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FÖRORD 
Berättelser är en del av livet. De har en början och ett slut liksom detta avhand-
lingsarbete. Att skriva en avhandling innebär många dagar av arbete både i en-
samhet och tillsammans med andra. Det är det sistnämnda som är avgörande 
för om processen ska kännas uthärdlig. Jag vill passa på att i detta förord tacka 
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med gav möjlighet att arbeta i en kreativ miljö. 

Mina varmaste tack vill jag rikta till mina handledare Dennis Beach och Bir-
gitta Davidsson. Ni har med er kunnighet, vetenskapliga skärpa och stora tåla-
mod stöttat under hela processen. Birgitta, det var du som tillsammans med 
Solveig Hägglund förde in mig på forskarbanan, och som sedan dess stöttat och 
lotsat vidare med en beundransvärd entusiasm. Tack till er båda! Till Ulla-Karin 
Nordänger vill jag rikta ett särskilt tack för värdefulla synpunkter på mitt slut-
seminarium. 

Doktorandlivet har förgyllts av Ann-Sofie Holm, Anette Olin och Clas 
Olander men också av andra glada doktorand- och forskarkollegor som jag lärt 
känna genom seminarier, kurser och konferenser. Tack för stunder av skratt 
och berikande diskussioner. Ett tack vill jag rikta till mina arbetskamrater och 
studenter vid Högskolan i Borås som ofta bistått med uppmuntran på olika sätt. 
Tack, Birgitta Sintring för ett gediget korrekturarbete och tack, Lennart Wasling 
för din stabila insats med layoutarbetet, ovärderliga insatser i arbetets slutskede. 
Och Marianne Andersson, tack för ditt vänliga bemötande under hela dokto-
randtiden. 

Min kära släkt och mina härliga vänner, tack för uppmuntran och för att ni 
har påmint mig om viktiga saker i tillvaron! 

Mamma och pappa, denna bok tillägnar jag er! 
Och så till sist: Ulrik, Carl och Saga, min underbara familj – tack, för att ni 
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ABSTRACT 
Title:  The first six years 
 A professional life-historical investigation of the professional 
 development of four primary school teachers 
Language:  Swedish with an English summary 
Keywords:  Professional identity-building, professional socialization, narrative 
 research, professional development 
ISBN:  978-91-85659-62-3 
 
The present study is the result of research collaboration where participating 
teachers and a researcher have jointly analyzed and reflected over experiences 
from professional training and professional work in order to develop an under-
standing of skills and knowledge that are relevant to the professional develop-
ment and professional lives of teachers. The focus is on four female primary 
school teachers’ stories. Certain things run through these stories. They are (i) a 
quest for professional development, (ii) a strong commitment to teaching and 
(iii) an ongoing identity-building process. The overall purpose of the thesis is to 
identify and describe these processes and thus contribute meaningful knowl-
edge to the debate on teacher professional development within the Swedish 
educational landscape. Two questions have been particularly important. These 
are: 

– What individual and structural conditions and processes appear to be 
important for professional development and career choice? 

– Which key events and turning points can be identified in teachers’ lives 
and work, focusing on the early years of the occupation and how can 
these be understood? 

 

The professional life stories have a chronological structure and they have been 
organized around three time periods. One of these is The Road to the profes-
sion, including teachers’ stories about their background, school experiences, 
past professional life and what has influenced them to take the step to become 
a teacher, and experience from their education. The second is the first years in 
the profession. This is the period covering the first three years of working life 
after teacher education? It depicted a diversity of experience and the experience 
of strenuous and stressful work situations in which new teachers, with high as-
pirations, confronted at times un-anticipated work assignments and challenging 
conditions for which they did not always feel fully prepared. However, as well 
as these tensions of development there also appears to be a period of intense 



 

and stimulating knowledge development in which the teachers experienced op-
portunities to put their ideas about education, development, cooperation and 
educational projects to the test. Through this they say that they developed pro-
fessionally in a way that strengthened their professional identity. The continu-
ing work history period is the third period. It includes experience from the 
three year period following the first years in the profession. Here the teachers 
describe a process of establishment at each workplace, where the teachers’ con-
tinuing quest for educational development and change is in the fore, as is an 
aim toward further professional development and greater stability in the profes-
sional role. 
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Introduktion och syfte 
Fyra kvinnliga grundskollärares berättelser om vägen till yrket och livet som lä-
rare sätts i fokus i denna avhandling. Studien baseras på en dataproduktion, 
som sträcker sig över tioårsperioden 1997–2007. Den har en livshistorisk in-
gång (Goodson & Sikes 2001), med inriktning mot individernas relation till ti-
digare yrkeserfarenhet, yrkesval, utbildningstid och erfarenheter från sina första 
verksamma år som lärare. Mitt kunskapsintresse är inte primärt fokuserat på in-
divider som personer, det är snarare individer i vissa bestämda positioner i sär-
skilda sammanhang som intresserat mig. Det är lärarnas yrkeslivsberättelser och 
hur dessa kan inramas, kontextualiseras och ges ett vetenskapligt värde (Cole & 
Knowles 2001) som främst är mitt intresse. 

