sätter press på läraren leder det 

till en känsla av att var mindre värd. Om föräldrarna är källan till upplevelsen av krav 

kan detta leda till att läraren blir utbränd. Däremot visar det sig att krav och 

förväntningar från kollegor istället leder till lägre känsla av hot och lägre risk för 

utbrändhet. Perfektionalism innebär en fara för lärarens hälsa bara om den är 

kombinerad med en rädsla för att göra misstag. En särskild risk innebär det om föräldrar 

i sitt bemötande kräver att läraren är ofelbar.  

Utveckling av lärarrollen 
Hackman och Oldham beskriver (enligt Bolman & Deal, 2005) tre faktorer som är 

viktiga för att åstadkomma förändringar i arbetet. Det är känslan att arbetet är 

meningsfull, möjligheten att använda egna erfarenheter och omdöme och återkoppling 

på prestationer. 

 

Att arbetsklimatet kan vara viktigt för en skolas utveckling visade sig då finska 

högstadielärare fick beskriva vilka psykosociala faktorer som behövde utvecklas (Salo 

2002). De lyfte fram a) arbetsklimatet emellan de anställa - uppmuntran, vi-anda, 

hänsyn och tolerans), b) samarbete - gemensam planering och gemensamma spelregler, 

c) öppenhet och diskussioner om arbetet och d) relationen mellan ledningen och lärarna 

- öppenhet, respons och samarbete. 

 

Andersson och Andersson (2004) har undersökt hur nyutbildade lärare påverkas i sin 

yrkesroll. 

Alla yrken, där flera människor samspelar, är komplexa och innebär att nyutbildade 

inte kan överföra studier till praxis utan att transformera sina kunskaper. Det som gör 

läraryrket särskilt komplext är att det finns många intressenter som anser sig ha stor 

kunskap inom de områden som lärare möter och många har uppfattningar om hur 

verksamheten i skolan ska bedrivas.   (s.162) 

De kommer i sitt arbete fram till slutsatsen att de nyutbildade lärarna råkade ut för 

konflikter mellan egna intressen och andra aktörers intressen. Lärarna kände sig utsatta 
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och reaktionen blev en anpassning till omgivningens förväntningar. Andersson & 

Andersson ser det som värdefullt att lärare blir medvetna om denna dolda styrning som 

de utsätts för. De använder mikropolitik som ett begrepp för att förklara och tolka 

fenomenet. 

 

Blossing (1998) såg i Albatrossprojektet där 8 skolor studerades att lärarna själva 

upplevde att de sällan fick respons på undervisningen från skolledarna eller från andra 

vuxna. Det var eleverna som stod för den viktigaste responsen. 

 
Även Lortie (1975) menade att den viktigaste drivkraften för läraren i arbetet var det 

dagliga umgänget med eleverna. Därför var dessa benägna att mera ägna sig åt 

aktiviteter som främjade detta dagliga umgänge än andra verksamheter. Han har bl.a. 

intresserat sig för vilken typ av belöningar som lärare är mest intresserade av. 

Undersökningen i Dade County i Florida visade att psykiska belöningar värderades 

högre än yttre belöningar (som lön eller respekt från andra) eller oberoende faktorer 

(sommarlov, anställningstrygghet). Allra viktigast var känslan av att man har nått fram 

till eleverna och att de har lärt sig något. Lortie menar att det finns ett samband mellan 

förväntningarna från föräldrar, kollegor och rektor och hur de bidrar till att öka den 

belöning läraren får i klassrummet tillsammans med eleverna. Det är en balansgång 

mellan att få stöd i arbetet och samtidigt vara självständig.  

 

Han beskriver hur föräldrar kan bidra till att läraren får eleverna emot sig om man är 

oeniga om hur arbetet i klassrummet ska bedrivas och vilka regler som gäller där. 

Läraren vill däremot gärna ha stöd från föräldrarna i arbetet med eleverna och förväntar 

sig att de kommer när man bjuder in till samtal kring eleven. Att föräldrarna besöker 

skolan är inte lika positivt. I undersökningen ser Lortie att föräldrar i övre medelklass 

gärna besöker sina barn i skolan och sedan framför kritik till rektor, när det gäller 

lärarens arbete. Rektor i sin tur har här en viktig roll att hålla föräldrarna nöjda. För att 

uppnå detta var lärarna beredda att offra en del av sin självständighet och ge sin rektor 

mer insyn.  

 

Lortie såg också att samvaron med kollegorna inte var lika viktig för den enskilda 

läraren. Om det förekom samarbete var det mest som en källa till goda idéer. I några fall 

handlade det också om att spegla varandras undervisning i klassrummet. Det är i så fall 
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ett individuellt val. Här vill man finna balans mellan kollegialitet och självständighet. 

Den gode kollegan är redo att dela med sig och uppträder vänligt. Goda kollegor 

beskrivs också som sociala, öppna och kamratliga. Avund är ett minerat område och 

lärare talar inte gärna om hur en del får mer positiv feedback från eleverna än andra. 

Vänliga kollegor är mindre benägna att strö salt i såren.   

 

De stora besluten fattas idag av förvaltningschefer och på den politiska nivån. De 

mindre beslut som fattas av rektor påverkar ändå lärarens vardag (Lortie, 1975). Viktigt 

i sammanhanget är också att det är till rektor som föräldrar vänder sig då de anser att 

deras barn har behandlats orätt. Rektor har också ett ansvar när det gäller lärarnas 

professionalitet och kompetens. Detta gör lärarnas relation till denne komplicerad menar 

Lortie. De vill ha en rektor med nedtonad auktoritet gentemot lärarna men vill att denne 

fungerar som en försäkring gentemot föräldrar, elever och besvärliga kollegor. Lärare i 

de yngre åldrarna var i större utsträckning (34% jämfört med 4% ) beredda att låta 

rektor hålla koll på dennes undervisning. I första hand ville man att rektor skulle stötta 

lärarna. En annan förväntan var att rektor skulle sköta administrationen och här var det 

lärarna bland de äldre eleverna som var i majoritet (52% jämfört med 16 %). Det 

betydde att denne skulle hålla sig på avstånd från klassrumsaktiviteterna. En motsägelse 

i Lorties material är att lärarna tyckte att rektorn kunde kräva att lärarna gjorde ett bra 

jobb, samtidigt som man inte tyckte det var rektorns roll att definiera vad detta är. 80% 

av lärarna bland de äldre eleverna hade denna inställning och 49% av lärarna till yngre 

elever. De förväntade sig att rektorn använde sin auktoritet för att ge läraren 

arbetsförhållanden som underlättar arbetet i klassrummet.  

 

Slutligen menar Lortie att lärarna eftersträvar största möjliga autonomi samtidigt som 

man tar emot all hjälp man kan få. Han menar att man i förhållandet till andra aktörer 

agerar som om man hade mer makt och frihet än man egentligen har.  

The major impression is that each teacher is trying to strike the best personal balance 

he can get - to earn whatever psychic rewards he can. (s. 203) 

Inre belöningar tycks vara en viktig drivkraft för läraren och verkar ha betydelse för hur 

man förhåller sig till elever, föräldrar, kollegor och rektorer. 
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Teorier och begrepp 

I texten som följer beskrivs de begrepp och teorier som används i analysen av 

gruppintervjuerna. Beskrivningen av mikropolitik och de tre första arenorna är hämtade 

från Salo (2002). Om ingen annan referens anges är tankarna hämtade därifrån. 

Slutligen beskrivs ytterligare en arena ”Den omgivande arenan” som jag valt att lägga 

till Salos modell. Dessa idéer tar jag på mitt eget ansvar. Slutligen beskrivs hur 

uppsatsen förhåller sig till genus. 

Salo använder ett organisationssociologiskt perspektiv i sin studie av skolan. Genom att 

betrakta verksamheten inifrån upptäcks det unika och särskiljande i en organisation och 

det blir lättare att förstå aktörernas handlingar. Genom att kombinera teorier om 

organisationskultur och sociologi fokuseras lärarna som via sitt val av undervisning 

bygger skolkoden. Det mikropolitiska perspektivet inriktar sig på det som skiljer 

organisationens medlemmar åt snarare än det som binder dem samman. Man väljer att 

se intressen, koalitioner, inflytande och strategier. Perspektivvalet motiveras av 

förändringar i skolans villkor. Salo pekar på faktorer som att skolsystemet 

decentraliserats vilket ökat betydelsen av den enskilda lärarens agerande, att skolan har 

att svara på allt fler skiftande intressen och präglas av en större öppenhet och insyn samt 

att lärarna numera organiserar sig i lag där intressemotsättningar synliggörs. 

 

Nätverksanalys är en sociologisk metod där man vill se ett mönster där aktörer binds 

samman med länkar som visar om det finns en relation mellan dem. Övriga aktörer 

fungerar som resurspersoner för den enskilde och påverkar dennes uppfattningar, 

antaganden, beslut och beteende. Detta kallar Salo för det individuella 

beroendeperspektivet. 

Det tre arenor som Salo använder i sin studie är: 

- den privata arenan - läraren i sitt klassrum 

- interaktionsarenan - läraren i samarbete med andra lärare 

- den offentliga arenan - läraren i samarbete med rektorn och beslutsfattare 

Den privata arenan 

Undervisningen i klassrummet innebär en intensiv växelverkan med eleverna där 

läraren på egen hand ska lära ut ett innehåll och samtidigt skapa personliga relationer 

till eleverna för att på så sätt kunna motivera dem att lära. Miller och Liebermann 
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beskriver (enligt Salo 2002) lärararbetet som en konst eller ett hantverk. Man har att 

kontrollera och utvärdera eleverna samtidigt som man får den främsta belöningen på det 

mentala planet just från dem. Salo skriver att läraren i brist på yttre belöningar är 

beroende av inre belöning som till exempel konstaterandet av inlärning, utveckling och 

framgång hos eleverna. I arbetet i den privata arenan (klassrummet) har läraren sällan 

kontakt med sina kollegor. Det innebär att man inte kan dela upplevelser av framgång 

eller misslyckanden med dem.  

