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Sammanfattning 
Den här studien handlar om kritik som fenomen inom organisationer. Studien behandlar 

organisationen grundskola och utgår ifrån ett lärarperspektiv. Studien problematiserar 

kritikens roll inom grundskolan och hur lärare upplever att kritikflödet fungerar. Syftet med 

studien är att öka förståelsen för vilka möjligheter och begränsningar grundskolan, som 

organisation, sätter för ett öppet kritikflöde. Studien utgår ifrån teorier om symbolisk 

interaktionism för att förstå lärares upplevelser och resonemang. Relationen mellan 

organisation och människa beskrivs genom teori som utgår från att en organisation är en 

planmässigt inrutad sammanslutning av personer som samarbetar med syftet att nå vissa 

mål. Studien använde sig av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Tio 

semistrukturerade intervjuer utgör studiens empiri. Studien visade hur kritik är information 

som ofta inte förs fram direkt mellan olika organisationsmedlemmar. Stor hänsyn tas av de 

intervjuade lärarna för att bibehålla goda sociala relationer med resultatet att kritik i många 

fall förvrängs, maskeras eller inte yttras alls.  
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1. Inledning  
Det råder skolplikt i Sverige vilket gör det näst intill omöjligt att undvika kontakt med 

skolan som organisation. Det innebär att nästan alla har en relation till skolan på ett eller 

annat sätt. Det är en organisation som är viktig för samhället då våra barn får sin 

grundbildning här. Vi försöker, i den här studien, reda ut hur kritik används och upplevs av 

lärare inom skolan som organisation. Kan man eller får man kritisera en kollega? Lyssnar 

kollegor, skolledning, föräldrar på kritik? Finns det forum inom skolans värld där kritik kan 

läggas fram, tas emot och diskuteras? Vilken typ av kritik får och ger läraren och hur 

upplevs den? Hur ser samtalsklimatet inom skolan ut? Eftersom att barn är omyndiga och 

utelämnade till vuxenvärlden blir frågan om kritikens plats i skolan närmast en moralisk 

angelägenhet. Det lagfästa syftet med skolan rymmer exempelvis inte bara kunskapsmål 

utan att barnets utveckling ska främjas i sin helhet (SFS 2010:800, 1 kap 4 §). 

 

1.1 Bakgrund 
I den här delen presenterar vi upplägget för denna studie. Vi beskriver den bakgrunden som 

gjort att vi valt att genomföra studien, presenterar vårt syfte och våra frågeställningar. 

Inledningen avslutas med att vi beskriver studiens disposition. 

 

Vi som författare är intresserade av skolan som forskningsfält för att vi båda har arbetat 

inom skolans värld. Det har väckt vårt intresse för att undersöka skolans klimat och kultur 

och hur lärare upplever flödet när det gäller kritik. I ett försök att problematisera 

grundskolan som organisation kan utgångspunkten vara grundskolan sedd som en 

allmännyttig samhällsinstitution. Det är enligt Gunnar Berg (2011), professor i pedagogik, 

en komplex organisation som består av tre sfärer, den administrativa/byråkratiska, det är en 

tvångsorganisation samt en professionell organisation. Problem som lyfts fram i media kan 

vara otrygghet, mobbing och att elever inte når de uppsatta målen. “Skolresultat har 

försämrats igen” (2015, 14 juli), skriver journalisten Maria Larsdotter i Uppsala Nya 

Tidning. “Skolans dåliga arbetsmiljö gör många barn sjuka” (2006, 18 juni) går det att läsa i 

Dagens Nyheter i en debattartikel skriven av, barn och ungdomsläkaren, Åse Victorin 

Cederquist och, senior professor barnmedicin, Hugo Lagercrantz.  Lärares status, löner och 

storleken på elevkullar är vidare problem som fått allt större utrymme under de senaste två 
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årtiondena. “Lärarna är förlorare” (2013, 17 juni) står skrivet i Aftonbladet i en artikel av 

journalisten Emma Kirkhoff. Lösningar som diskuteras på populärpolitisk nivå, det vill säga 

den politiska debatten som når media kretsar i huvudsak kring skolans budget, betygsystem 

och de värderingar de flesta är överens om. Värderingar som alla barns rätt till trygghet, 

lärarna som de viktiga grundvalarna och den politiska toppens ambitioner att vända på 

trenden av sjunkande studieresultat och missnöje bland lärare. Ovan nämnda aspekter av 

skoldebatten kan för eleven, läraren och skattebetalaren te sig ske på en macronivå. I 

skolans struktur som bland annat innehåller skollag och läroplan redogörs det inte bara för 

vad elever har rätt till men även hur dessa rättigheter ska tillgodoses och kanske viktigast, 

vad som ska göras när problem uppstår. Dessa hur och vad är konstruerade för att garantera 

en tillfredsställande skolgång för varje elev. Även om skolans resurser är av stor vikt ger 

budgetfrågor inget tillfredsställande svar på var i kedjan av åtgärder det brister när 

exempelvis lärare förväntas vidta åtgärder för att elever inte når kunskapsmålen eller kränks 

under skoltid.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att öka förståelsen för vilka möjligheter och begränsningar  

grundskolan som organisation sätter för ett öppet kritikflöde. Mer kunskap om kritikflödet 

kan ge implikationer på hur transparent organisationen är. I vilken grad kan man anta att den 

verklighet som upplevs av lärare i deras dagliga arbete stämmer överens men den verklighet 

som exempelvis skolledning, politiker och medborgare utgår från.  

 

Frågeställningar: 

1. Hur upplever lärare kritikflödet i sin organisation? 

2. Hur kan förståelsen för lärares upplevelser av kritik relateras till grundskolan som 

organisation? 

 

1.3 Problemformulering 
Att undersöka flödet av kritik i grundskolan är också en fråga om information och 

kommunikation. Professorn Timothy J. Rafferty (2003) poängterar att det endast gjorts lite 

forskning om kommunikation i skolor. Han fortsätter med att understryka lärarnas arbete 
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som fundamentalt för skolans excellence vilket vi tolkar som skolans kvalitét. Rafferty 

problematiserar informationsflödet mellan lärare och rektor och menar att bakom mer 

mätbara faktorer som skolans kostnad, tillgängliga resurser och student demographics döljer 

sig mer subtila faktorer som nivån av tillit i arbetsrelationer (Rafferty 2003, s. 49). Denna 

studie tar fasta på aspekten av kommunikation men riktar in sig på begreppen kritik och 

kritikflöde. Kritik är ett lämpligt begrepp eftersom den kommunikation som är av intresse 

för studien är den som innehåller synpunkter som påpekar brister eller ger konstruktiva 

förslag till förbättring.  

 

1.3.1 Kritik som begrepp  

Enligt nationalencyklopedin är kritik, i vardagliga sammanhang, att påtala fel och brister hos 

något eller någon. Men vad essensen i kritik är har problematiserats av Philip Smallwood, 

(1996) emeritus professor i engelska, som menar att definitioner av kritik, likt att kritisera 

eller anmärka på något, inte gör oss klokare över vad som skiljer kritik ifrån likartade 

koncept. Definitioner som utgår ifrån exempel blir således förslag på vad som ryms inom 

kritik snarare än en definition av kritikens essens. Smallwood föreslår vidare att kritik bara 

existerar som en ide i medvetandet och att frågan om vad kritik är nödvändigtvis blir en del 

av ett cirkelresonemang där Smallwood citerar W.W. Robson: ”Criticism is much criticised. 

But this logically establishes its title to exist”.  

 

Frågeställningen om hur lärare upplever och resonerar kring kritik ihop med svårigheten att 

definiera kritik som begrepp leder oss således till att anta kritik som ett performativt begrepp 

där vi inte gör anspråk på en uttömmande definition utan betraktar kritik som en 

verktygslåda av förslag på vad kritik kan tolkas innehålla. Den franske sociologen Bruno 

Latour menar att man bör gå från det ostensiva, det som är tydligt definierat, mot det 

performativa, det som är mer dynamiskt och ständigt skapas (1998). Genom att lärare 

kommer göra egna tolkningar av kritik under intervjuerna blir kritik som begrepp en social 

konstruktion vars mening blir till både genom de intervjufrågor om kritik vi presenterar och 

de intervjusvar som kommer fram som ett resultat av frågorna. Exempel på vad vi föreslår 

rymmas inom kritikbegreppet är bland annat att ifrågasätta eller anmärka på någon eller 

något och att en individ kan formulera kritik för sig själv i tanken och delge andra det som 
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ifrågasätts. Kritik anses dels kunna vara konstruktiv genom att ifrågasätta i form av förslag 

till handling men även vara mer av ett konstaterande. Kritik anses slutligen kunna vara 

värderande genom att ett fenomen kan anses vara positivt eller negativt. Denna studie utgår 

ifrån hur intervjupersonerna tolkar kritik genom exempelvis frågor som vad är du kritisk 

mot eller hur upplever du kritikflödet på din arbetsplats?  

 

Att prata om ett kritikflöde blir enligt resonemanget om kritik ovan en fråga om att 

identifiera mönster i hur lärare beskriver vad de är kritiska mot och vad som sedan styr deras 

handlade när de överväger om de ska delge andra sin kritik eller inte och på vilket sätt de 

gör det på. Eftersom att de frågor om kritik studien behandlar är tätt sammankopplade med 

frågor om grundskolan följer nedan en redogörelse för vilken beskrivning av grundskolan 

som organisation studien utgår ifrån. 

 

1.3.2 Grundskolan som organisation 

Vad är grundskolan för sorts organisation? Vad skiljer den från andra typer av 

organisationer och vilka aspekter av skolan är relevanta för vår studie? Som nämnt ovan är 

grundskolan en allmännyttig samhällsinstitution. 

 

Enligt Berg (2011, s. 116) är skolan är en komplex organisation som är uppdelad i tre olika 

sfärer. Den första kallar Berg för en tvångsorganisation. Enligt skollagen gäller skolplikt för 

alla barn mellan 7 och 16 år som är folkbokförda i Sverige. Berg hävdar att det gäller även 

för gymnasiets elever men att det är en reell skolplikt och inte formell (2011, s.116). Här 

skall poängteras att även elevernas föräldrar påverkas av detta tvång då de till exempel 

åläggs vite om deras barn inte deltar i skolans verksamhet. Skolan har också skyldigheter 

gentemot eleverna. De har rätt att få anpassad undervisning efter de individuella behoven 

vilket tydligt är reglerat i skollagen (SFS 2010:800, 1 kap 4 §). Skolan kan också betraktas 

som en professionell organisation om man ser till lärare då de har utbildat sig via 

högskolestudier. Berg menar också att det finns en kåranda bland de anställda lärarna. Något 

som binder dem samman med hjälp av bestämda attityder, värderingar och normer (2011, s. 

116). Den tredje delen en skola består av är skolledning, receptionister, och annan 

administrativ personal. Dessa gör att skolan kan beskrivas som en byråkratisk/administrativ 
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organisation. Den delen av organisationen skall bland annat sköta rutiner för hur olika 

ärenden skall hanteras och hur makt och ansvar fördelas inom organisationen (2011, s. 126). 

Begreppet skolkultur kan kopplas till alla tre av dessa delar som alla påverkar varandra. Vid 

en analys av en skolas kulturer kan de jämföras vid “de lokala värdebaserna som ligger i 

botten för den aktuella skolans vardagsarbete” (Berg & Wallin, 1982, s. 184). Vid en analys 

av skolkulturen kan man komma fram till att kulturerna är öppna och inbjudande men 

slutsatsen kan lika gärna vara att kulturerna är inskränkta och intoleranta (Berg & Wallin, 

1982, s. 184). Ett sätt att gå tillväga är att studera traditionella skoldokument som schema, 

tjänstefördelning och skolkatalog. Skolkulturen finns även närvarande i klassrummet, på 

föräldramöten och i skolans vardagsarbete (Berg, 2011, s. 126). 

 

1.3.3 Lärarens roll i organisationen 

Läraren har en viktig roll i skolans organisation. Det är den största yrkesgruppen och den 

som ska utföra skolans uppdrag. De får sitt uppdrag från staten men styrs också av 

skolledningen i form av rektorer. Lärare är den yrkesgrupp inom skolan som har kontakt 

med alla andra. 

 

Lärarens uppdrag är att utbilda de barn/ungdomar som tillhör lärarens klasser till att klara de 

uppsatta målen. När föräldrar vill påverka vad som händer i skolan är det ofta läraren som 

fungerar som kontakt. Läraren får sedan föra med sig den kritik, oavsett om den är positiv 

eller negativ till berörd part inom skolans organisation. Lärare tillhör, tillsammans med 

assistenter och specialpedagoger ofta olika arbetslag. Här finns en arena där kritik kan 

diskuteras. Det finns direktiv från skolledningen, kritik mellan kollegor, kritik från elever 

samt kritik från föräldrar eller omgivning som kan diskuteras. Enligt skollagen är skolans 

rektor ansvarig för verksamheten på skolan men i praktiken är det läraren som utför själva 

arbetet. 