Studien är ett resultat av ett forskningssamarbete, där deltagande lärare och 
jag som forskare gemensamt har problematiserat och analyserat erfarenheter av 
utbildning och yrkesliv i syfte att gemensamt utveckla kunskaper av betydelse 
för lärares professionella utveckling. Avhandlingen är således en produkt av ett 
starkt metodintresse, där strävan efter att utveckla vägar för forskningssamarbe-
te mellan forskare och verksamma lärare funnits i fokus, vilket också synliggörs 
och förtydligas i studiens metodbeskrivning. Att utveckla en professionell kun-
skapsbas genom ett möte mellan vetenskap och profession ser jag som värdefullt för 
alla inblandade parter. 
 

Läraren och skolan – i en tid av förändring 
Gruppen verksamma lärare vid Sveriges skolor är en yrkesgrupp, vars arbets-
plats, arbetsvillkor och uppdrag varit i fokus under det senaste decenniet. Sko-
lans styrning och vad som ryms inom dess verksamhet är en offentlig angelä-
genhet som berör många och som många har åsikter om. Detta av förklarliga 
skäl, då skolan är den plats, där läraren utför ett viktigt uppdrag för samhällets 
räkning, vilket innebär att ansvara för kommande generationers grundläggande 
utbildning och fostran. 

Skolan är en politiskt styrd verksamhet och utbildningsreformer påverkar 
såväl lärarnas arbetsvillkor som yrkesinnehåll, vilket innebär att skolan och såle-
des lärarnas uppdrag har förändrats över tid. Daun (2002) beskriver hur skolan 
har reformerats med nya läroplaner med riktning mot mål- och resultatstyrning, 
vilket kan ses som en följd av förändringar i samhället. Den omstrukturering 
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som skett sedan 1980-talets mitt karaktäriseras av avreglering, decentralisering1 
och förändrade styrmekanismer. Med några få nyckelord kan processen fram till 
idag beskrivas som en övergång från central regelorienterad byråkratisk styrning 
till decentraliserad, flexibel målstyrning med inslag av marknadslösningar i form 
av valfrihet och konkurrens (Dovemark 2004). I detta system är det de profes-
sionellas ansvar att konkretisera målen och för lärarnas del handlar det om att 
se till att skolans resultat i praktiken svarar mot dessa mål. Man kan tala om ett 
ökat krav på resultatansvar och redovisningsskyldighet. Dessa förändringar på-
stås öka prestationernas kvalitet genom att stödja och utveckla lärararbetet med 
hjälp av strukturerade system för granskning och utvärdering2. 

Omstruktureringen av den svenska skolan – decentraliseringen, valfriheten 
och privatiseringen – associeras med några intentioner som kommit till uttryck i 
de utbildningspolitiska dokumenten under 1980- och 1990-talen. En demokra-
tisyn som grundar sig på delaktighet kan sägas utgöra en grundval för intentio-
nerna med omstruktureringen. Man har sökt uppnå en tydligare ansvarsfördel-
ning mellan stat och kommun, mellan politiker och professionella. Genom att 
kommunerna i stor utsträckning fått huvudmannaskapet för skolan förväntas 
kommunpolitikerna ta större ansvar och ta möjligheterna i anspråk att ge skolan 
en lokal prägel (Wahlström 2002). De professionella – exempelvis skolledare 
och lärare – ges också ett större ansvar genom att de i samråd med eleverna och 
deras föräldrar ska omforma de nationella målen till undervisningsmål och sva-
ra för att dessa uppnås. Det ökade ansvaret är också tänkt att ge skolans profes-
sionella en större frihet genom att de själva får utforma de vägar som ska leda 
fram till de övergripande mål som riksdag och regering bestämt. På detta sätt 
ska lärarna bl.a. bli mer delaktiga i förändringen av skolan. Reformen kan karak-
täriseras som en avreglering, men samtidigt skärps uppdrag och regler med be-
toning på befogenheter och resultatansvar (Falkner 1997). Med andra ord kan 
sägas, att den statliga styrningen av utbildningen har förändrats från kontroll av 
                                                      