Det har t.o.m. visat sig att stöd från kollegor kan öka känslan av stress och 

arbetsbelastning för läraren. Jacobsseon, Pousette och Thylefors ser (enligt Salo 2002) 

att speciellt äldre lärare där kan uppleva en känsla av kontroll utifrån.  

 

Colnerud har konstaterat att: 

Den nödvändiga avsaknaden av standardisering av lärares handlingsval tycks 

emellertid ha medfört att ingen – inte ens läraren själv – efterfrågar argumenten bakom 

valet av handlingsalternativ. (ur Salo, 2000, s.103) 

Det verkar som läraren med stor individuell frihet i klassrummet har en benägenhet att 

fatta de beslut som verkar bäst för stunden eller i den aktuella situationen. 

Interaktionsarenan 

Lärarna har sällan förutsättningar att utveckla samverkan på denna nivå. Sandström och 

Ekholm beskriver (enligt Salo 2002) samverkan som ”flyktig och fragmenterad” och 

tidsbristen är en av orsakerna till detta. Motsättningarna på den privata arenan påverkar 

också det som händer på interaktionsarenan. Samarbetet sker därför ofta på en nivå som 

inte inkräktar på lärarens självständighet i arbetet i klassrummet.  

Salo beskriver tre nivåer av växelverkan på interaktionsarenan. 

 

Fredlig samexistens och sammanhållning beskriver ett klimat där man väljer att 

undvika öppna konflikter. Syftet är att känna trygghet samtidigt som man behåller sin 

frihet.  

Ett kravlöst samarbete i from av utbyte av tips och idéer och diskussion om 

problemelever rubbar inte de grundläggande, samexistensbevarande relationsmönstret 

kollegor emellan (Salo 2002, s. 105).  

Salo menar att denna anda kan vara viktig för att balansera de krav som läraren utsätts 

för samtidigt som den hindrar lärarna från att utveckla sig själva. 
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Kollegialitet är en nivå av samverkan där man betonar handlingar och en gemensam 

hållning. Det innebär också ett mentalt stöd där man kan vara öppen även när det gäller 

tillkortakommanden. Det finns en solidaritet mellan lärarna och en gemensam norm 

som bl.a. garanterar lärarens frihet i klassrummet.  

 

Samarbete förekommer relativt sällan och är då oftast informellt i sin form och sker 

under kortare perioder. Det beror bl.a. på att det skulle kunna äventyra kollegialiteten 

och samförståndet. Ska det fungera mera långsiktigt så behöver man kunna reflektera 

gemensamt, men också ha möjlighet att handla i enlighet med de planer man 

åstadkommer. Samarbetet kan ske i fyra olika former som utbyte av tips/material, 

gemensam planering av undervisningen, moraliskt/mentalt stöd och gemensamt arbete. 

Den offentliga arenan 

Här handlar det om hur rektor företräder huvudmannen och har till uppgift att leda 

lärarna i ett ständigt utvecklingsarbete. Det pedagogiska ledarskapet försvåras av att 

lärarna värnar om sin autonomi. Balansen är viktig då en alltför stor frihet kan tolkas 

som ointresse. En annan faktor är distansen mellan rektor och lärarna. Lärarna tycks 

uppskatta ett nära ledarskap där det finns tillfälle till informella kontakter. Avstånd 

bäddar för konflikter på den mikropolitiska nivån. Lärare förväntar sig att ledaren ska 

vara tillgänglig för kontinuerligt informationsutbyte och kunna ge respons på 

prestationer. En del av den offentliga arenan som jag kommer att knyta an till i min 

undersökning är huvudmannen, via skolinspektionen. 

Omgivningen som arena 

Då materialet visar att det finns fler grupper som påverkar läraren i vardagsarbetet valde 

jag att lägga till en arena till, den omgivning som både läraren som enskild individ, 

skolan som helhet och rektor har att verka i. Den omgivande arenan skiljer sig från de 

andra tre arenorna på flera sätt. De som tillhör denna verkar inte inom skolan som 

elever, lärare och rektor och de har i allmänhet inte heller utbildning inom skolområdet. 

Ändå påverkas lärarnas vardag av det som uttalas och sker på denna arena. 

Omgivningen består av föräldrar som har synpunkter och vill ha inflytande över arbetet. 

En annan påverkansfaktor är samhällets bild, bl.a. genom media. Alla kan ha åsikter om 

skolan och det är svårt för lärare och rektor att helt bortse från detta tryck. Möjligheten 
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att välja skola för sina barn har bidragit till betydelsen av den arena som omgivningen 

utgör. 

 

Denna undersökning utgår från det mikropolitiska perspektivet (Salo 2002) och 

beskriver vilken typ av påverkan läraren utsätts för i form av uppskattning. I analysen 

används ytterligare en arena, omgivningen. Jag försöker se hur den uppskattning de 

intervjuade lärarna får via de olika arenorna är kopplad till lärarens aktiviteter i skolan, 

vilka dimensioner av lärararbetet de berör.  

Genusperspektivet 
I redovisningen av resultatet och efterföljande diskussion väljer jag att bortse helt från 

genusperspektivet. Det framgår inte om de intervjuade personerna, deras rektorer eller 

eleverna är kvinnor eller män. Detta får en del konsekvenser för språket i uppsatsen. 

Istället för att skriva han/hon, används uttrycket ”h*n”. Ett mer vanligt förekommande 

alternativ är ”hen”, vilket valdes bort då det kan uppfattas som en felskrivning om man 

inte kommit i kontakt med begreppet tidigare. En annan konsekvens av det könsneutrala 

språket är det flitiga användandet av ”denne”, som relaterar till läraren eller rektorn.  

Metod 

Val av metod 
Undersökningen genomförs genom fokussamtal i tre olika arbetslag där några få frågor 

bildar ramen. Morgan beskriver metoden på följande sätt: 

Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt 

ett ämne som bestämts av forskaren. (ur Wibeck 2000, s. 130) 

Han menar att denna metod är lämplig då man vill undersöka handlande och motivation. 

Man kan jämföra sina erfarenheter och får veta hur andra människor hanterar 

situationer, hur man säger att man handlar och vilka motiv man anger för handlandet. 

Det är en kvalitativ metod och de samtalande har stort inflytande över innehållet. En 

förhoppning är att gruppen ska bidra till att det blir en bredd i samtalet och många 

infallsvinklar. Själva intervjun/samtalet kan också bidra till en ny förståelse för dem 

som deltar av hur den egna yrkesrollen påverkas av det sociala nätverket i skolan. 

 

Vid intervjuerna används en delvis strukturerad intervjumodell (a.a.) med en 

intervjuguide som stöd (se bilaga 1). En ambition under intervjuerna är att inte styra allt 
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för mycket och begränsa resultatet genom att mina egna tankar blir styrande. Uppgiften 

som samtalsledare är att vara passiv, engagerad och opartisk.  

 

Valet av tre fokusgrupper är lite i underkant och jag är medveten om att en studie med 

denna metod inte kommer att resultera i någon generell slutsats. Fördelen med att välja 

redan befintliga grupper är att det här finns en öppenhet. Kitzinger menar (enligt 

Wibeck 2000) att man på detta sätt kan få en inblick i de social kontexter där idéer 

formas och beslut fattas (s. 53). Genom gruppsamtal kan man förhoppningsvis få syn på 

hur gruppens åsikter uppstår och hänger ihop med andra attityder i gruppen (Krag 

Jacobsen, 1993) och därför är det intressant att jämföra tre arbetslag för att också kunna 

se likheter och skillnader. 

 

Rekommenderad gruppstorlek för att alla ska komma till tals samtidigt som man ska få 

en bredd i det material som samlas in och att man lätt ska komma igång i samtalet är 6-

10 personer (Krag Jacobsen 1993, Gillham 2008). Styrande för gruppstorlekarna i mina 

intervjuer är skolornas organisation i arbetslag. Detta ger grupper som är på gränsen till 

för små för metoden, 4-8 deltagare. Vid valet av informanter bad jag därför rektorerna 

om hjälp att välja grupper som är vana att diskutera och har ”högt i tak”.  

Val av informanter 
När det gäller urvalet gäller det att få tillgång till informanterna. Jag har använt mig av 

befintliga kontakter, men ville ha grupper som jag inte själv har någon direkt 

anknytning till. Jag väljer därför arbetslag utanför det område där jag själv arbetar och 

lärare som jag inte själv arbetat tillsammans med. Rekryteringen sker både via rektorer 

och via lärare. Undersökningen inriktar sig i första hand på lärare som undervisar i 

grundskolans tidigare årskurser (1-5), eftersom dessa vanligtvis har en tätare kontakt 

med föräldrarna.  

Arbetslag X 
Skola A ligger Mellanstads kommun. På skolan finns förskoleklass och upp till årskurs 

5. Skolan har ca 200 elever och dessa är fördelade på två spår. I Arbetslag X arbetar 10 

personer med olika lärarbehörigheter som förskollärare, fritidspedagoger och lärare som 

eleverna fördelar sig på alla årskurser som finns på skolan. Rektor beskriver 

personalgruppen som öppen och diskussionsglad. Samtalet med arbetslaget sker på 

deras planeringstid och detta är den första intervjun i undersökningen. Vid det aktuella 
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tillfället finns 8 av lärarna med. Den här gruppen har jag fått tillgång till via en 

rektorskollega.  