 

1.4 Avgränsningar 
Förutom lärare är fritidspedagoger, elevassistenter och skolledning exempel på andra delar 

av personalen som jobbar direkt med eller i nära anslutning till kärnverksamheten. Att 

avgränsa sig till lärare motiveras av två skäl. För det första är det metodologiskt tacksamt i 
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en intervjustudie av den här storleken att kunna fokusera på endast ett yrke vilket kan 

underlätta kodning och jämförelser mellan intervjuer. För det andra har lärare i den formella 

strukturen (skollag, läroplan) en mer central roll i undervisningen. Studien gör alltså inte 

anspråk på att hävda att lärare alltid har den mest centrala och viktigaste rollen i praktiken 

men att det underlättar som antagande. Vi valde att avgränsa oss till lärare som undervisar 

förskoleklass upp till nionde klass. För att kunna hitta likheter och mönster bland de lärare 

vi intervjuade valde vi bort lärare som undervisar på gymnasiet. Om studien varit större och 

innehållit fler intervjuer hade jämförelser kunnat göras mellan gymnasielärare, 

högstadielärare och låg/mellanstadielärare. Avgränsningen motiveras med att undvika ett 

spretigt material. 

 

1.5 Uppsatsens disposition 
I den inledande delen av denna uppsats har vi beskrivit bakgrunden och klargjort vårt syfte 

och våra frågeställningar. I den tidigare forskningen belyser bland annat begreppen voice 

och silence huruvida personal väljer att föra fram kritik eller inte samt hur school climate 

påverkar lärares kommunikation. Teoriavsnittet som följer inleds med att redogöra för hur 

människor är sociala subjekt följt av vilka sociala grundantaganden studien utgår ifrån. Ett 

perspektiv på organisationer presenteras sedan som redogör för hur organisationer består av 

de individer som tillhör dem och vilka mekanismer som påverkar relationen mellan 

organisation och individ. I metodavsnittet redogörs för ansats, etiska aspekter, urval och fler 

aspekter kring genomförandet av intervjuerna. Vi beskriver också hur hanteringen av den 

insamlade datan har gått till. Resultaten presenteras med löpande citat för att belysa de 

upplevelser som lärarna har av det kritikflödet som finns inom skolan som organisation. I 

den sjätte delen återfinns den diskussion där vi jämför vårt resultat med tidigare forskning, 

de teorier vi använt oss av och vilka möjligheter och begränsningar som följt av metodvalet. 

Studien avslutas med förslag på vidare forskning inom området. 
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2. Tidigare forskning 
För att kunna redogöra för en överblick över vad forskningen kommit fram till i relation till 

studiens syfte och frågeställning är det flera frågor som är intressanta. För det första är det 

relevant att ur ett brett organisatoriskt perspektiv se vad forskning säger om 

informationsflöde inom organisationer med fokus på organisationsmedlemmars 

kommunikation med varandra. För det andra är frågan om varför en organisationsmedlem 

väljer att hålla tyst om relevant information. Det problematiserar frågan om 

informationsflödet när man ser till relationen mellan individ och organisation. Eftersom vår 

studie är inriktad på grundskolan är det relevant att se vad forskningen säger mer specifikt 

om grundskolan som fält. 

 

Inom forskning om informationsflöde i organisationer har vi intresserat oss för begreppet 

voice. Elizabeth Morrison (2011) professor i management & organisations liknar det vid 

kritik genom att det syftar till handlingen att föra fram information till kollegor eller 

överordnade. Elizabeth Morrison (2011) har sammanställt forskning om employee voice där 

innehållet av voice kan variera inom spannet av rent konstruktiva idéer till kritik om 

allvarliga missförhållanden. Morrison redogör för forskning som undersöker vad som 

motiverar anställda att antingen tala, voice, eller inte tala, silence. Begreppet voice har enligt 

Morrison definierats på olika sätt. Gemensamma drag är att den information som förmedlas 

ska vara relevant för arbetet och organisationen. Att den innebär någon typ av risk för den 

som för fram informationen. Ett begrepp som Morrison ser som relaterat men avvikande 

från voice är whistleblowing där informationen i mer strikt mening är riktad till människor 

eller organisationer utanför den egna (Morrison, 2011, s. 377). Relevant för vår studie är 

Morrisons redogörelse för forskning om vad som motiverar anställda att tala eller hålla tyst 

om information. Morrison kategoriserar frågan om motivation som beroende av förhållandet 

mellan anställd och chef, den anställdas attityder samt kontextuella faktorer. Exempel kan 

vara en organisation, som i sin struktur, möjliggör eller motarbetar vägar att föra fram kritik 

på (Morrison, 2011, s. 386). 

 

Det är, för vår studie, relevant att fokusera på när informationsflödet är bristfälligt. Det leder 

till ett fokus på frågan om silence, när man väljer att inte föra fram kritik. En av studierna 
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som Morrison använder sig av är en intervjustudie av Milliken et al. (2003). Den studien har 

syftet att undersöka varför anställda väljer att vara tysta om information som kan vara viktig 

och värdefull för organisationen eller företaget. Milliken et al. (2003) vill med intervjuer 

fånga hur intervjupersonerna tänker kring besluten att hålla tyst. Han kommer fram till att 

bland de 40 intervjupersoner är det mycket vanligt att man väljer att inte föra fram 

information till överordnade i organisationen. Intervjupersonerna kommer från branscher 

som bland annat finans och media. Milliken et al. (2003) föreslår en modell för vad som 

avgör om en anställd kommer välja att hålla inne med information. Förutom mer breda 

faktorer i liknelse med Morrisons kontext, attityd och förhållande till chefen, är risken att 

behöva utstå negativa konsekvenser och tron att kritiken kommer sakna effekt på 

organisationen faktorer som vägleder den anställde om den ska föra fram information eller 

hålla tyst. Morrison redogör för att intervjupersonerna går in i en process där hänsyn tas till 

både erfarenheter och en analys av den nutida kontexten på arbetsplatsen. De negativa 

konsekvenserna av att föra fram synpunkter kategoriseras av Morrison (2003, s. 1467) till 

att man är tyst för att undvika att betraktas på ett negativt sätt, framförandet av information 

kan skada sociala band på arbetsplatsen, att bli straffad om man framför informationen och 

slutligen att man är tyst för att undvika att andra får utstå negativa konsekvenser. I ett försök 

att förklara fenomenet menar Morrison (2003) att i dilemmat om att tala eller hålla tyst 

berörs både emotionella och sociala aspekter. När en anställd kommer till en arbetsplats får 

hen lära sig, som Morrison (2003, s. 1469) uttrycker det, the rules of the game. Exempelvis 

lär sig anställda fort vilka problem som är allmänt kända av de anställda men som ingen 

vågar eller vill ventilera. 

 

I relation till grundskolan som fält har Rafferty (2003) genomfört en studie som syftar till att 

beskriva förhållandet mellan school climate och lärares attityder kring att föra fram 

information till rektor. Studien  redogör för samband mellan ett, å ena sidan, öppet klimat 

där lärare och rektorns kommunikation präglas av tillit samt, å andra sidan, ett slutet klimat 

där kommunikationsvägarna präglas av olika hinder. Rafferty argumenterar för att studiens 

resultat ger implikationer på att kommunikationsvägarna inom skolor utgör verktyget för 

och är en stor del av resultatet på hur väl en skola fungerar (2003, s. 68). Rafferty menar att 

det, inom utmaningen att vara ledare inom utbildning, ingår mer diffusa faktorer. Dessa kan 
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vara graden av trygghet och tillit för de anställda att prata om problem (2003, s. 50). Vikten 

av lärares attityder är något som Rafferty uttrycker sig mycket tydligt och konkret om: 

 

Second, teachers' perceptions about their schools heavily influence their attitudes 

and, in turn, their behaviors. Because school excellence is directly related to 

what teach ers think and do, effective communication is at the heart of creating 

and maintaining the effective school. 

 

Rafferty menar att tidigare forskning visat att frågan om att föra fram information inte kan 

förenklas till att den antingen förs fram eller inte förs fram. Information kan föras fram men 

att den på olika sätt förvrids för att göra den mer bekväm för avsändaren (2003, s. 66). 

 

Det som Rafferty kallar för School climate som beskrivs i stycket ovan kan liknas vid 

skolans klimat eller skolkultur. Berg (1999, s. 126) menar att även om skolkulturen är något 

som är ständigt närvarande i till exempel informella samtal i personalrummet eller vid 

ämneskonferenser är det något abstrakt. Denna skolkultur stämmer nödvändigtvis inte 

överens skolor emellan. Det kan även variera mellan olika yrkesgrupper som förskolelärare, 

låg/mellanstadielärare, högstadielärare eller för den delen andra yrkesgrupper inom skolan 

som assistenter, specialpedagoger eller administrativ personal. Trots detta finns oftast en 

dominerande kultur på varje skola. Denna kultur har ofta företrädare som är informella 

ledare som är de reella makthavarna på skolan (Berg, 1999, s. 126). Att analysera innehållet 

i skolkulturen är, enligt Berg, svårt då begreppet innehåller många komplexa fenomen 

(Berg, 1999, s. 13). Den del inom skolkulturbegreppet som vi valt att fokusera på är hur 

kritik används inom skolan som organisation. 

 

Inom skolan existerar det mellan administrativ/byråkratiska personalgrupper, som 

skolledning och annan administrativ personal, och de professionella grupperna, som lärarna 

företräder, vad Berg kallar för det osynliga kontraktet (2011, s. 146148). Det innebär en 

tyst överenskommelse om att lärare på skolan kontrollerar undervisningens innehåll och 

form medan skolledningen kontrollerar de administrativa uppgifterna och den löpande 

förvaltningen. Den oskrivna överenskommelse går ut på att dessa två yrkesgrupper inte 

lägger sig i styrningen av den andres område. Berg kallar skolledaren här för förste 
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handläggare (2011, s. 147). Kontraktet kan stärkas genom att de två olika grupperna ofta har 

olika utbildningsbakgrund.  

 

Ovan har den tidigare forskningen som presenterats bidragit med resultat som gör att vår 

studie kan ta avstamp i vissa antaganden. Vi kan utgå ifrån att organisationsmedlemmar går 

in en process där de överväger om de ska delge andra medlemmar, exempelvis kollegor och 

skolledning, information eller inte. I processen finns det framför allt tre aspekter som är 

avgörande. För det första sker en övervägning om informationen kommer leda till någon 

effekt eller inte. För det andra övervägs risken för att bli straffad direkt eller indirekt. För det 

tredje tas hänsyn till den sociala kontexten. Det vill säga om andra, i individens omgivning, 

upplevs föra vidare information i en liknande situation eller inte och hur man i allmänhet ser 

på kritik. 

 

3. Teori  
Den teori som presenteras nedan kommer först redogöra för ett symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv där vi redogör för vilka sociala grundantaganden studien utgår ifrån i tolkningen 

av lärarnas upplevelser. Vidare krävs ett ramverk för vad som utgör en organisation och 

vilka mekanismer som påverkar den enskilda organisationsmedlemmen. För dessa 

antaganden kommer ett perspektiv av symbolisk interaktionism användas följt av ett 

perspektiv på organisationer med fokus på den makt organisationer har över individer 

genom aspekter som tillhörighet och utbytbarhet. Dessa aspekter kan tillsammans hjälpa till 

att besvara frågorna hur och varför lärare upplever sin värld som de gör och vilken innebörd 

det får för grundskolan som organisation. 

 

3.1 Sociala grundantaganden 

Studien kommer använda sig av tre sociala antaganden där det första är att människor 

ständigt utgår ifrån en tolkning eller en definition av den situation som de befinner sig i (1). 

Trost och Levin (2010) beskriver definitionen av situationen som viktig för att förstå 

människors beteenden i och med att begreppet understryker vikten av att varje individ utgår 

och handlar utifrån den egna definitionen. Det finns alltså enligt Trost & Levin (2010) i 

mänsklig interaktion ingen utomstående eller statisk definition som de interagerande 
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individerna delar. (2) Ett andra antagande som följer på det första är att mänsklig handling 

och interaktion sker i nuet. Om exempelvis en lärare beskriver hur hen agerade i en situation 

styrks den beskrivningen om den medföljs av en förklaring på hur läraren ifråga definierade 

situationen vid tillfället då handlingen ägde rum (Trost & Levin, 2010). Trost och Levin 

understryker att nuet egentligen inte går att referera till alls eftersom att det alltid är ett 

passerat stadium då man beaktar det i efterhand (2010). Intervjusituationen i sig självt är 

alltså ett tydligt avsteg ifrån de upplevelser och minnen som beskrivs av intervjupersonerna. 

(3) Ett tredje antagande går i linje med Trost och Levins begrepp om beslutsprocesser 

(2010). Trost och Levin menar att individer inte kan fatta helt gemensamma beslut. De fattar 

endast individuella beslut som kan vara mer eller mindre överensstämmande. Trost och 

Levin exemplifierar med beslut om äktenskap. Äktenskap består, sett utifrån det perspektiv 

som Trost och Levin beskriver, av hans äktenskap med henne och hennes äktenskap med 

honom (2010). Detta antagande om beslutsprocesser understryker att även om en individ 

motiverar sitt eget beteende med beslut tagna av andra är handlingen alltid ett resultat av 

individens egna beslut taget i den aktuella situationen i nuet. 

 

3.2 Organisation och människa 

Hur en organisation definieras finns det olika ansatser till. Psykologen Edgar H Schein 

föreslår följande definition: 

 

En organisation är den rationella koordinationen av aktiviteterna hos ett antal 

människor för att uppnå något gemensamt syfte eller mål genom fördelning av 

arbete och funktioner och genom en hierarki av auktoritet och ansvar (Schein, 

1974). 

 

Det vi valt att fokusera på i definitionen är att de organisationsmedlemmarna som för 

tillfället tillhör den ska samarbeta för att nå vissa mål. Det är något som även 

sociologiprofessor emeritus Bengt Abrahamsson och sociologi och ekonomiprofessor Jon 

Aarum Andersen fångar upp i sin definition av en organisation tjugofyra år senare. 
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En organisation är en planmässigt inrättad sammanslutning av personer vilka har 

syftet att nå vissa mål (Abrahamsson & Andersen, 1998, s. 13).  

 

Då det, för skolan som organisation, finns ett huvudsakligt mål att öka elevers kunskap som 

alla medlemmar bör sträva mot stämmer den definitionen in bra på skolan som organisation. 

Vi har fokuserat på relationen mellan den enskilde organisationsmedlemmen och 

organisationen som helhet. Vi har då utgått från fyra grundantaganden. 

 

Det första antagandet gäller individens tillhörighet till organisationen. Genom tillhörighet 

till en organisation genom exempelvis anställning följer förväntningar på vad individen 

förväntas bidra med (Ahrne, 1999). En anställning inrymmer ett åtagande om att utföra alla 

de arbetsuppgifter som ryms inom anställningen. Förväntningar behöver inte vara formella 

genom exempelvis ett anställningskontrakt. Ahrne (1999) beskriver hur alla med tillhörighet 

i organisationen i olika grad kan ställa krav på andra medlemmar genom 

auktoritetsrelationer. Auktoritetsrelationer kan ta sig i uttryck på subtila och indirekta sätt 

genom en individs medvetenhet om vilka förväntningar som ställs på hen där Ahrne (1999) 

understryker att individens handlande i organisationen bygger på frivilliga val som kan bli 

mycket rutinbaserade. Om en individ inte uppfyller sina åtaganden kan hen bli ifrågasatt 

vilket blir till en kommunikativ process om andra medlemmar bestämmer sig för att föra 

fram kritik (Ahrne, 1999).  

 

Det andra antagandet utgår ifrån att det finns en divergens mellan individens samlade 

erfarenheter och tankar och organisationens förväntningar. Göran Ahrne (1999) 

exemplifierar denna spänning med att till exempel anställda i serviceyrken begår handlingar 

på ett sådant sätt att de motsvarar organisationens förväntningar men att individen inte 

behöver tro på handlingen eller vilja utföra den. Det finns ofta ett visst svängrum för 

individen att forma handlingen efter vad som förväntas ifrån organisationen och hur 

individen föredrar att utföra den (Ahrne, 1999). Antagandets relevans för denna studie ligger 

i implikationen om att en individ kan utföra handlingar som den är kritisk mot utan att det 

automatiskt följer av protester i form av att exempelvis föra fram kritik till andra 

organisationsmedlemmar. 
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Som tredje antagande följer Ahrnes (1999) resonemang om att relationen mellan 

organisationsmedlemmarna är begränsad av att individerna i organisationen handlar både 

som medlemmar och individer vilket ställer krav på hur interaktionen mellan medlemmarna 

ska fungera. De åtaganden individen rättar sig efter gör att interaktionen med andra 

individer inte blir helt spontan. Den blir istället bunden och påverkad av vilka förväntningar 

på hur interaktionen ska gå till. Om en organisationsmedlem kritiserar en annan gör hen det 

både som person och medlem. Det gör att de som för fram kritik delvis gör det personligen 

och att de även ifrågasätter andras tillhörighet genom att kritiken syftar till att 

organisationens förväntningar inte uppfylls (Ahrne, 1999). 

 

Det fjärde antagandet gäller individens utbytbarhet. En organisation är beroende av 

individernas handlingar vilket gör att en specifik individ kan bytas ut mot en annan förutsatt 

att andra individer kan fylla funktionen. Individer kan, beroende på hur svårutbytta de är, 

utöva olika grader av inflytande på organisationen. Organisationen står och faller med andra 

ord inte med enskilda individer, (Ahrne, 1999). Det här antagandet visar hur en individ som 

vill föra fram kritik mot organisationen eller dess medlemmar bör ta hänsyn till att 

organisationen förmodligen klarar sig utan honom eller henne. 

 

 

4. Metod  
I den här delen kommer vi klargöra på vilket sätt studien är etnografisk och motivera varför 

kvalitativa intervjuer är en lämplig metod för att besvara studiens frågeställningar. Sedan 

följer en diskussion om hur urvalsprocessen gick till och en redogörelse för utfallet. 

Metodologin bakom intervjuerna diskuteras sedan där en redogörelse för hur vi har hanterat 

frågan om intervjusituationen som ett mellanmänskligt samspel och hur teorin om 

symbolisk interaktionism påverkar metoden genom att den ställer krav på tolkningen. Ett 

avsnitt om det praktiska genomförandet följer sedan där vi går igenom generella intryck 

ifrån intervjusituationerna. Avsnittet om kodning och analys redogör för hur kodningen 

gjorde materialet mer tillgängligt och hur det användes i analysen. Slutligen presenteras de 

etiska överväganden som studien utgått ifrån. 
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4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  
Denna studie är etnografisk. Aspers (2011, s. 13) definierar etnografisk forskning som 

skapandet av förklaringar som grundar sig i meningen hos de aktörer som studeras. Den 

mening som forskaren tolkar uttrycks genom teori. Studiens syfte, att öka förståelsen för 

lärares upplevelser av kritik, gör således kvalitativa intervjuer till en lämplig metod. 

Intervjuerna syftar till skapa ett material där intervjupersonernas uppfattningar av de 

situationer de beskriver lyfts fram som centrala i liknelse med Kvale och Brinkmanns (2009, 

s. 4344) perspektiv på kvalitativa intervjuer där en förståelse för intervjupersonens livsvärld 

är målet. Den här studien tar fasta på aspekten av intervjun som fokuserad på teman. En viss 

styrning från intervjuaren sker mot förbestämda områden, i studien exemplifierat av olika 

aspekter av kritik. Studien förhåller sig till antagandet att all den information som kommer 

fram i intervjun inte kan sägas tillhöra varken intervjuare eller intervjuperson i strikt 

mening. Intervjuandet är alltså en fråga om ett mellanmänskligt frambringande av 

information (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 44). Den mellanmänskliga aspekten tvingar 

studien att motivera för vilka konsekvenser forskarens relation till fältet kan få för resultatet 

vilket beskrivs av Aspers (2011, s. 66) som att forskarrollen är relationell. I det här studien 

tar sig det i uttryck nedan i dels 4.4 Intervjumetod där relationen mellan intervjuare och 

intervjuperson utvecklas och dels i 4.5 Genomförande där hanteringen av återkommande 

begrepp ifrån fältet diskuteras. 

 

4.2 Förstudie 
En förstudie genomfördes med fokus på intervjumetod för att tidigt kunna hitta svårigheter 

eller utvecklingsmöjligheter inför huvudstudien (Aspers, 2011). En lärare intervjuades i ca 

40 minuter om ämnet kritik i organisationen. Det upplevdes av intervjuaren som att 

intervjupersonens berättelser och tankar kom fram relativt spontant och svaren blev utförliga 

utan att intervjuaren behövde ställa flertalet följdfrågor inom varje berättelse om en 

situation. Trost (2010) menar att det är viktigt att välja en lugn och trygg miljö där 

intervjupersonen kunde känna sig avslappnad. Att vi gjorde det kan ha varit avgörande för 

en bra intervju. En svårighet som uppmärksammades under förstudien var svårigheten att, 

som intervjuare, snappa upp intressanta aspekter som framkommer och styra ämnet i en 
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riktning som ger intervjun antingen en större bredd eller mer djup i ämnet. Lärdomar som 

dragits av förstudien är för det första att en intervjuguide måste vara utformad för att både 

ge intervjuaren förslag till frågor och följdfrågor baserade på teman men att guiden även 

måste vara såpass flexibel och lättöverskådlig att den blir användbar även om den aktuella 

intervjun påvisar stora skillnader gentemot tidigare utförda. 

 

4.3 Urval 
Vi använde oss av två metoder vid urvalet av lärare till vår studie. Dels kontaktades 

grundskolor via mail där vi frågade om tillträde till skolorna för att dela ut information. Dels 

skedde urvalet genom snöbollsmetoden där vi bad intervjupersoner att höra sig omkring i 

deras kontaktnät för att hitta fler lärare som ville ställa upp. Nedan beskrivs först metoden 

kring kontakten med grundskolor och sedan redogörs det för snöbollsmetoden. Slutligen 

sker en kort utvärdering och diskussion kring det slutgiltiga urvalet.  

 

Till en början var tanken att urvalet endast skulle ske genom kontakt med med ca 20 

kommunala grundskolor där rektorer eller expeditioner kontaktades via mail. Valet av mail 

var ett led i ett etiskt resonemang om att mail kan läsas och reflekteras över på ett annat sätt 

än vad som blir effekten av exempelvis oannonserade besök eller telefonsamtal. Brevet till 

skolorna innehöll i huvudsak en förfrågan om att få tillträde till skolans arbetsrum eller 

fikarum för att lägga ut en bunt med informationspapper som riktar sig till förbipasserande 

lärare. 14 skolor svarade aldrig på brevet och 3 skolor avböjde. Av de som avböjde angav 2 

rektorer utan motivering att skolan avböjer. 1 rektor angav motiveringen att lärarna på 

skolan har för mycket att göra för att delta i studien. Den negativa responsen antas antingen 

kunna innehålla missförstånd kring exempelvis vilka förväntningar vi ställde på rektor och 

lärare. Kanske var vi inte tillräckligt tydliga med att den information vi ville lägga ut 

riktade sig till lärarna personligen och att de lika gärna kunde ställa upp på sin fritid som på 

arbetstid eller helt ignorera pappershögen i arbetsrummet eller fikarummet. De 3 skolor som 

gav oss tillåtelse att besöka skolorna ställde sig omvänt till sitt förfogande utöver att ge oss 

tillträde och undrade hur de kunde bistå på bästa sätt. Exempelvis erbjöd sig en skola att 

skriva ut och sprida informationen åt oss om vi ville spara tid på resor och besök. 
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Väntan på mail som aldrig kom in och de nekande svar vi tog emot drog ut på tiden och 

gjorde att vi blev tvungna att försöka med ytterligare en metod för att få tag i frivilliga 

lärare. En form av snöbollsurval inleddes då vi parallellt med skolorna som kontaktades via 

mail använde oss av de lärare vi intervjuade som en typ av informanter som ombads söka i 

sina kontaktnät efter ytterligare lärare som var intresserade. Metoden gav bättre resultat och 

lärare hörde av sig via mail för att boka in tid. 

 

Sammanlagt genomfördes och transkriberades 10 intervjuer med en ungefärlig intervjutid på 

40 minuter exklusive inledande delar där etiska aspekter diskuterades och avslutande delar 

av intervjuerna som i efterhand kunde klassificeras som avrundningar med för studien 

irrelevant innehåll. Medelvärdet för intervjupersonernas ålder var 44 år med 4 lärare som 

var mellan 30 och 40 år, 5 lärare var över 50 år och en lärare var 26 år med endast ca 2 års 

erfarenhet av läraryrket. 4 lärare var män och 6 kvinnor. 2 lärare arbetade på samma skola 

vid intervjutillfället men tillhörde olika arbetslag. 

 

4.4 Intervjumetod 
I det här avsnittet kommer inledningsvis det mellanmänskliga samspelet mellan intervjuare 

och intervjuperson att belysas följt av hur de sociala antaganden som beskrivits i 

teoriavsnittet påverkar intervjumetoden och hur det i sin tur påverkar studiens validitet och 

reliabilitet.  

 

En intervju är en social situation som gör att all den data forskaren samlar in i första hand är 

ett resultat av ett mellanmänskligt samspel och först i andra hand ett resultat av 

intervjupersonens kunskap och erfarenheter. Denna studie utgår ifrån välvillighetsprincipen 

som den beskrivs av Aspers (2011) där aktören eller intervjupersonen antas vara rationell i 

den grad att den information aktören delger forskaren är sammanhängande och att 

intervjupersonen för egen del är relativt klar över vad den menar med sina utsagor. Eftersom 

att denna studie är ute efter lärares upplevelser och resonemang poängterar 

välvillighetsprincipen att forskaren måste gå en balansgång mellan att styra intervjun till de 

ämnen forskaren är intresserad av och att se till att intervjupersonen pratar utifrån 

erfarenheter som inte utgår ifrån exempelvis forskarens teoretiska begrepp. 
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De sociala grundantaganden som beskrivits i teoriavsnittet ställer krav på vilken 

intervjuteknik forskaren bör använda sig av för att verka för studiens validitet. Det första 

antaganden om definitionen av situationen innebär att intervjupersonen bör uppmuntras till 

utförliga utsagor om varje situation vilket å ena sidan kan göra utsagorna svårare att koppla 

till kritik som fenomen men att det å andra sidan blir viktigt i analysen när intervjuer ska 

jämföras med varandra och eventuella mönster måste genomgå granskning efter alternativa 

tolkningar. Det andra sociala antagandet om nuet innebär att intervjuaren måste skilja på när 

intervjupersonen resonerar kring frågor i intervjusituationen och när den redogör för mer 

konkreta tidigare situationer. Intervjuaren måste vara medveten och, som den första 

dialogen visar, understryka att erfarenheter eftersöks utifrån en given situation eller som den 

andra dialogen visar eftersöker intervjupersonens nuvarande resonemang. Exemplet i den 

andra dialogen visar hur intervjuaren vill veta hur intervjupersonen definierar ett begrepp 

och således inte frågar efter specifika erfarenheter: 

 

(D1) Intervjuare: “Innan råkade vi komma in på det här med vilka forum man 

har att diskutera saker, framförallt kritik till exempel och då sa du att det inte 

fanns så mycket sånna forum eeehm, kan du utveckla och kanske ta nått exempel 

kanske?” 