Arbetslag Y 
Skola B ligger i Syskonstads kommun. På skolan finns förskoleklass och upp till årskurs 

9. Skolan har 350 elever och fördelade på två spår. Arbetslag Y består av 6 personer 

med olika behörigheter som förskollärare, tidigarelärare, lågstadielärare och 

elevassistent. Detta arbetslag undervisar från förskoleklass upp till årskurs 5. Samtalet 

med arbetslaget sker på deras planeringstid och de är lite stressade eftersom en person 

är lite sen till mötet och två personer kommer att behöva gå lite tidigare. Vi har alltså 30 

minuter totalt för intervjun. Vid det aktuella tillfället finns 4 av lärarna med. Den här 

gruppen har jag fått tillgång till via rektorn. 

Arbetslag Z 
Skola C ligger också i Mellanstads kommun. På skolan finns förskoleklass och upp till 

årskurs 5. Här finns också särskola. Totalt går drygt 200 elever på skolan och dessa är 

uppdelade på två spår. Arbetslaget består av 8 personer med olika lärarbehörigheter för 

åldrarna 7 till 12 år. Samtliga undervisar i årskurs 3-5. Samtalet med arbetslaget sker på 

deras planeringstid och vi har en timma på oss för intervjun. Jag har fått kontakt med 

gruppen via en av lärarna.  

Genomförandet 
Alla intervjuer sker inom en veckas tid. Jag har försökt skapa en trevlig stämning vid 

intervjuerna genom att se till att vi sitter vid ett bord där alla ser varandra. Under tiden 

som jag bjuder på kaffe och kaka informerar jag om syftet med undersökningen och hur 

det kommer att gå till praktiskt med inspelningen, anonymiteten och hur deras 

diskussion kommer att användas med citat. Jag gör också tydligt att jag inte kommer att 

vara så aktiv, utan lyssna till deras diskussion och ev. ställa följdfrågor eller be om 

förtydliganden. En liten mp3-spelare placeras mitt på bordet och när den satts igång får 

alla presentera sig. Efter en kort introduktion och ställs en startfråga. Både första och 

andra samtalet kom igång genast och jag ställde enstaka frågor och försökte hålla 

uppsikt på att vi diskuterade alla frågeställningar i intervjuguiden. Det var lite svårt att 

lyssna aktivt (för att kunna styra och uppmuntra) och samtidigt hålla koll på tiden och 

innehållet i diskussionen. Det sista samtalet var lite trögare. Det verkade inte ha så stor 

betydelse för flytet i samtalet i vilken utsträckning jag ställde frågor.  
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Kritik 
En tanke som dyker upp är att informanterna påverkats av vem jag är och min 

anknytning till gruppen eller deras chef. För två av grupperna var jag en kollega till 

deras chef. I det tredje fallet tror jag att jag betraktas mer som en kollega till lärarna. Det 

kan ha påverkat beskrivningen av rektorns roll. Jag tycker trots det att lärarna var 

väldigt öppna även när det gäller relationen till sin rektor eller till deras samlade intryck 

av rektorer, som en grupp valde att tydligt markera. 

Sen när det är uppskattning från ledaren... jag antar att du kommer dit också, 

uppskattning från ledaren, men då tänker åtminstone jag alltså, rektorer i allmänhet 

som vi har haft, så att vi inte tittar bara på idag 

I två av intervjuerna var det en av deltagarna som tog mer plats än de andra. Samtidigt 

var h*n inte helt dominerande. Detta kan ha präglat samtalen i dessa grupper.  

 

Kvale (1997)  listar en del etiska frågor som blir aktuella vid kvalitativa undersökningar. 

Jag har funderat kring dessa och främst kring om undersökningen kan få konsekvenser 

för dem som deltagit och om den då varit till mer glädje än till skada. När det gäller 

rektorerna för skolorna så gör jag bedömningen att ingen rektor är helt omedveten om 

den kritik man kan få i en sådan här undersökning där lärarna får tycka fritt. 

Diskussionerna verkade inte leda till några konflikter bland deltagarna. I samtliga 

grupper var skrattet ett återkommande inslag. Som jag nämnt tidigare fanns en oro att 

fokus skulle hamna på den nuvarande ledningen som visste att arbetslaget deltog i 

undersökningen. Jag har därför för avsikt att utelämna delen som beskriver arbetslagen i 

den version som respektive skola får direkt av mig.  

En annan fråga jag funderat kring är hur den vetenskapliga kvalitén kan säkerställas. 

Det finns en uppenbar risk att jag i min analys bär mina rektorsglasögon som ett bara 

delvis medvetet raster. Själva frågeställningen påverkar ju också utfallet, då frågan 

förutsätter att uppskattning är något positivt.  

Analysarbetet 
Vid utskriften raderades ord som inte har någon betydelse, eftersom dessa bara skulle 

försvåra läsningen och få utsagorna att verka mindre genomtänkta och kloka. När alla 

intervjuer transkriberats till text sorterades lärarnas utsagor utifrån de olika arenorna där 

läraren utsätts för påverkan: den privata, interaktionsarenan, den offentliga arenan och 

den omgivande arenan. Jag valde också några citat som beskriver uppskattning i relation 

till lärarens engagemang. Detta var ett omfattande arbete, men gav en bra bild av vad 
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som egentligen sagts och hur det kunde tolkas. Därefter kategoriserades materialet 

under ett antal frågeställning i varje arena. Några citat valdes ut, för att fånga bredden i 

kategorin. För enkelhetens skull kallas alla för lärare, oavsett vilken grundutbildning de 

har.  

Hur uttrycker sig lärarna om uppskattning 
I intervjuerna framkom att det förekommer uppskattning i högre eller lägre omfattning 

inom samtliga arenor. Under respektive arena beskrivs vilka personer som läraren möter 

och får uppskattning ifrån där. 

Privat arena 

I klassrummet är läraren oftast ensam med eleverna och det är de som ger 

uppskattningen. 

 

Vilken typ av uppskattning förekommer? 

Lärarna beskriver att man får uppskattning i form av ett trevligt bemötande, kramar, ett 

uppskattande ord, förtroende men också små presenter eller teckningar.  

- Och han, han går i femman. Jag hade varit sjuk en gång i höstas och så kom han 

springande i korridoren dagen efter "Åh, är du här igen" och så en jättekram här ute. 

(z) 

 

En annan typ av uppskattning som lärare beskriver är själva samvaron med barnen - att 

uppleva saker tillsammans. 

- Alla upplevelser man har med barnen. Dom säger ju och gör så roliga saker, (z) 

 

En liknande typ av uppskattning som lärarna nämner är att se glada och nöjda elever. 

- Man är glad när dom är glada. (x) 

 

En tredje typ av uppskattning som nämns i alla arbetslag är när gamla elever kommer 

ihåg sin lärare från förr. 

- Det är roligt att träffa på killar som är 15, 16 år som ropar "Hallå Zeke!" på stan. (z) 

Ett varmt och trevligt bemötande och en god stämning, där man får elevernas förtroende 

och kärlek sammanfattar bilden av den uppskattning eleverna ger.  
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Vad får man uppskattning för, koppling till profession eller person? 

Uppskattningen i den privata arenan är mycket kopplat till läraren som person.  

- Sen talar jag ju om för dig också hur mycket barnen uppskattar, det dom skrev på 

tavlan ”Ylva är bäst!” eller nåt sånt där hade dom skrivit. (y) 

Läraren får härigenom bekräftelse på att man är omtyckt av eleverna. 

 

Det förekommer också att eleverna uttrycker uppskattning för aktiviteter som läraren 

planerat. 

- Dom efteråt kommer "Åh, gör vi om det här igen?" (x) 

Detta var dock inte någon kommentar som återkom så ofta i lärarnas berättelser om 

uppskattning. Snarare uttrycks motsatsen, att eleverna sällan ger positiv feedback på 

lärarens undervisning. 

- Dom uttalar ju inte så ofta att "åh, vad rolig den här lektionen var" eller "vilken 

duktig lärare du är". Det är inte så man märker uppskattningen, utan det är ju mer 

sättet att vara. (x) 

Uppskattningen verkar sällan handla om det som hör till lärarens profession, att leda 

elevernas lärande. Tyngdpunkten mot läraren som person är istället återkommande. 

 
Ett exempel som lyfts fram av många lärare och som mer är kopplad till undervisningen 

är den uppskattning det innebär när man som lärare ser att en elev har framgångar. 

-  Där man får en uppskattning i form av att en elev lyckas, precis som du sa innan. Och 

att man kanske har varit med och petat in den på rätt väg. Det är väl en fin 

uppskattning. (z) 

Resultatet visar att elevernas uppskattning mest är relaterad till läraren som person. Den 

effekt undervisningen har får läraren kvitto på genom att se eleverna lyckas och de 

känner därigenom inre tillfredställelse kopplat till sin kompetens som lärare. 

 

Hur värderar läraren uppskattningen/vilken effekt har den på läraren? 

Uppskattningen från eleverna är väldigt viktig för alla lärare i undersökningen. 

- Vi lever mycket på våra elever. Det är ju så. (z) 

 
Däremot är man lite delad i uppfattningen av hur mycket den uppskattning eleverna ger 

påverkar undervisningen. Det är inte så att man utgår från elevernas åsikter, samtidigt 

som man inte helt kan bortse från vad eleverna tycker om det som händer. 
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- så visst, för mig väger det en hel del i undervisningen. Det är ju inte det som är det 

största till att jag väljer ett område eller väljer ett arbetssätt. På nåt sätt letar man lite 

efter arbetssätt där det blir lustfyllt för dom, att dom vill jobba (x) 

Det verkar som det positiva utbytet med eleverna är av central betydelse för lärarna och 

därför också kan påverka hur man väljer att lägga upp sin undervisning. 

 

Förekomsten av kritik. 

Ingen lärare berättar om någon kritik man får från eleverna.  

 

Hur är uppskattningen kopplad till skolutveckling? 