Intervjuperson: ”Ja, alltså då var det ju såhär att, i alla fall, jag kan ju inte 

komma ihåg årtal och när det var si och när det va så men det var ifall, förr så 

hade vi ju, då för det första hade vi ju alltid ett sånt här halvtimmes möte,” 

 

(D2) Intervjuare :Vad menar du med klasskillnaden? 

Intervjuperson: Jaa, det är ju lärarna, dom jobbar mot mål, mot målen, ja ioförsig 

dom, eller, nu ska jag inte säga det för det gör ALLA men dom har ju ändå det 

hära att barnen ska prestera, så att dom har ju DEN pressen på sig, mera. Jag tror 

det hänger DÄR, men, men… För den skulle så tycker jag att man ska se till 

ALLA. 

 

Det tredje sociala grundantagandet om beslutsprocesser understryker att lärares upplevelser 

om hur andra tänker kring beslut och handling stannar som just upplevelser hos läraren. Det 
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gör inte informationen mindre intressant men understryker aspekterna ovan om att det är 

utförliga utsagor om situationer som läraren själv har erfarenheter som eftersöks i första 

hand. 
 

4.5 Genomförande  
Flertalet lärare tolkades som mycket måna om att visa sitt stöd mot oss som intervjuare 

genom att betona hur självklart det var för dom att låta intervjuerna spelas in och vissa lärare 

gav uttryck för att den diskusson om vilka etiska aspekter studien utgick ifrån var överflödig 

och att de var redo att hoppa över den delen och påbörja intervjun. Lösningen för oss som 

forskare blev att förklara hur redogörelsen för de etiska aspekterna även var viktig för oss 

som forskare och för studien. Intervjuerna transkriberades och genomgick preliminära 

tolkningar för att kunna avgöra vilka bitar av förståelse som nästkommande intervjuer kunde 

fokusera på. Återkommande begrepp från fältet som till exempel “gnäll” och beslut tagna 

“ovanifrån” noterades och följdfrågor förbereddes om begreppen skulle dyka upp igen. Det 

var dock viktigt att ge intervjupersonerna möjligheten att vara först med att använda sig av 

återkommande begrepp ifrån fältet som ett led i att stärka studiens reliabilitet. Inför en 

eventuell replikering av studien är det viktigt att alla intervjuer har sin utgångspunkt i kritik 

som fenomen och inte begrepp från fältet som är tänkta att användas först i relation till kritik 

i analysen. 

 

4.6 Kodning och analys  
Materialet kodades i huvudsak genom programmet Atlas.ti. För att lyfta fram lärares 

upplevelser och resonemang i fösta hand skedde kodning till stor del induktivt inom ramen 

för ämnet kritik och materialet sorterades i kategorier och underkategorier. Exempelvis var 

det viktigt att skilja på vilken typ av kritik som berördes exempelvis om det rörde sig om 

vad lärare är kritiska till angående skolan eller om det var ett stycke som mer specifikt rörde 

fenomenet att kritisera och bli kritiserad. Slutligen kodades det även för vem som kunde 

vara sändare och mottagare av kritik. Citat kunde således innehålla koder som Kritik mot 

verksamheten, Kritik mot kollega, Sändare Lärare, Respons Rektor. Lärares upplevelser och 

känslor kodades med skillnad på om de var kopplade till resonemang om hur skolan 

fungerar mer allmänt eller om det var mer situationsbaserade inom ämnet kritik. En kodning 
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kunde såldes innehålla till exempel 1. För lite resurser i skolan eller 2. Känsla av 

Otillräcklighet. I de flesta fall krävde citat bara en eller två något överlappande koder. I 

vissa fall kunde dock upp till fem koder anges inom en citat med exemplet 1. Sändare 

Lärare, 2 Mottagare Vikarie, 3 Ilska, 4 Ansvarskänsla.  

 

Kodningen blev mycket omfattande och tidskrävande men fick fördelarna av att de dels 

gjorde materialet lättillgängligt genom sökverktygen i Atlas.ti och dels att möjligheten för 

koder att överlappa gjorde att sökverktygen i Atlas.ti kunde fungera som ett effektivt 

kontrollverktyg i analysen. När mönster således uppmärksammades i intervjusvaren kunde 

kodningen med fokus på sortering möjliggöra för kontroller av alternativa tolkningar.  

 

4.7 Etiska överväganden 
I det här avsnittet sker en redogörelse för de etiska aspekter studien tagit i beaktande. Nedan 

redogörs det för vilka etiska principer studien utgår ifrån och hur de kopplas till åtgärder för 

att skydda intervjupersonerna.  

 

Ett krav på informerat samtycke utgör den etiska grunden för studien. Det är under den 

inledande informationen till intervjupersonerna som hanteringen av det material som samlas 

in redogörs för. Målet är att intervjupersonen ska få god insikt i hur materialet kommer 

behandlas under hela processens gång från och med att intervjun tar sin början till att det 

vetenskapliga arbetet är klart och publicerat. Det är i allt väsentligt samma information som 

ges till intervjupersonen som också står för de åtgärder forskaren vidtar i arbetet med 

studien. Syftet med studien ska framgå tydligt från första kontakt med en eventuell 

intervjuperson. Intervjupersonen blir informerad om att den kan avbryta intervjun när den 

vill utan att forskaren framför några som helst hinder. Om intervjupersonen avbryter 

intervjun lovar forskaren att på begäran förstöra det inspelade materialet. Intervjupersonen 

blir informerad om hur anonymiseringen av materialet kommer gå till där intervjupersonens 

och arbetsplatsens namn aldrig antecknas utan tilldelas koder. Om intervjupersonen lämnar 

uppgifter som på ett tydligt sätt gör att någons identitet framkommer försäkrar forskaren att 

maskera detta i samband med transkriberingen. Studien ämnar presentera citat från 

intervjumaterialet för att ge inblick i resultatet och tolkningsprocessen. Däri ligger en 
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avvägning mellan intervjupersonens anonymitet och att visa på transparens i forskningen. 

Intervjupersonen informeras om att forskaren kommer arbeta med inställningen att använda 

citat sparsamt och att försök kommer göras för att den ena intervjupersonens citat maskeras 

genom den bredd av citat som presenteras från övriga intervjuer. De riktlinjer vi valt att följa 

har vi hämtat via vetenskapsrådets hemsida (2016). 

 

5. Resultat och analys 
En kort översikt av intervjumaterialet inleder resultatdelen. Sedan följer en  redogörelse för 

hur de sociala relationerna, som lärare förhåller sig till, beskrivs som viktiga och hur de 

sociala relationerna spelar in när man som lärare tar emot eller för fram kritik. Sedan följer 

en redogörelse för mönster som uppmärksammats kring uttrycket gnäll, ett uttryck som kom 

fram spontant från flertalet av de intervjuade lärarna. Följt av gnället redogörs det för hur 

olika lärare ser på arbetsbelastning. Beroende på från vilket perspektiv lärare ser på 

arbetsbelastning får det olika kopplingar till kritik. Slutligen kopplas även kritik ihop med 

den utbytbarhet som lärare ger uttryck för och hur utbytbarheten anger vissa ramar kring hur 

lärare förhåller sig till kritik och behovet av att bli förstådd och få gehör. 

  
5.1 En översikt   
Intervjuerna visar på hur lärare agerar i en social värld där skolledning, kollegor, elever och 

föräldrar utgör sociala relationer. Den sociala interaktionen som lärare har erfarenhet av ger 

konsekvenser för vilka sociala handlingar som utförs. Intervjuerna visar dock hur kritik kan 

delas upp i en mer formell del som består av de meningsutbyten i form av diskussioner och 

samtal som är naturliga delar av olika former av möten och samarbeten. Samarbetsformer 

sker exempelvis genom arbetslag som kan bestå av till exempel ett par lärare, ett par 

fritidspedagoger och en elevassistent. Exempel på mötesformer är exempelvis 

kategorimöten. Där kan till exempel lärare träffas i grupp för att diskutera olika pedagogiska 

spörsmål. Inom den formella delen av kritiken ryms också hur skolledning samlar in 

information om verksamheten genom exempelvis enkäter där man ber personalen skatta 

saker som arbetsbelastning och tempo som av lärare har tolkats som ett forum där man kan 

föra fram kritik. Till den mer informella delen av kritik som kommit fram under intervjuerna 

har de sociala relationerna betonats och då i samband med kritik som mer tydligt berör hur 
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andra personer sköter sina uppdrag eller hur de handlar som individer i första hand och som 

organisationsmedlemmar i andra hand.  

 

5.2 De sociala relationerna 
Nedan följer en uppdelning av de sociala relationerna i åtta olika underrubriker där vi 

exemplifierar och förklarar varje del med citat från våra intervjuade lärare. 

 

5.2.1 Vikten av förståelse 

Intervjuerna visar genomgående hur lärare upplever de sociala relationer som ryms inom 

verksamheten som mycket viktiga. Att ledning eller rektor har förståelse för den arbetsbörda 

läraren upplever beskrivs genomgående som mycket viktig men att den förståelsen varierar: 

 

(1) Ja det är väldigt viktigt. Eeeh, och det är inte alltid så, så, så lätt kanske att 

förstå jag kan jag kan tycka. 

 

Citat 1 tolkar vi som förståelsen för arbetsbördan, från det Berg (2011) kallar den 

administrativa/byråkratiska sfären, är viktig men också i vissa fall bristfällig. Det är något 

som lärarna inom vad Berg kallar den professionella sfären inte kan ta för givet. Vidare 

beskrivs i flera intervjuer hur planeringsarbete sker i arbetslag och hur lärarna upplever sitt 

arbetslag och sina nära kollegor, gällande aspekter som samtalsklimat, skolkultur och 

diskussionsvilja, som mycket varierande: 

 

(2) Ah men det kan ju faktiskt skilja som mmm, natt och dag fast inte det finns 

ju alltid nån i ett arbetslag som man tycker lite om. Jag har aldrig i ett arbetslag 

där man tycker att alla är knäppa. 

 

(3) Men även alltså det beror lite på vilka kollegor man har, om man har nån att 

bolla med, å om man också vågar bolla, så kan det också va i början kanske man 

inte vågar bolla med vem som helst man kanske inte vågade visa sin, vad man 

tycker är jobbigt riktigt. Utan man måste ju öppna upp lite också. 
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Vi tolkar andra raden i citat 2 tycker lite om som att det alltid finns personer i ett arbetslag 

som intervjupersonen inte kommer överens med och ogillar. Det tolkas som en indikering på 

att intervjupersonen hellre väljer, det Morrison (2011) benämner som silence istället för 

voice när det gäller kritik. Det innebär att intervjupersonen hellre håller inne med sin kritik 

än att lyfta fram den. Citat 3 visar hur de forum där diskussioner är en given del fortfarande 

i hög grad upplevs som en social situation där inte svåra eller kritiska frågor är en 

självklarhet. Betoning sker i citatet på att man som ny kan ha svårare att föra fram sina 

åsikter vilket återkommer under stycket 4.2.4 Att föra fram kritik, en inlärningskurva? 

 

5.2.2 Kritikens sociala konsekvenser 

När kritik beskrivs som känslomässigt påfrestande för lärare handlar det ofta om att kritiken 

förväntas ge eller, i efterhand, gav konsekvenser som försvårar de sociala relationerna. En 

lärare beskriver nedan hur hon framfört kritik genom att ifrågasätta hur en kollega tänkt 

angående en omorganisation med konsekvensen av en långvarig konflikt emellan läraren 

och kollegan och ytterligare en kollega som stöttade den kritiserade. Läraren beskriver 

vidare hur rektorn inte tog på sig att reda ut konflikten och hur det upplevdes: 

 

(4) Och då var ja som jag gick in riktigt i väggen. Då, de, det här är nånting he, 

helt annat egentligen kanske men det som är intressant där, för att jag var på, den 

här rektorn hade ju ganska bra kontakt med mig och vi gick och fikade och hon 

tog ganska bra hand om mig då så eller brydde sig men jag sa till henne att att 

jag vill, när vi börjar, att vi att du ska samla oss och vi ska prata om det här med 

dom här det var två stycken som var involverade för att de va en som stöttade 

den andra då mot mig och tyckte att jag hade vart jätte elak. Och det gjorde 

aldrig den här rektorn, hon klarade aldrig av och ta tag i det. Fast jag faktiskt tror 

jag påpekade det ett par gånger, nångång till också. Att jag tycker det e alltså att 

det var hennes jobb att göra det och att vi fick reda ut det liksom men det gjorde 

hon aldrig. 

 

Citatet ovan utgör ett konkret exempel på hur kritik mot en kollega kan leda till en social 

konflikt vilket gör det mer förståligt att även diskussioner i arbetslag kan bli en fråga om att 
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våga öppna upp om det handlar om något som är jobbigt. Att rektorn i det här läget väljer att 

inte lägga sig i kan liknas vid det som Berg (2011) kallar för det osynliga kontraktet. Citatet 

indikerar alltså att rektorn upplever att konflikten inte är något som ingår i det 

administrativa förvaltningsarbete som ingår i hennes sfär utan upprätthåller det osynliga 

kontraktet genom att inte lägga sig i lärarnas konflikt mer än nödvändigt. Det finns risk att 

läraren i citat 4 i fortsättningen kommer att välja  silence (Morrison (2011), det vill säga att 

vara tyst istället för att föra fram kritik då hen inte kände sig uppbackad av rektorn. 

 

En annan lärare beskriver hur det känns som att den kritik han framför kommer tolkas av 

kollegorna som personliga påhopp istället för kritik mot deras agerande. Läraren är kritisk 

till hur kollegor bemöter en elevgrupp och att de talar om gruppen i negativa termer. Läraren 

för fram kritik genom att försöka motbevisa kollegornas utsagor genom att föregå med 

exempel för att sedan inleda diskussioner med kollegorna om huruvida deras uttalanden 

håller för granskning. Läraren motiverar valet att gå in en jobbig process av att föra fram 

kritik med att det är för elevernas skull: 

 

(5) Och då, för jag jobbade på fritids själv en dag och då frågade jag att hur kan 

det komma sig att det fungerar såpass bra när jag är på fritids? Och när jag 

frågade hur tycker ni det fungerar då så dom bara nä då är det inga problem alls. 

Hur kan det fungera såpass bra i klassen? Alltså dom har ju varit inne i klassen 

och min chef har varit inne i klassen och kollat och säger att det är ju hur bra 

som helst. Eh, och då har vi, dom flesta har väl köpt det men jag tycker inte, dom 

har väl förstått det men vissa har väldigt svårt att ändra sig själva tycker jag. 

 

Att läraren uttrycker sig som att de flesta har köpt det tolkar vi som att han tycker sig ha 

lyckats visa att han har rätt i sak och alltså gjort kritiken legitim men att han i de flesta fall 

inte lyckas skapa en förändring i hur kollegorna ser på hur man bemöter barn.  

 

Vidare redogör samma lärare för hur han framför kritiken genom flertalet olika strategier för 

att hantera eventuella sociala konsekvenser. Han inleder en dialog med skolledning för att 

gå den rätta vägen när han uppmärksammar problemet men ser även till att inleda en mer 

personlig dialog med berörda kollegor: 
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(6) ...jag ville ju veta det var därför jag gick och prata med en och en också och 

jah, det här är ingen kritik mot dig som person, utan det handlar om vad du 

måste göra liksom, eller inte vad du ska göra men hur det här handlar ju om att 

vi måste få ordning på och att det fungerar på fritids och jag pratade ju även med 

cheferna och sa det att jag tycker inte det är okej, att när jag ens tar över en klass 

att dom säger att det är idioter… i princip liksom. Så… 

 

Läraren uttrycker inte att kollegorna känner sig personligt påhoppade utan utgår mer från en 

känsla och försöker därför inför kollegorna att lägga fokus på att se lösningar och skapa en 

fungerande tillvaro. Hen är mer direkt mot cheferna där hen menar att deras uttalanden helt 

enkelt är felaktiga. Det här visar hur kritiken mot kollegorna tar sig i olika uttryck när den 

förs fram direkt till kollegorna eller indirekt till cheferna.  

 

Flera av de intervjuade lärarna påpekar det mänskliga i att kritik är ett känsligt ämne. Oron 

för att kollegorna ska tolka kritiken som personliga påhopp, att hen inte ska bli trodd på och 

att kollegorna har svårt att ta till sig kritiken uppstår: 

 

(7) Nä men dom lyssnar ju kanske inte. Att dom lever efter det allihopa men 

vissa ändrar ju sig och sitt sätt å bemöta ungarna men vissa har ju ingrott i sig att 

dom, dom tänker att dom kör på på sin bana liksom att det ska fungera och när 

det inte gör det så gör dom på samma sätt hela tiden ändå liksom. Och det 

försöker man att säga och ge tips, att det här fungerar inte, alltså det är mina 

chefer var ju med också och sa samma grejer men… ah… 

 

Här tolkar vi det som att intervjupersonen upplever en tröghet och ett motstånd mot att 

förändras från sina kollegor. Även om intervjupersonen i det här fallet hade stöd från sina 

chefer fick kritiken ej effekt. Det är något som kan resultera i att hen i framtiden inte 

kommer framföra kritik (Morrison, 2011). Att lärare, som citaten ovan visar, är försiktiga 

med hur de för fram kritik för att undvika konflikt och sociala spänningar kan sättas i 

relation till tillfällen då lärare är mer direkta i sin kritik. I efterhand beskriver de sig själva 
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eller mottagaren av kritiken som arga eller aggressiva och att den sakliga kritiken då hamnar 

i skymundan: 

 

(8) ...jag hade ju det med en gympalärare en gång när jag var riktigt arg på 

honom, därför att det kom ett barn som, som va så ledsen och hade blivit så 

kränkt av den här läraren för han hade på nått sätt sagt att den här eleven var feg 

eller nånting sånt här det här barnet och då konfronterade jag honom, med det. 

Och han blev fruktansvärt arg på mig den här gympaläraren för han tyckte att jag 

skulle stå på hans sida och skulle inte ta barnens parti. 

 

Citat 8 illustrerar hur kritiken skapar konflikt om vilket parti man bekänner sig till, 

kollegornas eller barnens. Det som är viktigast att notera i det här citatet är att 

konfrontationen började handla om sociala relationer i den meningen om vilka man bör vara 

lojalast mot, kollegor eller elever. Därmed inte huruvida handlingen gentemot barnet var 

korrekt eller inte. Nedan följer ett citat som ytterligare belyser detta men där det blir extra 

tydligt hur själva framförandet av kritiken spelar roll : 

 

(9) Åå då känner man, jamen va, å då säger jag till om hon på skarpen. Å då får 

jag från en kollega i andra arbetslaget: “vi ska va rädda om våra vikarier”. Amen 

hon sköter ju inte sitt jobb liksom. Då får jag sitta nästan och be om ursäkt på 

möte med skyddsombud sådär. Där kanske jag är liksom för rakt på. 

 

Läraren uppvisar en viss självinsikt över att hennes tillvägagångssätt kan leda till problem 

men vi tolkar det också som frustration då hen anser att kritiken är befogad. Likt citat 8 

hamnar den tilltänkta kritiken i skymundan. Här ser vi att intervjupersonen antyder att hen 

skulle behöva maskera informationen så den blir mer bekväm (Rafferty 2003). Vi tolkar det 

även som att läraren inte känner stöd från rektorn i sakfrågan utan hen får be om ursäkt för 

att hen framfört kritiken. Citat 9 visar också hur relationen till vikarier lyfts fram som viktig 

och blir till ett konkurrerande värde gentemot huruvida vikarier faktiskt sköter sina jobb 

eller inte. Då många elever blir påverkade om en lärare är borta från arbetet är det mycket 

viktigt att skolor har ett antal vikarier som kan jobba vid dessa tillfällen. Det skiljer sig 

mellan skolans organisation och andra organisationer. 
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5.2.3 Kritik och relationen mellan lärare och skolledning 

Intervjuerna visar en skillnad mellan vad lärare väljer att lyfta fram kring kollegor och 

föräldrar angående kritik gentemot vad de berättar om skolledningen. Kollegor emellan 

beskrivs kritiken ofta som känslomässigt laddad och att man måste använda sig av olika 

taktiker, se mer nedan under 5.2.4. När lärare ombeds berätta om rektor och skolledning 

använder de sig ofta av uttrycket “ovanifrån” vilket ibland syftar på rektor, ibland 

beslutsfattare på högre nivåer och ibland är det mer otydligt. När lärare får frågor om 

relationen till rektor och skolledning berättar flertalet om hur rektor ofta hänvisar kritik eller 

de problem som förs fram som något för arbetslaget att lösa eller hantera: 

 

(10) Och [rektorn] är väldigt mån alltså rektorn om att vi ska, eeeh, liksom, vi 

ska va på samma så att inte man, man ska liksom inte rapportera till henne, vad 

man tycker, utan att liksom, ja hur ska jag säga att, om vi eeh, att det här kom 

från arbetslaget. 

 

Citatet ovan tolkar vi som att läraren upplever att rektorn understryker att den rätta vägen 

för lärare att föra fram kritik på angående verksamheten är genom arbetslaget. Citatet kan 

också tolkas som att rektorn inte upplevs som intresserad eller kapabel att ta in lärares 

individuella synpunkter. Intervjupersonen upplever att skolkulturen innehåller ett visst 

motstånd mot att hantera kritik. Flera andra lärares svar är mer indirekta då man direkt 

hänvisar till att man tar sin kritik till arbetslaget: 

 

(11) Vi löser det i arbetslaget oftast. Vi pratar mycket med varann liksom om hur 

vi ska komma till rätta med saker och ting. Men det är såklart att går det över en 

gräns att då säger jag till. Men vi försöker alltid klara det själva först. 

 

Citatet kan dels tolkas som att läraren går direkt till rektor utan att kritiken är förankrad i 

arbetslaget om en gräns blir nådd eller som att arbetslaget i vissa fall för fram kritik till 

ledning om de känner att en uppgift inte går att lösa. Vi tolkar det som att arbetslaget håller 

sig till det osynliga kontraktet om det inte passerar en viss gräns (Berg, 2011). Nedan visas 
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exempel på hur ett samlat arbetslag inte alltid är nog för att lärare ska känna att kritiken når 

fram: 

 

(12) ...för det hade jag på arbetsplatsen att det var ju så att ibland att man satt på 

ett arbetslagsmöte och faktiskt rektorn dök upp och vi pratade om vår frustration 

och det här fixar vi inte själva. Då har det ändå bara bollats tillbaka. Så det här 

det känns som att det är ju ingen ide, det här ska ni fixa själva. 

 

Att det ändå bollas tillbaka och att det inte skulle vara någon ide att föra fram kritik tolkas 

som en uppgivenhet hos läraren och att frustrationen över att kritiken inte tas på allvar av 

rektorn. Vi tolkar det som att det ger en skolkultur, vad gäller hur kritik används, som är 

slutet (Berg, 2011). Det kan leda till mer silence jämfört med voice i framtiden. Att rektorn 

bollar tillbaka kritik beskrivs annorlunda av en annan lärare som istället betonar hur rektorn 

föreslår lösningar: 

 

(13) Utan då säger hon istället men prova och gör si eller prova och gör så 

istället så kanske det fungerar bättre. Hon är väldigt duktig på det faktiskt och se 

lösningar som inte vi ser när vi går upp i varv. För då ser man ju inte 

lösningarna. 

 

Läraren ovan beskriver hur rektorn liknande citat 12 hänvisar det praktiska arbetet tillbaka 

till arbetslaget men att hon föreslår och instruerar arbetslaget om hur de ska arbeta vidare 

med problemet och således ändå gör sig delaktig till utveckling. Vi tolkar  det som att 

intervjupersonen, på grund av den skolkultur som rektorn står för, uppmuntras att föra fram 

kritik. Att rektor, i de exempel som redogjorts för ovan, föredrar att föra en dialog med 

arbetslaget istället för enskilt kompliceras dock av att de diskussioner som förs i arbetslag 

påverkas av upplevelsen av relationerna i arbetslagen. Det har vi sett i 4.1. Vikten av 

förståelse. När kritiken handlar om svårlösta problem där lärarna inte ser någon lösning 

aktualiseras frågan om vem som är ansvarig. Ansvarsfrågan redogörs det för i stycket 4.2.7. 

Nedan följer hur kritik kan beskrivas som en färdighet som kommer med erfarenhet följt av 

begreppen gnäll och arbetsbelastning som problematiseras i samband med kritik. 
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5.2.4 Att föra fram kritik, en inlärningskurva? 

Att som lärare föra fram kritik om hur andra bör sköta sina jobb med fokus på hur man 

bemöter barn beskrivs av flera intervjupersoner som viktigt samtidigt som handlingen att 

kritisera ofta kopplas samman med vilken erfarenhet man har och hur man är som person. 

En lärare uttrycker att framförandet av kritik är ett måste om läraren känner sig tillräckligt 

säker och har erfarenheten: 

 

(14) Om du var ny lärare eller en väldigt försiktig person så skulle du nog dra 

dig för det. Det tror jag det tror jag är rent mänskligt. Men har man, har man, en 

hyfsat lång erfarenhet och är lite säker på att det är såhär man ska göra förståru? 

Då måste man göra det. Det är ju bara så. Men det kan, det kan nog finnas en, en 

viss försiktighet i att ifrågasätta nån. 

 

Intervjupersonen betonar att man, som oerfaren lärare, är försiktig med att ifrågasätta en 

kollega. Att det blir ett måste, för en erfaren och säker lärare, tolkas understryka det svåra i 

att framföra kritik ur ett socialt perspektiv. Det råder inte någon tvekan om att den rätta 

vägen är att föra fram sina synpunkter. Som vi sett i citat 5 och 6 tar ofta lärare hänsyn till 

den sociala aspekten även när läraren har beslutat sig för att föra fram kritiken. Nedan följer 

ett citat som visar hur humor används som tillvägagångssätt för att underlätta både för den 

som kritiserar och den kritiserade: 

 

(15) Eeeh eller så kan man ju säga på ett skämtsamt sätt att leker du militär idag 

eller? Och det sättet att när man säger lite skämtsamt, det går ju bättre det är ju 

lättare å ta för den andra personen. Än att man direkt ställer en fråga att, man 

tycker att det där var inte speciellt bra gjort… Dom flesta som får en negativ 

kritik, ställer sig ju lite i försvarsställning. 

 

Att använda humor likt ovan tolkas vara ett sätt för läraren att känna att hon fört fram 

kritiken och därmed handlat så som det förväntas av henne i egenskap av lärare på skolan. 