Vissa av svaren tyder på att det finns en motsättning mellan de krav som finns på 

förändringar och elevernas reaktioner. Då är elevernas synpunkter ibland viktigare. 

Detta var särskilt tydligt i ett av arbetslagen. 

- Då blir det ju lite så till slut ändå att man känner att det här är jag bra på, det här 

funkar bra. Då kör man skiten ändå till slut. Så blir det ju, för man vet att barnen blir 

lyckliga. Man vet att det funkar, dom kommer hem med bra grejer och känner sig nöjda. 

Sedan kan man ju skita i dom där pappren kan jag tycka då. (z) 

Läraren ser genom elevernas reaktioner att undervisningen fungerar och är bra och då 

får detta större betydelse än de direktiv som ges uppifrån. 

 

Några lärare menar att elevernas uppskattning inte har någon betydelse för förmågan till 

förnyelse.  

- Annars skulle alla lektioner handla om bild och skapande och det är inte bra. (x) 

Att ta elevernas synpunkter på stort allvar skulle leda till ett avsteg från uppdraget. 

 

Samtidigt menar man att lusten att lära är central för skolutveckling och alltså är inte 

intressena motstridiga. 

- Men när man gör en utvärdering av ett arbetsområde, då tar man ju hänsyn till det 

och det är ju också ett sätt att ungarna ger feedback både på om de lärt sig mycket och 

om dom har tyckt det har varit roligt. Det är ju inte bara att vi ska göra saker som är 

roligt, utan det handlar ju också om när man utvärderar på olika sätt, vilket man kan bli 

bättre på känner jag, så är det ju också ett sätt att visa, inte bara roligt/ tråkigt utan 

dom lär sig. (x) 
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Genom att ta elevernas utvärderingar på allvar så kan deras lärande om lärandet ökas. 

Därigenom blir deras feedback värdefull i utvecklingen av skolans 

undervisningsmetoder. 

Interaktionsarenan 

På interaktionsarenan är det kollegorna som träffar varandra i korridorer och fikarum, 

eller kanske då man planerar tillsammans. Det förekommer också att man arbetar sida 

vid sida, vilket ligger på gränsen mellan interaktionsarenan och den privata arenan. Här 

menar några av lärarna att villkoren har förändrats över tid. 

- Men det jag tänker på att tiden i skolan är ju mycket mer stressande än den var 

tidigare. Om man tänker tillbaka så satt vi ju många fler på personalrummet förr i tiden 

och hade rast och satte sig ner och pratade och så vidare. I dag så är det ju en del som 

aldrig går till personalrummet. Så på det sättet så skapar man gemenskap genom att 

träffas på rasten. Den tiden har ju minskat på något sätt. (z) 

Det gäller att det finns tillfällen till möten. Om inte tillfällena finns så kan inte något 

utbyte ske mellan kollegorna på arbetsplatsen. 

 

Vilken typ av uppskattning förekommer? 

Lärarna berättar om uppskattning från kollegorna i form av ett trevligt bemötande, 

kramar, uppskattande ord eller att man får hjälp när man behöver. Det kan också 

förekomma presenter eller att någon ser dig som person eller ser hur du mår.  

- Att man kan klappa varandra på axeln och så. (y) 

 

Man berättar också om hur man kan ta del av varandras erfarenheter eller material. 

- Det är ofta något man kan se eller som man ser att den andre gör om man då ber, en 

uppskattning är så enkel som att man ber att "Kan jag få låna det utav dig?" Det här 

verkar ju jättesmart" "Vad är det du har gjort?""Får jag använda det i min 

undervisning?". (z) 

Denna typ av uppskattning nämns av flera lärare. Båda citaten ger exempel på 

uppskattning som går ganska snabbt att ge. Något som kan ske i alla hast. 

 

Vad får man uppskattning för, koppling till profession eller person? 

Mycket av uppskattningen ligger på det personliga planet. 

- Att man känner att man har det tryggt och mysigt. (y) 
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Ibland har vi svårt att möta varandra på det personliga planet. Här fanns en skillnad i de 

olika arbetslagen. Några var mer inriktade på professionen och andra mer på personen. 

- Och det syns ju också beroende på vilken grupp vi har just nu, hur man mår, alltså hur 

arbetsbelastningen är. Där kan man ju se. "Du har ju en jobbig grupp" så kan man ju se 

om du mår dåligt på grund av det. Men privat vet man ju inte. Men där kan man se. Där 

tar man ju hänsyn till om man vet att någon har en jobbig grupp.(x) 

Citatet visar att man ser en skillnad mellan att få feedback som person eller som lärare. 

Många uttalande pekar mot behovet av att bli sedd som person. 

 

En annan typ av uppskattning som man berättar om i ett av arbetslaget är då man arbetar 

tillsammans och ger varandra feedback på undervisningen. Detta var inte så vanligt och 

beskrevs bara i ett av arbetslagen. 

- Men sedan kan jag tycka det är bra också, kollegor emellan, för ibland har man ju 

möjlighet att vara två i en klass att man kan säga "det gjorde du bra men det där" och 

det är ganska skönt att få "det där får vi kanske utveckla"  (x) 

Här handlar det uteslutande om uppskattning som är relaterad till lärarprofessionen och 

som utvecklar arbetet.  

 

Hur värderar läraren uppskattningen/vilken effekt har den på läraren? 

Den positiva andan värderas väldigt högt hos lärarna i samtliga arbetslag.  

- Jag tycker att det är jätteviktigt, speciellt när det är någon ny som börjar. Då är man 

nog lite osäker. Hur ska det gå? Så när man får uppskattning eller ett fint beteende, 

bemötande från sina kollegor, då känner man sig lite säkrare. (x) 

 

Några lärare önskar att de hade mer uppskattning i form av kollegialt samarbete i någon 

form.  

- Nej jag tycker väl också, när man nu pratar om beröm och lite så här så har jag sagt 

många gånger att jag kan ju tycka att en viktig del av det här yrket som är rätt roligt, 

det är ju faktiskt att planera tillsammans, göra roliga dagar. Den typen av verksamhet 

gör vi väldigt sällan numera. (z) 

Citaten visar att uppskattning från kollegor värderas högt bland lärarna i de aktuella 

arbetslagen. Allra viktigast verkar andan och trivseln vara, medan samarbetet i 

undervisningen kom i andra hand. Där den förekom värderades den ändå högt. 
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Förekomsten av kritik. 

Lärarna berättar inte spontant om någon negativ kritik i lärarlaget, men man ger uttryck 

för att man får passa sig när man ger feedback på varandras undervisning.  

- Jag tror att om vi skulle reflektera lite mer hur andra jobbar, skulle jobba på detta att 

ge varandra både feedback, positiv och negativ, att man skulle ha den inställningen, 

tänka på det. Då skulle man vara öppnare så att man inte tar det personligen utan 

jobbar man för att vi ska pusha varandra eller säga nånting att "det där var ju inte så 

bra". Det kanske man kan tycka själv också. Man skulle kunna göra på ett annat vis. Att 

man inte tar det personligen. Att man hade det tänket, så att inte man tog det 

personligen. Men sen är det ju olika också. Alltså, vissa mänskor skulle kanske ta 

jätteilla vid sig medan vissa liksom "ja just det, nej" själv vet man ju oftast om "den var 

inte så bra den lektionen". Men så är det ju. (x) 

Det kan äventyra samarbetet om man inte känner varandra tillräckligt väl eller förstår 

vad syftet är med kritiken. 

 

I ett av arbetslagen berättas det om hur man mer eller mindre medvetet valt att inte lyfta 

sådant som är negativt. 

- Det är klart att det måste dyka upp tråkigheter, men man behöver inte påpeka och 

hänga upp sig vid dom. 

- Annars kan man ju älta och då blir det bara svårigheter. 

- Man kan skratta åt dom. 

- Man kan lägga dem åt sidan. 

- Bara bortse ifrån dom helt. (z) 

Lärarnas berättelser visar på att det är viktigt med en god stämning i arbetslaget. Då kan 

känsliga ämnen och motsättningar vara svåra att hantera.  

 

Hur är uppskattningen kopplad till skolutveckling? 

I ett arbetslag har man funderingar kring hur man som kollegor gemensamt kan utveckla 

varandra i lärarrollen. Här ser man ett område att utveckla på den egna skolan. 

- Det handlar inte bara om att man ska ha roligt ihop utan det handlar om att man kan 

dela med sig av sina erfarenheter. Det tror jag. Det har vi ju efterlyst också egentligen 

att man kan ge ändå mera pedagogiskt, utbyten och såna grejer. (x) 

Genom att se det professionella perspektivet i utbytet mellan kollegorna kan man 

utveckla varandra i lärarrollen. 
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Övriga resultat. 

Ett av arbetslagen nämner att det kunde bli inflation i uppskattning mellan kollegor. 

- Sedan om det är en gång i veckan eller en gång varannan vecka, alltså det, men börjar 

det bli flera gånger om dan så stänger man ju igen (x) 

Här värjer man sig mot den ytliga jargong som kan bli resultatet av oreflekterad 

uppskattning. 

 

Det är också viktigt att läraren kan fortsätta vara självständig i sitt arbete med eleverna. 

I det arbetslag som uttryckte intresse för mer kollegialt samarbete kom denna känsla till 

uttryck. 

- Man känner sig liksom att man är fri, inte på något sätt kontrollerad av sina 

arbetskollegor utan man vet att om man behöver någon hjälp så kan man vända sig och 

det betyder väldigt mycket. (x) 

Läraren vill kunna styra samarbetet, att välja graden autonomi i klassrummet. 

Offentliga arenan 

På den offentliga arenan möter läraren sin rektor, men också skolinspektörer som blivit 

ett allt mer förekommande inslag. Jag väljer att också se skolministern som en aktör på 

denna arena. 

 

Vilken typ av uppskattning förekommer? 