Hennes resonemang innebär att ett sådant sätt att föra fram maskerad kritik lämnar det upp 
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till den kritiserade att tolka humorn som kritik samt att ingen diskussion förs om det sakliga 

i kritiken. Att föra fram kritik till föräldrar upplevs av en lärare som det jobbigaste med 

yrket. Läraren beskriver hur obehagskänslorna minskat något med åren men att kritiken till 

föräldrar sällan sker direkt utan att en process ofta inleds då läraren söker stöd ifrån kollegor 

för att sedan besluta sig om ett lämpligt tillvägagångssätt att föra fram kritiken på: 

 

(16) Jahaa ja precis det kan ju va känsligt eller du vet om man har ett barn som 

är väldigt smutsigt sådär om man ska säga det. Asså det är ju jättesvårt alltså hur 

man ska hantera det liksom. Eeh men man kan ju eeh, sånt kan man ju alltid 

skjuta på skolsköterskan eller bolla till nån annan hehehe som får ta det eeeh nej 

men det är ju inte så lätt, men man får ju prata, då får man ju prata med sitt 

arbetslag att hur ska jag göra åså får man försöka föra fram det på nått trivsamt 

ätt hehe liksom att, kompisarna undrar, typ, så. För det är ju ofta där det händer. 

 

Här kompliceras framförandet av kritik ytterligare på två sätt. För det första sker en tydlig 

förskjutning i tid då läraren för sig själv har formulerat en kritik som den tycker borde 

framföras till föräldrarna men att hon först söker stöd och planerar framförandet med hjälp 

av kollegor. För det andra överväger läraren om hen kan få kritiken att direkt eller indirekt 

föras fram av andra med exemplet om skolsköterskan och eleverna. Mönstret av att lärare 

lägger vikt på erfarenhet och att kritik sällan förs fram på ett mer direkt sätt gav anledningen 

för att, i några av intervjuerna, ställa den hypotetiska frågan om lärare med mindre 

erfarenhet skulle ifrågasätta kollegor där bemötandet av elever på skolgården ser bristfälligt 

ut:  

 

(17) Ja eller jag tänker att det törs man inte om man är alldeles ny. Jag skulle inte 

ta på mig det i alla fall haha men jag kanske skulle frågat, nån annan. Och det är 

ju dumt, det är ju bättre att eh, för då blir det ju lite skitsnack så det är ju bättre o 

fråga. Ah mm. Det kan ju också vara så att det finns nåt skäl det vet man ju inte 

när man är ny det kan ju, att man måste stoppa nått liksom. 

 

Liknade svar gavs ifrån två andra lärare vilket tolkas understryka att erfarenhet och hur pass 

säker man är som person spelar en stor roll för huruvida man för fram kritik direkt. 
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Alternativen är att maskera kritiken med humor eller lägga ner tid på att planera 

framförandet och överväga att föra över uppgiften på någon annan. Intervjusvaren antyder 

att lärare i högre grad lär sig hur man ska framföra kritik utan att skapa konflikter eller 

behöva känna att det blir en känslomässig påfrestning än att de lär sig hur man ska verka för 

att den kritik som kommer fram ska vara så direkt och saklig som möjligt. Vi har hittills 

fokuserat på kritik som rör hur lärare upplever att andra gör sitt jobb men ska nedan 

redogöra för hur intervjusvaren visar att det går att problematisera vad lärare anser vara 

kritik och vad de istället anser vara gnäll. 

 

5.2.5 Gnället 

I många intervjuer använder sig lärare av ordet gnäll för att beskriva en sorts kritik som i 

vissa fall sätts i motsättning till något konstruktivt och i andra fall som att gnället är en typ 

av andra klassens kritik. En typ av kritik som inte är lika legitimerad som andra typer. Det 

finns ett mönster i intervjusvaren av hur vissa lärare använder ordet gnäll när den kritik det 

är frågan om inte tjänar någonting till eller stör det löpande arbetet. En lärare exemplifierar 

med att kritik angående beslut blir till gnäll efter att beslut väl är satta. 

 

(18) Ja det tycker jag ju men sen tycker jag att är ett beslut satt så tycker jag att 

då kan man ju, stänga igen hahaha för då har vi ju bestämt såhär. Men innan det 

när man är i processen då äre klart att man ska säga vad man tycker det tycker 

jag är jätteviktigt att man, eeeh, att man säger det vad man tycker. Men det vet 

jag inte det gör ju inte alla, alltså det är ju inte alla som pratar så mycket alla är 

ju inte så pratsamma, mm. Eeh och då, men då blir det ju det hos dom. 

 

Läraren problematiserar inte processen och de diskussioner som föregår beslut på annat sätt 

än att vissa inte säger vad dom tycker och därför i efterhand inte borde yttra sig. Nedan 

följer ett citat där en lärare just problematiserar själva processen med att ta beslut:  

 

(19) ...jag känner såhär, att med den erfarenhet jag har, så känner jag, det var ju 

mycket därför jag sluta jag känner stor besvikelse därför jag tyckte inte att man 

lyssnade på min erfarenhet, man lyssnade inte på dom erfarenheter jag hade. 
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Som jag framförde. Och jag kan ju inte säga, slå i sten att det jag sa var det bästa 

men förståru? Men det jag tyckte och jag kände men, å det, som… det som 

hände på slutet på den skolan när jag jobbade, det var ju att det fanns liksom, 

inget forum för diskussioner. Om jag till exempel hade en åsikt vi hade en åsikt. 

 

Citatet ovan tolkas fördjupa problematiken kring hur beslut fattas genom att det som i citat 

19 kan upplevas som att vissa håller tyst men att citat 19 understryker att det också är en 

fråga om att lyckas göra sig hörd. Den besvikelse som läraren ovan känner är värd att notera 

eftersom att läraren vill bidra med sin erfarenhet vilket tolkas som ett engagemang för 

arbetsplatsen som inte får komma till uttryck. En andra sortens gnäll beskrivs nedan när det 

pratas missnöjt om aspekter med jobbet kollegor emellan men att den informationen sedan 

inte når rektor och skolledning: 

 

(20) Aaah, jag vet inte om jag tolkar dig rätt men, men alltså, det finns ju mycket 

sån här korridors liksom och gnäll åå, klagomål och så som inte kommer fram. 

Som pratas det som mera informellt, mellan arbetskamrater. Och sen så kommer 

det ändå inte fram därför att eh, nämen jag har ju sett sånna där exempel på 

människor som kan va så arga och tycka att det är så jobbigt åsså mycket arbete 

åsså sen när de kommer skolledningen så blir det ändå nån sån där krypig känsla 

liksom att man kryper att då framför man det inte på ett rakt och bra sätt ändå. 

 

Tolkningen av citatet ovan är att läraren anser det vara gnäll när någon har en formulerad 

kritik som är menad för ledningen men att den bara yttras till kollegor. Att läraren beskriver 

en krypig känsla och att man kryper fram tolkas som att hon upplever att gnällande kollegor 

förmodligen vill uttrycka sig till rektor men att de upplevs som svårt och kritiken maskeras 

på olika sätt. När intervjuerna behandlat ämnet kritik har även arbetsbelastning dykt upp 

som ett ämne vilket sedan visat på en skillnad i hur man ser på arbetsbelastning och 

arbetsbörda. 
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5.2.6 Frågan om arbetsbelastning 

Intervjuerna visar en splittring mellan lärare i hur dom beskriver arbetsbelastning. Vissa 

lärare lägger tonvikten på att arbetsbelastningen handlar om vilken arbetsbörda som läggs på 

läraren av de ovanifrån och vilka taktiker läraren använder för att hinna med sina 

arbetsuppgifter utan att arbeta för mycket. Vissa kopplar arbetsbelastning tätt samman med 

eleverna och hur mycket arbete läraren måste lägga ner för att försäkra sig om att alla elever 

mår bra och att alla kan utvecklas efter sina behov: 

 

(21) Ja att räcka till. Definitivt att om man har en klass på 28 stycken så är det 

väldigt svårt att räcka till för alla barn. För i en grupp är det så många som har så 

mycket olika behov och dom ligger på så väldigt olika utvecklingsnivå. Från att 

nån kanske inte kan skriva sitt namn ens och tills att några skriver och läser 

flytande. Så det, det är väldigt svårt tycker jag. 

 

Att inte räcka till för eleverna beskrivs som en typ av arbetsbelastning i och med att de 

tydligt ser vad som borde göras som i exemplet ovan där vissa elever inte klarar läsningen. 

En lärare fokuserar på att berätta om hur hon inte förstår att folk kan klaga på huruvida de 

får ut sina raster eller inte: 

 

(22) ...att man tycker att det är för mycket o göra eller att man är trött tror jag 

också att många kan säga eller att det är liksom, högt tempo och så. Jag tycker 

inte så men de, det kan jag det är liksom som man hör kan jag tänka (…) det är 

många som kan säga såhär att ja, man har knappt tid för rast. Och då vet inte jag 

riktigt vad man menar eeeh dåså för vi hade en sån diskussion nämligen här. Eh 

och då, för alla har ju rast på sitt schema, alltså man har ju 30 minuters rast. 

 

Läraren understryker att hon själv inte anser det vara för mycket att göra och väljer att ta 

fasta på de diskussioner som förs om lärares raster. Liknande citat 21 och 22 uttrycker sig 

lärare ofta antingen med utgångspunkt i barnens behov eller hur läraren inte har några 

orimliga krav på sig ovanifrån som gör att tempot skulle bli för högt. Flertalet lärare som 
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beskriver arbetsbelastningen som hög och hur det är svårt att räcka till skriver också om hur 

de brukar eller har haft perioder av att ta med sig arbete hem och arbeta övertid: 

 

(23) Hooooj! Hur mycket som helst… I en period gjorde jag det väldigt mycket 

(…) Men jag gjorde det gärna. För jag tyckte det var kul och jag såg att barnen 

mådde väldigt bra av det. Fick ut väldigt mycket av det. Men tyvärr alltså så 

ändrades ju skolan och har ändrats så mycket och med det har jag också ändrats 

kan jag säga. 

 

Läraren beskriver hur hon gärna arbetat extra för barnens skull men redogör sedan för hur 

hon valde att sluta med övertidsarbete i takt med att det blev svårare att hinna med alla barn 

under ordinarie arbetstid. Särskilt beskriver hon och flera andra hur det blivit svårare att få 

tillgång till resurspersonal för elever särskilda behov. Det är tydligt att övertidsarbete anses 

vara något extra som läraren bjuder barn och verksamhet på och intervjusvaren ger en 

antydan om att det finns en viss tendens till att dra in på sådant extraarbete som en typ av 

protest när den ordinarie verksamheten kritiseras för att inte ge tillräckligt med 

förutsättningar för lärare och elever. 

 

5.2.7 Kritik och ansvar 

Att arbetsbelastning med fokus på eleverna är hög vi sett ovan ta sig i olika uttryck. 

Förutom frågan om raster och känslan av att inte räcka till för barnen finns det flera exempel 

på hur arbetsuppgifter läggs på varandra och att läraren mer konkret känner att den inte 

hinner med sina mer tydligt utstakade uppgifter. Frågor om hur man hanterar dessa 

situationer och vem som är ansvarig ger likartade svar som pekar på en tydlig vetskap om att 

rektorn är ansvarig för skolans resultat och att rektorn ber läraren att prioritera ibland sina 

arbetsuppgifter och att läraren kan ”plocka bort” något så att läraren hinner med: 

 

(24) Nja alltså då säger dom oftast rektorerna alltså att då får du plocka bort 

något. Eller att jag måste plocka bort något men jag har inte fått någon feedback 

liksom att dom har hjälpt mig att plocka bort nånting. Så att man kan diskutera 
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frågan, då får du plocka bort någonting som du tycker istället så att du inte får 

för många timmar. 

 

Citatet ovan implicerar att rektor eller skolledning inte ställer upp förväntningar mot lärare 

om att hinna med en allt större mängd arbete under samma tidsrymd utan att rektor snarare 

tar ansvar för den begränsning som utgörs av arbetstid och lärarens prestation. Att prioritera 

ibland arbetsuppgifter blir dock en påfrestning som tar sig i uttryck hos vissa lärare som en 

frustration. Att rektorn inte ställer orimliga krav på prestation och därmed tar ansvar hindrar 

inte lärare från att känslomässigt ta på sig ansvar gentemot barnen: 

 

(25) Ja jag tycker det känns som att det är vi som är ansvariga fast jag vet ju, 

alltså att det är rektorn som är ansvarig. Jag vet ju till exempel att, eh jah, om nu 

det här barnet som behöver särskilda behov och om jag inte kan ge det här barnet 

de det behöver så är det ju rektorn som är ansvarig det vet jag ju. Det kan jag 

tänka förnuftsmässigt. Men när jag är i klassrummet så är det ju jag som känner 

bekymret ändå. För att det det kommer ju, det här barnet, kanske inte kommer å 

utvecklas. 

 

Intervjusvaren tyder på att lärare upplever ansvarsfrågan som dubbel med en formell del 

som rektorn står för och en känslomässig del där en oro för barnens utveckling blir till 

känslor som otillräcklighet och frustration när skolledningen inte lyssnar. Protesten av att 

dra ner på extraarbete kan tolkas vara ett sätt att inte vilja bidra till en verksamhet som inte 

lever upp till lärarens förväntningar angående aspekter som förståelse och vilket gehör man 

får som lärare för sina åsikter. Nedan följer hur lärare kan tolkas som medvetna om att deras 

roll som lärare inte är bunden till dem som specifika individer och vilka kritiska åsikter de 

har utan att en acceptans för arbetsplatsens status quo motiveras av att lärare är utbytbara. 

 

5.2.8 Utbytbarheten 

Det var vanligt att lärare kom in på att man inte kan ta sin arbetsplats för given. Lärare 

uttryckte sig om flera aspekter kring att man är utbytbar och att man som individuell lärare 

inte utgör en avgörande roll för arbetsplatsen. En intervjuperson betonade att lärare är något 
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man väljer att bli. Det första citatet inleder med en lärare som allmänt upplever att 

skolledningen inte behöver lyssna på kritik och signaler om att personalen är missnöjda eller 

mår dåligt när personalen ändå är utbytbar: 

 

(26) Vi är ju bara, ersättningsbara eller vad säger man, det spelar ju ingen roll 

dom lyssnar ju inte. Jag menar om nån börjar gråta på en arbetsplats är det väl ett 

tecken på att man inte mår bra. Hur fan kan ledningen bara skita i det. Nej men 

det är ju så, vi är bara en liten penningsumma budgeten ska vara i balans. 

 

Läraren kan tolkas som mycket kritisk över att ledningen inte lyssnar. På ett plan uttrycker 

läraren förvåning över hur, som hon uttrycker det, ledning skiter i personalen. Hon ser dock 

förklaringen i att en ansträngd ekonomi får just effekten av att de lärare som mår dåligt kan 

bytas ut mot andra. En lärare delgav åsikten att man bör sluta om man inte tycker det är kul 

att vara lärare. Det är dock otydligt vilka aspekter av läraryrket som hon räknar in . Hon tar 

dock upp exempel på hur hon ogillar att hennes lärarstudenters val att bli lärare ifrågasätts: 

 

(27) Men sen för jag, då blir jag ju tokig om nån pratar vi hade nån haha som 

pratar illa, det var nån som inte var lärare som var här och jobbade för flera år 

sedan som sa till några av mina alltså att hur kan ni välja att bli lärare! Du vet då 

blir jag galen dom har ju bestämt sig och satsat ganska mycket pengar påre åså 

kommer hon liksom knip igen nu. Alltså det är ju ett jätteroligt jobb men man 

måste ju vara, tycker man inte det är roligt ska man ju sluta. 

 

Att det ska vara kul att vara lärare kan problematiseras utifrån att de lärare som intervjuats 

svarar mycket likartat att kontakten med eleverna är det roligaste och mest utvecklande men 

att frustration och känslor av otillräcklighet blir konsekvensen när man inte känner att man 

hinner med att se till alla barnens olika behov. Som resultatet har visat är det svårt för lärare 

att inte känna av ett ansvar gentemot barnen även om skolledningen har det formella 

ansvaret. Lärare som upplevt att de fört fram kritik om svårigheter i arbetet men inte fått 

gehör har i flera fall valt att sluta: 
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(28) Jamen jag är ju ett praktexempel på att det tar alltså bra lång stund innan 

man fattar det beslutet liksom att man kämpar vidare men man mår psykiskt 

dåligt av att fortsätta men man märker att det inte är nån mening att fortsätta och 

då, då bör man ju byta för annars går man ju bara sönder själv. 

 

Just den här läraren betonar att beslutet att sluta inte kommer plötsligt utan mer som en 

punkt man kommer till när man får nog. Den samlade tolkningen av intervjusvaren är dock 

att utbytbarheten är något många lärare har i åtanke och är medveten och är medveten om 

när de inte får gehör för sin kritik eller när de känner sig otillräckliga. Nedan följer vilka 

implikationer intervjusvaren ger för kritikens plats i grundskolan som organisation. 

 

5.3 Kritik ur ett organisationsperspektiv  
Om en organisation består av de individer som tillhör den lyfter intervjuerna fram flertalet 

typer av organisationsmedlemmar. Förutom elever, föräldrar och rektor som ofta 

personifieras lyfter lärare ibland fram skolledning eller de “ovanifrån” som en mer formell 

del av skolan vars beslut man rättar sig efter i liknelse med den administrativa/byråkratiska 

sfären som Berg (1981) redogör för. De förväntningar skolan som organisation ställer på 

läraren kan kompliceras med att de inte bara rymmer de formella delarna som styr lärarens 

dagliga arbete med de exempel vi sett i resultatdelen om planeringsarbete och de 

arbetsuppgifter som läraren av rektor och skolledning förväntas utföra. Lärare upplever även 

flertalet olika sociala förväntningar på hur de bör bete sig och vad de bör klara av. Kritikens 

status i grundskolan är således i hög grad påverkad av de sociala relationer som de olika 

medlemmarna utgår ifrån i sitt dagliga arbete. 

 

5.3.1 Kritik som medel för att tydliggöra organisationens förväntningar 

I vilka situationer beskriver lärare att de vill föra fram kritik? Resultatet kan tolkas som att 

de vill föra fram kritik när det förväntas av dem i egenskap av både lärare och som individ. 

Lärare upplever dels förväntningar på att utföra de arbetsuppgifter som åläggs dem av 

rektor. Dels upplever också lärare förväntningar på vad skolan som organisation ska erbjuda 

eleverna d.v.s. en utveckling efter varje barns behov där läraren har en central roll. När 
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lärare känner att de inte räcker till vill de formulera kritik om hur de inte har de rätta 

förutsättningarna och vänder sig då till rektor eller skolledning. 

 
Rektor och skolledning verkar å andra sidan inte förvänta sig av lärare att alltid räcka till 

genom att en vanlig respons på kritik är att läraren måste prioritera efter förutsättningarna 

som ryms inom arbetstiden. De känslor lärare beskriver av att inte räcka till visar dock på att 

de förväntningar som lärare upplever ifrån eleverna kvarstår och bidrar till upplevelser av 

stress och hög arbetsbelastning. Lärare kan således uppleva sig själva som mycket kritiska 

men accepterar de förutsättningar de har att jobba med. Som resultatet visar i 5.2.7 Kritik 

och ansvar finns en medvetenhet hos lärare om att rektor och skolledning har ansvaret för 

skolans kvalité och resultat men som en del av organisationen känner lärare av hur de inte 

lyckas med organisationens åtagande om att ge eleverna en tillräcklig undervisning och 

utveckling.  

 

Det finns således ett kritikflöde mellan lärare och skolledning som begränsas av lärarens 

position då skolledningens ansvar bidrar till en acceptans för hur ledningen väljer att ta emot 

och hantera kritik. Effekten blir att lärare lär sig att anpassa framtida kritik genom de 

begränsningar som sätts med exempel som att en lärares kritik först måste passera genom ett 

arbetslag med uppgift att hantera kritiken som ett problem för arbetslaget att lösa. Mycket 

av den kritik som lärare riktar mot skolledning är mer att tolka som en kritik mot 

organisationen som helhet än en kritik mot till exempel hur en specifik rektor sköter sitt 

jobb. Nedan följer hur kritiken blir mer ett tydligt ifrågasättande av en annan 

organisationsmedlem med fokus på kollegor.  

 
5.3.2 Kritik mellan organisationsmedlemmar 

Att ifrågasätta andra och att själv bli ifrågasatt beskrivs i våra intervjuer som både känsligt 

och påfrestande. De vanligaste exemplen från intervjuerna om att ifrågasätta andra 

organisationsmedlemmar kretsar kring lärarkollegor. De handlar om vilka förväntningar 

som finns på hur lärare ska sköta sitt jobb, ofta exemplifierat av hur man som lärare bör 

bemöta elever.  
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Att lärare anser det viktigt och i vissa fall ett måste att påpeka brister i hur kollegor handlar 

mot elever är tydligt. Huruvida man i praktiken väljer att föra fram kritik eller inte och på 

vilket sätt man går tillväga är mer komplicerat. Som vi har sett i 5.2.2. Kritikens sociala 

konsekvenser känner lärare ofta av en spänning mellan att vilja föra fram kritik och den 

eventuella risken för ansträngda sociala relationer och konflikter som läraren upplever 

föreligga. Detta rimmar väl med Ahrnes (1999) beskrivning om individers handlingar som 

både organisatoriska och personliga. Effekten i praktiken blir, enligt resultatet av våra 

intervjuer, att kritiken ofta först uppstår som en tanke hos läraren. Innan den sedan delges 

måste tanken anpassas mellan att, å ena sidan värna om innehållet i kritiken och, å andra 

sidan att den mottas som riktad mot kollegans agerande. Risken är att kollegan ser det som 

kritik mot sig själv som person. De exempel som de intervjuade lärarna beskrivit visar stora 

svårigheter med denna balansgång. Antingen förvrängs eller maskeras kritiken eller blir de 

sociala konsekvenserna att mottagaren blir ledsen eller arg vilket verkar få själva kritiken att 

hamna i skymundan. 

 
5.3.3 Kritiken, sist i kön? 

En slutsats om kritikflödet i grundskolan är att dess möjligheter och begränsningar anges av 

huruvida organisationsmedlemmarna väljer att föra fram den kritik som de formulerat eller 

inte och på vilket sätt de går tillväga. I praktiken visar studien att kritikflödet begränsas av 

att lärare dels tar hänsyn till det ansvar som läggs på dem i att lyckas uppnå organisationens 

mer formella mål. Det gör att läraren begränsar den kritik de för fram. Faktorer som 

påverkar detta kan vara vilka formella kommunikationsvägar som upprättats av 

skolledningen och vilken effekt man räknar med att kritiken kommer få. Dels begränsas 

kritikflödet av att lärare tar stor hänsyn till de sociala relationerna som finns 

organisationsmedlemmar emellan. Kritiken får därmed en sekundär status, om den förs fram 

sker först en anpassning. 

 

Utbytbarheten visar sig genom att lärare som upplever en krock mellan förväntningar ifrån 

ledning och elever inte får utlopp för den kritik de vill föra fram. Som resultatet visar rättar 

sig lärare efter åtaganden om att driva det dagliga arbetet med konsekvensen av en tärande 

frustration och stress. Att en begränsning i kritikflödet skapar dessa problem för lärare visar 

på den spänning mellan individ och organisation där individens tankar och erfarenheter inte 

41/53 



behöver stämma överens med hur organisationen fungerar. Ifrån ett organisatoriskt 

perspektiv visar intervjuerna tydligt hur lärare som inte orkar mer eller blir för frustrerande 

kan säga upp sig utan att de ger några större konsekvenser för skolan som kan anställa en 

ny. En lärare som intervjuades poängterade att utbytbarheten är kopplad till tillgången på 

lärare och får avsluta analysen med sitt resonemang om hur en svårare tillgång på lärare kan 

ge incitament för skolan att hantera kritikflödet på ett bättre sätt: 

 

(29) så det kommer ske en stor förändring. Det kommer inte vara 5 6 eldsjälar på en 

och samma arbetsplats i 30 år. Det kommer inte ske. Och just som läget är nu och 

det är ju fantastiskt för alla pedagoger att, du får jobb överallt. Och just det borde ju 

göra i framtiden att skolledningarna borde vara lite mer rädda om sin personal när 

det faktiskt är svårt att få nya och det är svårt att behålla dom om man inte är en bra 

arbetsplats så det är riktigt guldläge för lärarna och det blir jag glad över. 

 

6. Diskussion 
I denna del kommer vi först att summera vår resultat och analysdel. Detta relaterar vi till 

studiens inledning via vårt syfte och våra frågeställningar. Nästa stycke diskuterar relationen 

mellan vår resultat/analysdel och den tidigare forskning som vi redovisat i del två av 

studien. I det tredje stycket diskuteras hur våra valda teoretiska utgångspunkter påverkat de 

resultat vi kommit fram till. I det fjärde stycket diskuteras vilka följder valet av våra 

metoder fått för vårt resultat. Här tar vi även upp vilka begränsningar våra metodval har fört 

med sig. Det sista stycket innehåller vår slutsats och vilken vidare forskning vi anser 

fruktbar och meningsfull. 

 

6.1 Summering 
Den första frågeställningen om hur lärare upplever kritikflödet har besvarats genom att det, i 

flera fall, upplevs som bristfälligt på grund av att kritiken alltid påverkas av en social 

kontext. Att både föra fram och ta emot kritik upplevs som påfrestande för att man å ena 

sidan ser kritiken som värdefull eller en plikt. Å andra sidan tar man stor hänsyn till de 

sociala relationerna på arbetsplatsen. Den andra frågeställningen om hur förståelsen för 

kritikflödet kan relateras till grundskolan som organisation har besvarats genom att 
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kritikflödet begränsas av främst tre aspekter. För det första begränsas kritikflödet av vilka 

förväntningar organisationen har gentemot olika typer av medlemmar. I fallet grundskolan 

kan kritikflödet ifrån lärare till rektor begränsas eftersom att rektorn är ansvarig för skolans 

resultat. För det andra är lärare utbytbara vilket inte ger dem inflytandet av att hota med 

uppsägning om det inte får gehör för sina synpunkter. Det begränsar även flödet av kritik. 

För det tredje är det tydligt hur de sociala relationerna i en organisation gör kritiken till en  

del av det sociala samspelet med effekten att kritik sällan förs fram utan att förvrängas eller 

maskeras för att undkomma sociala spänningar eller konflikter. 

 

6.2 Studiens bidrag till forskningen 
Resultatet av denna studie stämmer överens med mycket av vad den tidigare forskningen 

visar. Den tidigare forskningen om kommunikation i organisationer lyfter fram hur 

organisationsmedlemmar påverkas av en rad faktorer i frågan om de ska föra fram 

information till exempelvis kollegor och chefer. Genom Morrisons (2011) begrepp om voice 

och silence har en rad faktorer som påverkar valet om att tala eller hålla tyst påvisats. 