Den typ av uppskattning som nämns i alla samtal är lönen. Lärarna var lite tveksamma 

om denna uppskattning verkligen var kopplad till en bra insats. Det finns en önskan att 

det fungerade så. 

- Får man då minsta, då blir jag, om man då vet att man har gjort järnet och verkligen 

gjort ett jättebra, en bra period, då blir man ju jättebesviken. Men får man då kredit för 

vad man har gjort, då blir man ju jätteglad. (y) 

Citaten visar att lönen har betydelse samtidigt som den uppfattas som ett trubbigt 

instrument som positiv feedback från ledningen. 

 

Det förekommer också muntlig uppskattning eller skriftliga kommentarer vilket 

beskrivs i två av arbetslagen.  

- Det är väldigt olika. En del har man inte hört något positivt alls, en del kommer med 

lite positiva (x) 
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Det kan vara uppskattning till gruppen i ett samtal med rektor, eller små lappar med 

kommentarer. 

 

Från politiskt håll verkar uppskattningen däremot vara ett ovanligt inslag.  

- Jag kan ha fel. Jag tror aldrig jag har sett eller hört Björklund säga att "Vi har en 

fantastisk lärarkår här i Sverige".(z) 

Flera lärare uttrycker denna brist på positiv feedback från politiskt håll. 

 

Vad får man uppskattning för, koppling till profession eller person? 

Lärarna efterlyser mer feedback från rektor när det gäller professionen, även om det 

fanns en föreställning om att detta var svårt att få till stånd. 

- Skolledaren möter man ju mest i konferens- och mötessituation. För att vara 

pedagogisk ledare skulle man vilja se, jag inser att det är en tidsaspekt, att dom inte 

hinner, men hade tiden funnits att möta oss mer i det dagliga jobbet så hade man kunnat 

få uppskattning för det, och det hade ju känns viktigare.  (x) 

Lärarna menar att feedback på undervisningen skulle vara värdefull. Att det borde ingå i 

rollen även om det inte tycks vara möjligt idag. 

 

Det uttrycktes i två av arbetslagen att man också kunde tänka sig att rektorn går in och 

bedömer den undervisning som sker i klassrummet. 

- Man hade ju önskat att det var skolledare som kom in i verksamheten och kikade och 

kunde bedöma den litegrann också. (y) 

Lärarna tycks ha en förväntan på rektor som pedagogisk ledare med mandat att leda 

läraren i sin profession.  

 

Lärarna i arbetslag Z har inte hade samma förväntningar på sin rektor som pedagogisk 

ledare utan har en annan bild av vad rektorsrollen kan innebära. 

- Vad jag tror när det gäller rektor och ledning så är det att, det har jag för dålig 

kunskap i vad deras jobb innebär, tycker jag.  För deras jobb är ju inte att springa 

omkring och vara någon speciallärare i klasserna, utan deras jobb är ju att se till att 

det här går runt, att vi egentligen följer dom regler som finns. (z) 

Det verkar som just denna lärare mer ser rektor som en administratör och garant för att 

lagar följs. Att följa lärarens arbete i klassrummet ingår inte i detta uppdrag. 
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Hur värderar läraren uppskattningen/vilken effekt har den på läraren? 

Lärarna generellt ganska trötta på det uppskattning som rektor ger i avslutningstalet.  

.- Och sen där här när man ska gå på jullov och rektorn säger att "Åh, vad ni har jobbat 

bra" "Ni är så duktiga" och bla, bla, bla... 

- Jag kan bli hysterisk på det. 

 - Nej, det hade väl också, men h*n behöver inte lägga ut texten. Då är det bättre att få 

en grej "det där var bra gjort" så är det värt så mycket mer. (y) 

Uppskattningen upplevdes som allt för utslätad och tillrättalagd. Däremot såg positivt 

på den positiva feedback som rektor gav om han eller hon fanns i verksamheten och 

verkligen såg vad som hände. 

 

I allmänhet värderades ändå uppskattningen från den offentliga arenan särskilt högt. Det 

ansågs viktigt med synpunkter från dem som var satta att styra och leda skolan. 

- Man är väl lite som en barnunge med det där alltså, ju högre upp nån säger att jag 

jobbar bra, ju mer betyder det. För vi vet ju var vi har varandra och man säger liksom 

"bra gjort" och så men om h*n då visste vad man gjorde och ser det så betyder det ju 

mycket. Eller när skolverket var här och så tittade dom på våra arbetsscheman och så 

där och man kände att "det här var dom nöjda med". Åh! Vad nöjd man blir. (y) 

Det finns alltså hos flera lärare en positiv bild av denna typ av bedömningar. 
 
Det fanns emellertid också lärare som inte ansåg rektors uppskattning som särskilt 

betydelsefull för läraren. 

- Sedan kan det komma en ifrån ledningen och säga att man har gjort något bra en 

gång då och då och det betyder inte ett smack egentligen. (z) 

Rektors uppskattande kommentarer har där inget värde alls.  

 

I samma lärarlag var man besviken på det bemötande man får i den offentliga arenan. 

- Jag tänker på, hade vi jobbat likadant med eleverna som vad överheten gör med oss så 

hade inte barnen kommit till skolan. (z) 

Att få uppskattningen tycks vara en viktig drivkraft hos både elever och lärare, menar 

lärarna. 
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Förekomsten av kritik. 

Kritik kan uppfattas på ett positivt sätt om det är kopplat till kunskaper. 

- Ja men negativ kritik, det är ungefär som när skolverket är här och dom påpekar vissa 

saker som man kände att "ja, ja, men dom har ju helt rätt" och det tar man ju inte så. 

Det tar man ju inte negativt då, utan man känner att "ja, men det är klart. Det måste vi 

tänka på." (x) 

Det är alltså en uppfattning hos lärarna att den som verkligen har kunskaper om det som 

sker i skolan också kan ge både positiv och negativ feedback. Lärarna i de olika 

arbetslagen har olika uppfattning om vem som har den kunskapen. 

 

Hur är uppskattningen kopplad till skolutveckling? 

Ändå finns det i samtliga arbetslag en tilltro till att uppskattning på denna arena kan 

utveckla verksamheten.  

- Tänk om man hade fått lika många energikickar uppifrån. Då jävlar. Då hade vi inte 

varit att leka med.  (z) 

Den offentliga arenan sågs i samtliga arbetslag som en möjlig drivkraft att förändra och 

utveckla skolans arbete även om man inte ansåg sig vara där ännu. 

Omgivande arenan 

Hit väljer jag att föra den uppskattning som kommer från föräldrar, allmänhet och 

media. De här personerna betraktar skolan utifrån.  

 

Vilken typ av uppskattning förekommer? 

Lärarna beskriver många olika slag av uppskattning som kommer från föräldrarnas sida.  

- Det kan bli emellanåt att dom skriver en liten blänkare i loggboken att det här gjorde 

ni bra eller...bara en liten rad och så värmer det så gott liksom. (x) 

Man kommunicerar man med varandra genom veckobrev eller loggböcker. Föräldrarna 

kan ge en positiv kommentar till det som skrivits.  

 
 Man möts också i utvecklingssamtalet eller på föräldramöten eller föräldrabesök och i 

spontana möten då föräldrar lämnar eller hämtar sina barn. 

- När man har föräldramöte eller dom kommer så, dom tackar ofta för dom här 

veckobreven och uppskattar dom verkligen och säger att "nej, du kan aldrig skriva för 

mycket" och "det är så roligt" och "det är så bra" och "tänk vad ni engagerar er" och 

då blir man ju ändå mer peppad att skriva utförligt så dom verkligen vet vad vi gör och 

för att man känner att dom uppskattar det. (y) 
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Lärarnas information är et som styr den uppskattning som lärarna beskriver.  

 

Det verkar som föräldrakontakten är mer intensiv under de första skolåren.  

Och när barnen är yngre, att föräldrarna intresserar sig mycket, det tycker jag dom 

gjorde när jag hade ettor också. I ettan så, det var läsläxan och dom kunde ringa. (y) 

Denna uppmärksamhet från föräldrarna upplevde lärarna som positiv. De som hade 

äldre elever uttryckte hur det avtog efterhand. 

 

De som har varit med ett tag menar att det minskat i omfattning med åren också. Några 

av lärarna saknar de besök som förekom i högre omfattning tidigare. 

- Vi har ju väldigt lite föräldrabesök. 

- Ja, det har vi. 

- Jag tycker det är synd att det är så sällan man träffar föräldrarna.  

- Ja, förr när vi hade kontaktdagarna hade vi ju mer, nu har vi ju nästan inte på 

lågstadiet heller faktiskt, men det är jätteroligt om dom kommer. (x) 

Det verkade som lärarna upplevde besöken som positivt och man tyckte det var synd att 

de avtagit med åren. 

 

Vad får man uppskattning för, koppling till profession eller person? 

En del av uppskattningen kan kopplas till det personliga. Det kan vara föräldrar som 

önskar "trevlig helg" eller tycker att de fått ett trevligt bemötande. 

- När man har haft föräldrar som man kanske har haft syskon innan så på föräldramöte 

har dom sagt "Ja det är jätteroligt att komma och hälsa på, man känner sig alltid nyttig 

och man blir alltid trevligt bemött när man kommer och är efterfrågad". Då tolkar jag 

det som att det är positivt. (x) 

Lärarna verkar mena att det är bra om man kommer väl överens med föräldrarna. 

 

Uppskattningen kan också vara riktad till skolan som helhet, för den anda som råder där. 

- Men om man tänker på skolan som helhet. Om man tänker på när det kommer hit folk, 

så säger dom ju alltid att vi har en väldigt positiv och glad anda här. Vi går ju i det hela 

dagen. Vi kanske inte märker det så mycket. (z) 

Att ha en positiv anda är ett bra betyg till skolan som helhet, menar man. 
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Veckobrevet som tycks vara väldigt uppskattat i de två arbetslag som tar upp detta. 