Milliken et al:s (2003) intervjustudie visade till exempel att den anställde överväger vilka 

negativa konsekvenser som kan bli resultatet av att föra fram känslig information. 

Organisationsmedlemmen överväger även om informationen kommer få någon effekt, och i 

så fall vilken. I relation till vårt resultat är det tydligt att lärare överväger vilka konsekvenser 

som kan bli följden av att man kritiserar andra organisationsmedlemmar men att silence och 

voice kan kompliceras av att kritik kan föras fram på en rad olika sätt, något som även 

Rafferty poängterar (2003).  

 

Mer specifikt om skolan som organisation har Rafferty beskrivit hur klimatet på en skola 

med fokus på relationen mellan lärare och rektor också påverkar skolans effektivitet i helhet. 

Denna studie fördjupar förhållandet mellan lärare och rektor genom hur lärare förhåller sig 

till de kommunikationsvägar som rektorn förordar. Lärare kan vara aktiva i sina försök att 

föra fram kritik men de flesta anpassar sig till de tillvägagångssätt som organisationen 

bestämt. 
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Berg (2011) beskriver skolkultur som ett komplext och abstrakt begrepp som påverkar hur 

samtal förs och hur individer inom organisationen kan ha olika mycket inflytande. Liknande 

menar Morrison (2011) att det, på arbetsplatsen, finns allmänna regler eller rules of the 

game som nya anställda måste lära sig för att passa in. Vår studie visar exempel på hur kritik 

är något som lärare drar sig för att framföra särskilt när de är oerfarna eller är nya på 

arbetsplatsen. Att lära sig skolkulturen eller the rules of the game innebär att lärare lär sig 

hur man framför kritik för undvika negativa sociala konsekvenser. 

 

Den tidigare forskningen har fokuserat på den process som individer går igenom när de ska 

besluta sig för om de ska föra fram information eller inte. Vår studie har visat hur de sociala 

relationerna i praktiken blir viktigare än den sakliga kritiken igenom hela processen från att 

individen först formulerar kritiken för sig själv till att kritiken har förts fram. När kritiken 

anpassas och maskeras försvinner mycket av den information som kritiken innehåller när 

den först formulerats hos individen. Likaså när kritiken förs fram utan anpassning kan 

sociala konflikter leda till att det sakliga i kritiken hamnar i skymundan för konflikten. Vårt 

resultat visar också hur en individ kan använda sig av flera strategier parallellt för att föra 

fram kritik för att både värna om kritikens effekt och samtidigt bibehålla goda sociala 

relationer. Ett exempel är läraren som vände sig parallellt till ledning och kollegor beskrivet 

ovan i 5.2.2 Kritikens sociala konsekvenser. 

 

6.3 Teorins påverkan på resultatet 
Nedan redogörs det hur resultatet påverkades av den valda teorin. Först kommer 

Symbolisk interaktionism och Trost och Levins (2010) tre sociala grundantaganden som 

utgjorde både en grund för metoden i hur intervjuerna genomfördes och tolkades men även 

styrde resultatet. Det första och andra antagandet behandlar hur människor utgår ifrån 

definitionen av situationen när de handlar samt att definitionen alltid sker i nuet. Antagandet 

bidrog till att resultatet blev fyllt av utförliga utsagor om konkreta situationer som 

intervjupersonerna varit med om. Slutsatserna om hur lärare upplever kritikflödet blev 

förankrat i exempel ifrån lärarnas dagliga arbete. Antagandet om att beslutsprocesser alltid 

är individuella utgjorde en viss begränsning i analysen eftersom att lärare upprepade gånger 
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uttalade sig om hur de tror att andra väljer att handla i olika situationer. Även om deras 

uttalanden kunde styrkas genom att det uppstod mönster intervjuerna emellan fick sådana 

utsagor stanna som de intervjuade lärarnas upplevelser. 

 

Det perspektiv på organisationer studien utgår från och de fyra antaganden om vad som styr 

relationen mellan organisation och människa styrde analysen genom att de gav ett underlag 

för att söka efter mönster i intervjusvaren. Antaganden som rörde individens tillhörighet 

med åtaganden och förväntningar blev ett användbart verktyg för att undersöka hur lärares 

resonemang och åsikter kunde skilja sig ifrån de beteenden som beskrevs förekoma i det 

dagliga arbetet.  

 

6.4 Metodvalets möjligheter och begränsningar 
I relation till studiens syfte och frågeställningar, som fokuserade på att undersöka lärares 

upplevelser och resonemang med målet att nå djupa och utförliga utsagor blev kvalitativa 

intervjuer det enda lämpliga alternativet. Och att vi som forskare kan följa upp med 

följdfrågor. Det tematiska upplägget med semistrukturerade frågor försvårade jämförelsen 

mellan de olika intervjuerna då ett mål med studien var just att hitta mönster i 

intervjusvaren. 

 

Vi genomförde en förstudie där vikten av en väl genomarbetad intervjuguide blev tydlig. 

Det resulterade i att vi skapade en guide som sedan kom att vara ett stort stöd under de 

kommande intervjuerna. 

 

Flera svårigheter uppkom med urvalsprocessen. Det var svårt att få tillgång till skolor 

genom kontakten med rektorer. Det var endast enstaka lärare som svarade via den 

kontaktvägen. Det snöbollsurval som inleddes genom att be lärare som intervjuades att tipsa 

om andra lärare kan problematiseras utifrån att lärarna då på olika sätt kände varandra. 

Eftersom att det var svårt att få tag i lärare som ville intervjuas kan man även problematisera 

att det kan ha funnits likheter i inställning och attityd hos de lärare som ställde upp. Det kan 

ha påverkat resultatet. För att få ett representativt urval skulle vi behövt få tillgång till de 

lärare som inte hade intresse av att ställa upp.  

45/53 



 

Intervjupersonerna som ställde upp fick avgöra platsen för intervjun vilket resulterade i att 

de flesta intervjuer skedde på skolor i lugna och ostörda miljöer eller i hemmiljö. 

Undantaget var en lärare där intervjun ägde rum på ett café. Effekten blev att 

intervjupersonerna upplevdes som lugna och fokuserade vilket gav oss uppfattningen att de 

svarade ärligt på våra frågor.  

 

För att hålla intervjuerna färskt i minnet transkriberade vi materialet i anslutning till 

utförandet. Det tog längre tid än vi förväntat oss men själva kodningen underlättades av att 

vi använde oss av analysprogrammet Atlas.ti. Det gjorde att vi fick en bra överblick över 

materialet och sedan lättare kunde se mönster och analysera resultatet av intervjuerna. 

 

6.5 Slutsats och fortsatt forskning 
Denna studie har fokuserat på lärare men eftersom att syftet med studien även har varit 

riktad mot grundskolan som organisation kan vidare studier undersöka kritikflödet hos andra 

typer av organisationsmedlemmar. Exempel kan vara elever, skolledning och föräldrar. Här 

finns intresse för både en kvalitativ studie som den vi själva utfört men även en kvantitativ 

studie för att kunna undersöka mer generella tendenser. 

 

Valet att genomföra en kvalitativ studie har medfört att det är svårt generalisera kring 

studiens resultat. De mönster som uppmärksammats kan dock fungera som en vägledning 

till framtida kvantitativa studier. De skulle kunna undersöka många aspekter av kritikflöde 

inom grundskolan som organisation. Vid en kvantitativ studie skulle det vara möjligt att nå 

många fler respondenter och det skulle medföra en större möjlighet att hitta generella 

inställningar och erfarenheter av hur kritik används och borde användas inom skolan som 

organisation.  

 

En annan typ av studie som skulle vara intressant vore att studera skolor där kritikflödet 

upplevs fungera bra och skolor där kritikflödet upplevs fungera dåligt. Där skulle forskaren 

kunna hitta gemensamma nämnare för vad som gör att en skola får ett bättre respektive 

sämre kritikflöde. För att hitta dessa skolor skulle man kunna använda sig av enkäter.    
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8. Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide 
Presentation av oss som intervjuare och kort fastställande av ramar för intervjun. Hur lång 
tid det kommer ta, att vi kommer spela in den för att inte missa viktiga svar och att vi på 
förhand tackar för att informanten ställer upp. Förklaring av vad vår studie har för syfte, 
inhämtande av samtycke, beskrivning av nivå av konfidentialitet, anonymitet samt att 
informanten när som helst får avbryta intervjun. 
 
Gemensam text för de etiska aspekterna 
 
Inledande frågor: 

● Hur gammal är du? 
● Hur länge har du undervisat? 
● Vilket år tog du din lärarexamen? 
● Vilken/vilka årskurser undervisar du nu? 
● Vilken/vilka årskurser har du undervisat under de senaste fem åren? 
● Vilket/vilka ämnen undervisar du i? 

 
Uppdelning av kritik/feedback i fyra delar som vi leder in informanterna att prata om. 
 

● Frågor om kritik/feedback från omgivningen, till exempel föräldrar eller medier. 
Intressant är också att fråga om upplevelser som följd av att ha gett och tagit emot 
kritik. Leder kritiken/feedbacken till något? 

● Frågor om kritik/feedback mellan kollegor på arbetsplatsen. Både upplevelser av när 
informanten kritiserar andra samt när andra kritiserar informanten. Intressant är 
också att fråga om upplevelser som följd av att ha gett och tagit emot kritik. Leder 
kritiken/feedbacken till något? 

● Frågor om kritik/feedback mellan informanten och skolledning. Båda hållen är 
intressanta. Intressant är också att fråga om upplevelser som följd av att ha gett och 
tagit emot kritik. Leder kritiken/feedbacken till något? 

● Frågor om kritik/feedback mellan lärare och elever. 
Övriga tankar kring kritik/feedback som informanterna anser viktiga. 
 
ex.   

 Finns det något forum för att ge och ta emot konstruktiv kritik/feedback mellan 
lärare på er skola? 

 Hur villig skulle du bedöma att du är att ta emot feedback från kollegor? 
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Bilaga 2: Rektorsbrev 
Ämnesrad: Uppsala Universitet Intervjustudie 
 

Hej! 
 

Vi heter Ludvig Bäckström och Johan Selander och studerar sociologi på Uppsala 
Universitet. Vi skriver en Cuppsats som handlar om flödet av kritik i grundskolan. Syftet 
med vår studie är att undersöka relationen mellan grundskolans mer formella struktur, 
exempelvis skollag och läroplan, och människan inom organisationen. I vår studie riktar vi 
in oss på lärare i förskoleklass till och med sjätte klass och söker nu efter lärare som vill bli 
intervjuade. 
 

Vi hoppas att ni kan ge oss tillåtelse att komma till er skola för att lägga ut 
informationspapper om vår studie i ert arbetsrum/fikarum. Vi är även tacksamma för 
ytterligare stöd i form av information till personalen om att vi kommer till skolan och att så 
många lärare som möjligt tar del av informationen vi delar ut. 
 

För att kontakta oss kan man svara direkt på det här brevet eller via uppgifterna nedan: 
 

Ludvig Bäckström 

Epost: Ludvig.Backstrom.8867@student.uu.se 

Telefon: 0739534167 

 

Johan Selander 

Epost: johan.selander.0335@student.uu.se 

Telefon: 0760468202 
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Bilaga 3: Brev till Respondenter 

 

Hej! Vi söker lärare som vill intervjuas! 
 

Vi heter Ludvig Bäckström och Johan Selander och studerar Sociologi på Uppsala 
Universitet. Vi arbetar med ett examensarbete där kritikflöde i grundskolan studeras. 
Intressant för oss är hur lärare upplever situationer där kritik eller synpunkter har förts fram 
eller tagits emot och hur lärare resonerar kring kritik i förhållande till rollen som lärare. 
 

Vi söker efter lärare som kan tänka sig att ställa upp på en intervju som beräknas ta ca 40 
minuter. Intervjun sker förslagsvis i en lugn och ostörd miljö på din arbetsplats men som 
intervjuare är vi flexibla. Vi söker i första hand efter lärare som har arbetat i mer än tre år 
och som arbetat i årskurser mellan förskoleklass till och med årskurs sex. Vi är dock även 
tacksamma för svar ifrån lärare med mindre erfarenhet. Vi tror att intervjun kan bli givande 
för både oss som forskare och för dig som ställer upp med dina tankar och erfarenheter. 
 

Om du är intresserad av att ställa upp eller vill ha mer information finns det flera sätt att 
kontakta oss på. Det går lika bra att skicka epost som att skicka sms. Vill man ringa går 
även det bra och om vi inte svarar kan man lämna ett meddelande med namn och 
kontaktuppgifter. Du kommer vara anonym och kan när som helst avbryta din medverkan i 
studien. Mer information ges innan intervjutillfället. Vid frågor går det jättebra att kontakta 
oss. 
 

Genom att ställa upp blir du en viktig del i vad som gör studien möjlig och du bidrar till 
kunskap om relationen mellan grundskolans mer formella struktur och det praktiska arbetet. 
Vi är mycket tacksamma för svar och hoppas att du som lärare kan känna att det vore kul 
och intressant att bli intervjuad. 
 

Kontakt: 
Ludvig Bäckström Johan Selander 
Ludvig.Backstrom.8867@student.uu.se johan.selander.0335@student.uu.se 
Telefon: 0739534167 Telefon: 0760468202 
 

Handledare: Daniel Normark 
daniel.normark@ekhist.uu.se 
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