Ibland uttrycker föräldrar mer spontant uppskattning för särskilda aktiviteter som 

lärarna arrangerat.  

-Däremot på fritids när dom kommer in och säger att ”Åh, vad kul ni ska iväg på den 

här utflykten” ”Vad bra” och ”ni har tänkt så”, det kan jag tycka att mer att jag får 

uppmärksamheten, uppmuntran där för det jag gör än vad som händer i skolan.  (x) 

Läraren ger uttryck för att dessa kommentarer inte är lika vanliga då man arbetar i 

klassen. 

 

Det förekommer också uppskattning mot läraren just för dennes yrkeskompetens. 

Exemplet är väl det längsta man kan komma i den formen av uppskattning. 

- Det var faktiskt lite kul för jag hade en elev h*n gick i, det var nog ettan och tvåan och 

sen så blev jag inbjuden till nn's student och h*n hade ju gått ut med sådär toppbetyg 

och så nn´s pappa han ställde sig upp och talade om att " Ja, detta är.." och så sa han 

mitt namn och så sa han "...h*n har ju lagt grunden för min nn"... (x) 

Att få den här typen av uppskattning var naturligtvis ovanligt. Det förekom dock att 

föräldrar i efterhand kommenterade hur bra skolan varit för deras barn.  

 

Hur värderar läraren uppskattningen/vilken effekt har den på läraren? 

Lärarna uttrycker hur viktig relationen till föräldrarna är. Man vill gärna veta att man 

har dem på sin sida. 

- Och det kan jag känna att man känner från föräldrarna också att det är mer kraven 

som är i fokus än att se det här vardagliga positiva som man skulle behöva lyfta fram. 

Och det kan jag känna tydligt när man får beröm från en förälder så blir man väldigt 

glad..... (z) 

Kraven från föräldrarna beskrevs av flera lärare i arbetslag y och z.  

 

Flera av lärarna uttryckte tankar på att de som inte hörs av antagligen är nöjda. 

- Så får man ju ibland uppskattning av föräldrar. Ibland tänker man väl som så att hör 

jag ingenting så är det väl okej.  (x) 

Man är medveten om att kritiken antagligen kommer fram och att de som inte har 

synpunkter är nöjda med undervisningen. 

 

Det fanns uppskattning från media som man inte alls tyckte var särskilt smickrande. 

Lärarna tyckte inte att den gick att koppla till den insats man gjort. 
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- Alltså viss uppskattning kan man ju nästan vara utan. Som när dom här jämförelserna 

mellan skolorna "Åh, nu ligger ni så bra till med poäng" (y) 

Lärarna i detta arbetslag menade att det mer berodde på olika årgångar av elever hur 

resultaten blev.  

 

Förekomsten av kritik. 

När föräldrarna är kritiska blir det tufft för läraren. Då sätts självbilden på hårda prov. 

Och då, fast man vet att man har rätt, ni vet det var mamman y, så blir man jätteledsen 

när man får en massa kritik. Och det kanske, nånstans där kanske tyder på att man inte 

har fått tillräcklig uppskattning och tillräcklig trygghet i sin roll innan så har man inte 

dom behoven. (y) 

Man menar att man genom mera stöd i rollen kan ha lättare att klara den kritik man får. 

 

Föräldrar och andra har gärna synpunkter på verksamheten i skolan. Detta trots att de 

inte upplevdes har någon direkt insyn i verksamheten. 

- Men om man tänker på uppskattning så är det ju så att några kan ju förpesta väldigt 

mycket en lärares vardag genom att sitta i någon styrelse och hela tiden påpeka bara 

brister och fel.  Det blir ju lite tröttsamt. För vi behöver ju uppskattning (z) 

Här vill man hellre ha föräldrarnas stöd och menar att deras deltagande i styrelser gör 

lärarjobbet svårare. 

 

Det är viktigt att föräldrarna är nöjda. Om det förekommer missnöje därifrån är det 

viktigt att kunna möta detta. 

- Men dom blev nöjda då föräldrarna? Dom har inte hörts av sen? 

-Jo. 

- Så länge man håller föräldrarna på mattan så. (y) 

Lärarnas uttalanden tyder på att föräldrarnas synpunkter har stor betydelse för arbetet 

och man kan behöva stöd och hjälp att bemöta den. När föräldrarna är lugna underlättar 

det lärarens arbete. 

 

Lärarna upplevde allmänt att de får mycket kritik från media och i omgivningens samtal 

om skolan. De ansåg att yrkesstoltheten var skadad. Att vara lärare anses inte vara 

särskilt svårt eller kopplat till något speciellt yrkeskunnande. 

- Jo, men jag har ju träffat vuxna människor som tycker också att ”Lärare, det är ju 

inga problem att vara det. Det behöver man ju inte ens utbildning till”. Det finns ju dom 
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som har fallenhet  och det kan man ju ha men, var får man sådana uppfattningar ifrån? 

Om många går och tror det så, det visar ju på sätt och vis att skolan inte har någon hög 

status tycker jag. Det visar sig att barn kan ta ledigt en månad och bara åka därifrån. 

Då är ju inte skolan så viktig. (z) 

Det var svårt för lärarna att acceptera denna förenklade bild av läraryrket. Statusen på 

yrket borde höjas, ansåg man. 

 

Hur är uppskattningen kopplad till skolutveckling? 

Lärarna trodde ändå inte att föräldrarnas uppskattning påverkade verksamheten särskilt 

mycket. 

- Nej, så tänker inte jag. Jag tänker inte att det här skulle föräldrarna tycka var bra. Då 

gör jag det. Utan jag vill göra det för eleverna och min skull och sen hoppas jag att 

föräldrarna också ska uppskatta det. Det kommer absolut inte i första hand. (x) 

När läraren väljer undervisningsmetoder är det alltså inte, enligt denna utsaga, 

föräldrarnas synpunkter som väger tyngst, utan man litar på det egna omdömet och 

elevernas reaktioner. 

Om vikten att vara uppskattad. 

Det finns en del uttalanden som pekar i riktningen mot att uppskattning är ett sätt för 

läraren att klara av ett tufft arbete. Detta tema kom tillbaka i samtliga tre arbetslag. 

 

- Ja, men det är det man kan göra. Och jag tror vi är rätt bra på det faktiskt även med 

dom där eleverna som det är lite jobbigt runtomkring att kunna se det positiva och 

skratta åt det och plocka fram det och det kan man ju också leva rätt länge på. Att se 

dom grejerna istället för det som bara är jobbigt..  

- Ja, för dom jobbiga grejerna finns ju där hela tiden ändå, som vi trots allt är satta att 

jobba med, som vi vet att dom här kommer vi inte ifrån. Men jag menar dom roliga 

grejerna, kommer det ett par såna , det är ungefär som jumpa på isflak. ......Det är dom 

som håller en uppe så man inte sjunker för djupt.(z) 

Det finns i lärarnas berättelser ett klart samband mellan den kritik och de krav man 

känner från omgivningen och behovet av uppskattning. Man menar att man som lärare 

ställs inför svåra situationer. De inre belöningarna blir viktiga för att orka vidare. 
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Vad säger lärarnas berättelser om uppskattning? 
Undersökningen blev en resa mellan tre arbetslag med olika sätt att se på sitt arbete och 

på hur och från vem man vill ha och får uppskattning. Den började i  arbetslag X med 

många tankar om hur man kan utveckla sitt arbete genom ökad feedback, gick vidare till 

arbetslag Y där man satte umgänget med kollegorna främst, men hoppades på mer 

feedback från ledningen. Den slutade i arbetslag Z där man var mer uppgiven när det 

gällde feedback uppifrån. Där hämtade man sin inspiration helt från barn och samvaro 

med kollegor. Tveksamheten om frågeställningen skulle hålla var helt över efter första 

intervjun. Dessa lärare hade nog kunnat prata länge om fenomenet. Här tog man 

verkligen möjligheten att passa på och reflektera tillsammans och det verkade som man 

själva utvecklade sin förståelse för vad uppskattningen betyder. Kanske väcktes också 

nya funderingar hos individerna om hur den egna lärarrollen påverkas av dem som finns 

runtomkring. 

Den privata arenan 
För alla lärare var uppskattningen från eleverna central och något av det första man kom 

att tänka på. Det är ju centralt för lärarens tillfredställelse i arbetet att relationen till 

eleverna fungerar. Det framgår av citaten att uppskattningen mest är riktad mot läraren 

som person och mot aktiviteter som man gör tillsammans med barnen. Det är också att 

ingå i en gemenskap, skratta och uppleva saker tillsammans med barnen. 

Uppskattningen kunde vara i form av gåvor, kommentarer eller bara att eleven lärde sig 

och arbetade. Ingen av lärarna lyfte fram att elever någon gång kunde vara kritiska, utan 

man lyfte enbart positiva erfarenheter. Jag funderar på vad som skulle hända om en 

lärare upplevde att arbetet med eleverna inte fungerade, att de var oengagerade och 

kritiserade sin lärare. Häri består det av Miller och Liebermann (Salo, 2002) beskrivna 

hantverket. Kanske är det därför som all uppskattning upplevs som positiv då den 

kommer därifrån, oavsett vad den riktas emot eller i vilken form man får den. Den talar 

i första hand till läraren som person. Bristen på kritik och det sätt som man beskriver 

uppskattningen från eleverna på, att man var så eniga, överensstämmer också med 

Lorties (1975) idéer om hur känsligt det är att jämföra denna uppskattning.  

 

I ett av arbetslagen (z) var uppskattningen i den privata arenan klart mest betydelsefull. 

Det fanns en tyngdpunkt mot interaktionen i klassrummet. Ingen av lärarna här pratade 

om kollegial feedback på det som sker inne i klassrummet. Man var inte heller särskilt 
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intresserad av besök av ledningen. Det verkade inte som man hade så många 

erfarenheter av ett sådant sätt att arbeta som ligger i gränslandet mellan den privata 

arenan och övriga arenor. Ett annat av arbetslagen (x) efterfrågade aktivt besök i 

klassrummet och feedback på undervisningen. Man efterlyste möjligheter till detta både 

mellan kollegor och från skolledningens sida. I det tredje arbetslaget (y) fanns positiva 

erfarenheter av besök i klassrummet från skolledningen, men också en viss skepsis om 

rektor verkligen hade den kunskap om verksamheten som krävs för att ge professionell 

uppskattning. Exempel förekommer på hur föräldrar besöker klassen och detta upplevs 

också oftast positivt.  

 

Trots att lärarna mer eller mindre förnekar detta, så tycks det mig som om elevernas 

reaktioner är det som mest styr verksamheten i klassrummet. Det behöver ju inte vara 

något fel, då det är grundläggande för skolans uppdrag att eleverna är motiverade att 

lära. Det förekommer konflikter mellan de uppdrag läraren får från den offentliga 

arenan och samarbetet med eleverna. Lärarna i ett av arbetslagen (z) nämnde här 

nationella prov i årskurs tre och skriftliga omdömen som områden som knappast 

uppskattas av eleverna. Här hamnar läraren i ett dilemma då man tvingas göra något 

som leder till motstånd och konflikter i den privata arena Hur långt kan man driva en 

sådan förändring? Vilka redskap behöver läraren för att klara detta? Är det så konstigt 

att läraren sätter sig på tvären och är tveksam till dessa nyheter som äventyrar det sköra 

men viktiga samspelet med eleverna i klassrummet? 

Interaktionsarenan 
I lärarnas berättelser om uppskattning från kollegor får jag användning av de olika 

nivåer av samarbete som Salo (2002) beskrivit.  

 

Fredlig samexistens och samvaro 

Alla arbetslag beskriver att man har det trevligt tillsammans när man är på jobbet och att 

det är särskilt viktigt med den typen av uppskattning. Det handlar om att man ser 

varandra, hälsar på morgonen och att man kan dela tips och material med varandra, men 

också att man har det tryggt och mysigt i sitt arbetslag. Man anser också att man kan bli 

bättre på detta, men att det inte får bli en rutin, då äktheten försvinner. Här handlar det 

mycket om att bli sedd som människa. 
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Kollegialitet 

På denna nivå berättar lärarna om tillfällen då man vågar öppna sig lite mer mot 

varandra, även när det gäller misslyckanden. Man beskriver det som att det är högt i tak 

på arbetsplatsen. Om man behöver hjälp vet man vart man kan vända sig. Man peppar 

varandra att orka vidare. Även denna typ av kollegial uppskattning upplevs som positiv 

i alla tre arbetslag. En av lärarna markerar vikten av att man ändå kan behålla sin frihet i 

klassrummet, att inte vara kontrollerad av kollegorna.  

 

Samarbete 

Några av lärarna värdesätter den uppskattning man kan få i samarbetet med andra 

kollegor. Det är särskilt tydligt i ett av arbetslagen (x) där lärarna diskuterar samarbete 

på alla nivåer. Inte bara att planera undervisningen, vilket nämns i fler arbetslag, utan 

också att kunna ge feedback på varandras undervisning. Man betonar ändå hur viktigt 

det är att man då känner varandra ordentligt, för att man ska kunna ta både positiv och 

negativ kritik.  

 

Att planera och genomföra undervisningen tillsammans nämns också i arbetslag z som 

en källa till tillfredsställelse i arbetet, som man känner att man alltmer sällan hinner 

med. I de två arbetslag som tar upp detta som viktigt nämns också bristen på tid som en 

försvårande faktor. I arbetslag x tycker man också att det handlar om en egen 

prioritering.  

 

Vad betyder uppskattningen från kollegorna 

Liksom i relationen till eleverna så beskriver lärarna själva stämningen och det positiva 

klimatet som det viktigaste. Lärarna tycker att de är bra på detta, men menar i samtliga 

arbetslag att det kan bli ändå bättre. Att trivas med varandra på jobbet verkar vara 

centralt.  

 

Det måste, tycker jag, vara ett problem att lärarna inte tycks ha möjlighet att prioritera 

samarbete kring undervisning och kring elevgrupper. Det är ju viktigt att personer med 

insikt i lärararbetet kan driva skolutveckling tillsammans. De enstaka lärare som 

beskriver sådant samarbete är positiva. En och annan skräms kanske vid tanken, men en 

majoritet i arbetslag x ser ändå fram emot en sådan utveckling. Tidsaspekten verkar 

viktig. Man kan förstå av lärarnas beskrivning av situationer där man får uppskattning 
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att det handlar om "snabba puckar". En kram eller klapp på axeln, att plocka fram lite 

material i sina gömmor eller att be att få låna något går ganska snabbt. Att däremot vara 

två på lektionen och efteråt ge varandra feedback, eller att planera och genomföra 

aktiviteter tillsammans kräver att tid har avsatts för detta. Handlar det om att läraren 

väljer att prioritera bort detta eller har tiden blivit så tajt att man tvingas till detta val?  

 

Att ingen kritik nämns kan ha samma orsaker som i fallet med eleverna. För att orka sin 

vardag är det viktigt att hålla sig väl med kollegorna som man träffar mer eller mindre 

varje dag. De är en viktig källa till stöd i vardagen, en av tillgångarna i arbetet. Att 

inleda ett samarbete där även kritik kan förekomma är att äventyra detta stöd. Det kan 

vara ytterligare ett skäl till att det inte är prioriterat. I undersökningen nämns vikten av 

att man verkligen känner varandra väl innan man ger den typen av feedback, så man 

inte tar det personligt. Att det fanns individer som hade ett sådant arbetssätt äventyrar 

inte gruppens trivsel och anda. I ett av arbetslagen har personalstyrkan varit mer stabil, 

men där pratar man inte om denna typ av feedback kollegor emellan. Man verkar ha 

gjort ett aktivt val att undvika konflikter, vilket gör att man upplever ett positivt klimat i 

gruppen. Om kollegial feedback är en väg att utveckla skolan, så måste man också se 

hur viktigt det positiva klimatet är för läraren. Det räcker kanske inte att avsätta tiden, 

utan det gäller att lyfta frågan kring varifrån lärarna får sin energi och motivation.  

Den offentliga arenan 
En aktör jag inte hade räknat med innan undersökningen inleddes var skolinspektionen. 

Det fanns liknande uppfattningar om uppskattningen från dessa båda håll. Rektor borde 

finnas närmare verksamheten, medan skolinspektionen gör högst tillfälliga besök då 

man granskar och bedömer skolans verksamhet. 

Förväntningar på rektor 
Att rektor ger uppskattning verkar vara en ganska sällsynt företeelse. Till skillnad från 

de föregående två arenorna så är det nu viktigt att uppskattningen riktas mot något 

specifikt. Att uttrycka sig allmänt positivt på sommaravslutningen kan till och med ha 

motsatt effekt. För att kunna ge feedback måste man vara väl informerad. Det verkar 

inte de aktuella rektorerna vara i lärarnas ögon. I samtliga arbetslag diskuteras om och 

hur detta skulle vara möjligt. Själv funderar jag lite på vad de står för att detta ämne 

engagerar så. Man är nöjd med elevernas uppskattning och ser kollegornas som väl 

fungerande men utvecklingsbar. Rektors uppskattning är man däremot allmänt ganska 
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missnöjd med. Undantaget är arbetslag z där meningarna är delade om man alls är 

intresserad av mer kontakt eller uppskattning därifrån.  

 

Det finns paralleller till Lorties (1975) resultat om förväntningar på rektor och hur 

lärarna talar om uppskattning från denne. Det finns också en förskjutning mot mer 

intresse av att se rektorn i klassrummet hos dem som arbetar med yngre elever. Strävan 

mot autonomi är större hos lärarna med äldre elever. Materialet är dock för litet för att 

man ska kunna göra några generaliseringar. Jag undrar vad det står för att lärarna var så 

kritiska till talet på avslutningarna. Man ville inte ha generell uppskattning. Att elever 

eller kollegor uttryckte sig generellt var helt okej, men rektor måste ha mycket på 

fötterna. Det är möjligtvis också ett uttryck för att man vill markera det avstånd som 

finns mellan rektor och vardagsarbetet. Det gör också att man kan vara lite mer kritisk 

mot densamme.  

 

Det är nog ganska svårt för rektorn att svara mot de förväntningar som finns från lärarna 

när det gäller uppskattning. Samtidigt har rektor en unik roll, eftersom lärarna kan klara 

även kritik från detta håll, då det inte påverkar trivseln i vardagen. En förutsättning är 

att rektor ändå ger stöd i förhållande till föräldrarna. Samtidigt innebär det ju en risk att 

släppa in rektor, för tänk om denne upptäcker att klagande föräldrar har rätt i sin kritik 

och man måste gå in och arbeta med lärarna för att förändra. Hos några lärare tycktes 

det finnas en uppfattning att rektor hade mandat att göra detta, medan denne saknade 

mandatet hos andra.  

 

Skolinspektionen 

Skolinspektionen är en annan intressant aktör i den offentliga arenan. Det handlar om 

snabba nedslag i verkligheten och en snabb värdering av verksamhetens kvalitet. Två av 

arbetslagen värderade synpunkterna härifrån väldigt högt. Det handlar om att någon ser 

verksamheten och värderar den med utgångspunkt från kunskaper om skola och 

uppdraget. Att få beröm uppifrån smäller lite högre. Ett av arbetslagen var mer kritisk 

till skolinspektionens bedömningar och framförallt till sättet att framföra den. Det 

visade sig att man här inte gjort några klassrumsbesök, utan enbart talat med elever, 

rektor och lärare samt studerat inlämnat material. Det är svårt att säga om skillnaderna i 

värderingen av feedback från denna nivå beror på att informationen varit olika god eller 

om det handlar om detsamma som ovan, att man helt enkelt inte vill att någon uppifrån 
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lägger sig i det som läraren hanterar professionellt i klassrummet. Detta förstärks 

ytterligare genom att nya uppdrag dyker upp som ställer krav på läraren där samarbetet 

med eleverna äventyras. Det var i samma arbetslag som denna konflikt var tydligt 

uttalad.  

 

Distans och närhet 

Det är lockande att dra slutsatsen att vanan vid att ha en närvarande rektor gör att 

lärarna kan stå ut med att andra instanser, eller överheten, lägger sig i arbetet i 

klassrummet. Trots att rektorerna upplevdes leva sitt liv långt från verksamheten så var 

ändå öppenheten större i de arbetsgrupper som också gav exempel på uppskattning från 

ledningen i olika former.  

Den omgivande arenan 
 

Föräldrars uppskattning 
Uppskattningen från föräldrarna styrs både av föräldrarnas egna intressen och av vilka 

mötesplatser som läraren erbjuder. Veckobreven uppmuntrar ju inte till någon mer 

utvecklad dialog eller påverkan. Läraren har inflytande över vilken information 

föräldrarna får och dessa svarar på densamma om de vill. Hör man inget så är det nog 

bra, verkar vara en allmän uppfattning.  

 

Att föräldrarna besöker skolan verkar inte vara så vanligt. Det är nog naturligt med 

tanke på att man inte längre har rätt till ersättning från försäkringskassan för att besöka 

skolan. Det finns inte heller så många hemma-föräldrar i Sverige idag. Kommer 

föräldrarna så ser lärarna det som positivt och man känner att man får uppskattning för 

sättet att arbeta. Man kan också uppleva att föräldrar inte förstår hur skolan fungerar. De 

jämför med sin egen skolgång och känner inte igen sig. Genom att de besöker skolan får 

de mer kunskap och blir mer positiva, verkar lärarna tycka.  

 

Vilken effekt har föräldrars uppfattningar? 

När föräldrarna uttrycker uppskattning för aktiviteter så påverkar det inte läraren så 

mycket. Däremot är detta den grupp där lärarna mest av allt upplever att de får kritik, 

vilket åtminstone två arbetslag ger direkt uttryck för. Just denna kritik är också det som 

blir tuffast för läraren att bära. Därför värderas också uppskattningen härifrån väldigt 

högt, trots att föräldrarna inte har så mycket insyn. Det ligger nära till hands att dra 
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paralleller till Lorties (1975) tankar om den viktiga roll föräldrarna har för det nära 

samarbetet med eleverna i klassrummet. "Det gäller att hålla dem på mattan" var ett 

uttryck i samtalet i arbetslag y och som väl beskriver lärarens balansakt i förhållande till 

de allt mer kritiska föräldrarna. Skaalvik & Skaalvik (2009) såg ju klara kopplingar 

mellan bra föräldrarelationer och tillfredställelse i arbetet medan dåliga 

föräldrarelationer kunde kopplas samman med ohälsa hos läraren. Det skulle vara 

intressant att ytterligare undersöka hur detta fenomen kan kopplas samman med det 

mikropolitiska perspektivet. Vad betyder föräldrarnas inblandning när det gäller lärarens 

val av strategier i klassrummet och i samverkan med kollegor och ledning? 

 

Lärarrollens status 

Det är en allmän förställning hos lärarna att deras arbete inte värderas särskilt högt. 

Föräldrar sitter i styrelser och påpekar fel och brister, samtidigt som det går som ett 

mantra i medier att skolan, och därigenom också lärarna, misslyckats med sitt uppdrag. 

Här bedömer också lärarna ganska generellt att de som uttalar sig om skolan saknar 

tillräckliga kunskaper. Man kan lätt förstå att många lärare upplever att de arbetar i 

motvind. Eller är det kanske så att man väljer att arbeta i motvind. Vem har egentligen 

rätt att styra skolan? Är det läraren eller utbildningsministern som bestämmer? I vilken 

mån finns det anledning att lyssna till samhällsdebatten?  

 

Vad skulle hända om man i samhällsdebatten istället vände på steken och började lyfta 

allt som är bra i skolan? Det är ju fallet då skolornas statistik redovisas och den egna 

skolan får en bra placering på listorna. Lärarna uttryckte att det var en typ av 

uppskattning som inte betydde något alls. De som hade haft eleverna som gick ut just 

det året visste att det var en årgång med goda förutsättningar. Det berodde inte på att 

lärarna hade gjort en särskilt god insats. Glädjen att se en elev lyckas är en viktig 

drivkraft, men att ha en allmänt bra årgång när det gäller elever betyder mindre. Då är ju 

inte framgången kopplad till lärarens egen insats. Kanske är detta en riktig slutsats, 

samtidigt som det innebär att lärarens arbete inte alls spelar så stor roll. 

Vikten av att vara uppskattad 
Denna undersökning grundar sig på en idé om att uppskattning är viktigt för lärare och 

jag funderade på vad det betydde för lärarna att uppskattningen ofta kom från eleverna, 

som inte har samma yrkeskunskaper om pedagogik och lärande. Ett tag fanns en 

tveksamhet om det verkligen kunde bli ett ämne för en uppsats. Det var svårt att finna 
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några tidigare forskningsprojekt med denna inriktning. Det som fanns handlade mer om 

å ena sidan hur man ska undvika utbrändhet hos lärarna och å andra sidan hur 

maktspelet i skolan går till. Jag valde att kombinera dessa två helt skilda ansatser och att 

låta lärarna själva göra beskrivningen. 

 

Det faktum att lärarna inte hade några större problem att diskutera fenomenet 

uppskattning visar att det är ett ämne som berör. Det fanns också en tanke om att själva 

diskussionen i arbetslaget skulle bidra till förståelse för hur man utsätts för påverkan på 

olika håll. Detta utmynnade i en beskrivning av det mikropolitiska perspektivet där en 

ny arena kom till användning.  

 

Lortie (1975) menar att lärarna i sitt arbete eftersträvar största möjliga inre belöning. 

Samtidigt visar forskningen (Schaufeli&Backer 2004, Skaalvik&Skaalvik 2009, 

Stoeber&Rennert 2008) att denna yrkesgrupp löper stor risk att drabbas av utbrändhet 

och att många flyr läraryrket. Kraven i arbetet är stora och upplevs än större då föräldrar 

ställer krav på den perfekte läraren för just deras barn. Det är nog så att den som vill 

förbli en engagerad och hängiven lärare får lära sig konsten att "jumpa på isflak". Då 

gäller det att ha inställningen att en tyst förälder, rektor eller elev är en nöjd sådan. Det 

gäller också att samla på kramar och stärkande kommentarer. Det krävs att läraren har 

en positiv bild av sig själv som lärare för att stå pall den dagen man drabbas av en grupp 

kritiska föräldrar. Om vattnet känns grundare eller det är nära mellan isflaken så finns 

det kanske också möjligheter för läraren att våga äventyra lite av sin autonomi, genom 

att öppna dörren för kollegor eller rektor.  

 

I rollen som rektor bör jag och mina kollegor ta möjligheten till uppskattning på mycket 

stort allvar, så inte jakten på inre belöningar får grupper av lärare att välja sin egen väg 

eller den väg man känner sig tvungen att vandra då trycket från kollegor, föräldrar eller 

elever blir tungt att bära. Positiv feedback är ett bra första steg, men tänk då på att inte 

generalisera utan lyfta fram precis det som är värt att lyfta. Säger man ingenting, så 

kommer antagligen slutsatsen att bli att du är nöjd med det arbete som utförs. Det är av 

stor vikt att man finner vägar så att föräldrarnas ibland berättigade kritik kan vändas till 

något som bidrar positivt till skolans utveckling. Det är svårt att tro att det kommer att 

se mycket annorlunda ut i framtiden när det gäller föräldrars engagemang. 
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Bilaga 1 
Struktur för gruppintervju 
Jag är här för att lyssna på er och leda er i ett samtal om hur man som 
lärare får uppskattning i sitt arbete. Jag kommer att spela in 
diskussionen på  mp3 för att använda det ni berättar i en uppsats som 
jag skriver under våren. Ni är helt anonyma, det framgår inte vilka 
skolor jag varit på. Jag kommer inte att ställa särskilt mycket frågor, 
utan ni kan diskutera ganska fritt. Under tiden som vi diskuterar får 
ni dricka lite kaffe och äta av kakan.  
Varsågoda! 
 
Jag intresserar mig för hur lärare tycker att de får uppskattning i sitt arbete. 
Jag vill veta vem man får uppskattning från och vad det betyder för hur 
man arbetar som lärare. Min erfarenhet är att uppskattningen kan komma 
från flera håll, från rektor, från kollegor, från föräldrar och från elever. När 
tycker ni att ni får uppskattning och på vilket sätt påverkar det ert arbete? 
 
 
Startfråga: 
Händer det ofta att ni känner er uppskattade? 
 
Frågeförslag: 
Vilken typ av uppskattning kan man får som lärare? 
 
Vem är det som visar uppskattning? 
 
Hur reagerar du när du fått uppskattning? 
 
Har det någon betydelse vem som visar uppskattning? På vilket sätt? 
 
Hur kan man se att det man gör uppskattas av andra? 
 
Vad händer när någon sagt något positivt eller visat uppskattning på annat 
sätt? 
 
Är det viktigt med uppskattning? 
På vilket sätt? 
På vilket sätt påverkar det arbetet? 
 
Vad kan man göra för att lärare ska känna sig uppskattade? 
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