1 Kommunaliseringen och etableringen av fristående skolor kan sammantaget betecknas som en 
decentralisering av grundskolan, vilket inneburit en utveckling mot ett utbildningssystem som 
kännetecknas av differentiering och specialisering, differentiering i form av beroenderelationer till 
flera olika utbildningsaktörer och specialisering i form av en mångfald av skolformer för att svara 
mot olika utbildningsönskemål (Persson 2008). 
2 Att stärka lärarprofessionen och samtidigt öppna upp dess kärnverksamhet för extern gransk-
ning har skapat frågor kring kopplingen mellan statlig kontroll och professionens möjlighet att 
agera autonomt (Sahlin & Waks 2008). Kontroll genom redovisningsskyldigheten har således i 
stora mått ersatt den tidigare styrningen, baserad på intern granskning och byggd på förtroende 
för de professionella (Svensson & Karlsson 2008). Den borgerliga regeringen, som tillträdde 
2006, har uttryckt en ambition att strama upp utbildningsinspektionen ytterligare, med kortare in-
tervaller mellan inspektionerna och skarpare kvalitetsgranskningar med betoning på skolväsen-
dets kunskapsresultat (prop. 2006/07:1). Den utbildningsinspektion som inleddes hösten 2003 
riktar sig mot alla skolor i Sverige. Idag inspekteras 50 kommuner och 1000 skolor varje år. Att 
samtliga kvalitetsredovisningar skulle ha ett enhetligt innehåll och en enhetlig struktur blev såle-
des ett steg bort från tanken att skolor och kommuner själva skulle ansvara för verksamhetens 
kvalitet och utveckling (Eliasson 2003). 
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innehåll till kontroll av resultat. Bedömning och utvärdering på olika nivåer är 
ett givet inslag i systemet och betraktas som viktiga instrument för att säkerstäl-
la kvalitén (se Tholin 2006). 

Lärarnas ansvar har således accentuerats på samma gång som den centrala 
administrationen har återkallat sin etablerade kontroll över verksamheten. 
Kommuner, skolor och lärare har formellt blivit mer autonoma. Från att tidiga-
re ha betraktats som genomförare av politiska beslut har lärarna tilldelats upp-
giften att medverka i att finna lösningar och utveckla sina verksamheter mer 
som en följd av politiska beslut. Från att ha varit vad som kan betraktas som 
funktionärer eller tjänstemän inom välfärdsstaten har behov av ett ökat infly-
tande från lärarnas sida över den egna verksamheten och deras professionella 
medansvar framhållits. Syftet med de utbildningspolitiska förändringsambitio-
nerna har accentuerats genom den senaste regeringens utbildningspolitiska stra-
tegier, dvs. att än mer höja utbildningseffekten genom utveckling av lärarnas 
kompetens och kvalitet samt utvidgning av lärarnas ansvar och arbetsområden. 
Förändringsambitionerna ligger i linje med den europeiska kommissionens idé-
er om en höjning av utbildningseffekterna genom utveckling av lärarkvalitet 
och utvidgad professionalitet, vilket också kan kopplas till globala trender, där 
utbildningsekonomin präglas av höga krav på effektivitet och kvalitet (Woods 
& Troman 2003). 

Delar av skolans problem har inte sällan beskrivits som en följd av lärarna 
som en alltför svag profession, vilket inneburit olika satsningar under det senas-
te decenniet. Ett exempel är den stora satsningen på ämnet Utbildningsveten-
skap under den förra socialdemokratiska regeringen med målet att stärka lärar-
professionens vetenskapliga förankring och därmed dess status som profession. 
Den i skrivande stund sittande borgerliga regeringen som tillträdde 2006 lanse-
rade det så kallade Lärarlyftet, vilket inneburit en stor ekonomisk satsning3 på 
akademisk vidareutbildning för lärare under en fyraårsperiod med målet att höja 
lärarnas status och kompetens. Förutom strategiska satsningar på lärare som yr-
kesgrupp har den senaste regeringen genomfört ett antal reformer, t.ex. en ny 
lärarutbildning, en ny skollag och förnyade läroplaner. 
 

Den nya läraren  
– professionell utveckling eller avveckling? 
På ett lärarfackligt plan har det från mitten av 1990-talet och under 2000-talets 
första decennium pågått en ”rörelse för professionalisering” (Lärarförbundet 
2005a). Detta har inneburit, att Lärarförbunden gemensamt arbetat med att ut-
veckla yrkets kunskapsbas, förbundet med diskussioner om lärares yrkesetik 
och självutvärdering. Med detta kollektiva yrkesprojekt har de i samklang med 

                                                      
3 3,6 miljarder kronor samt 500 miljoner kronor på forskarutbildning och 240 miljoner på  
vidareutbildning för att ge obehöriga lärare behörighet (Utbildningsdepartementet 2007). 
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politiska intentioner haft som mål att legitimera den auktorisation av lärare som 
de ser som en väg till erkännande av lärares specifika yrkeskompetens och ett 
sätt att höja yrkets status och lön (Persson 2008). 

Lärarna har själva under historiens gång drivit professionaliseringsprojekt4 
med olika strategier, men på senare tid har det ur ett utbildningspolitiskt per-
spektiv handlat om att använda professionalisering av lärare både som medel 
och mål i ett decentraliserat styrsystem. Carlgren (1994) beskriver att beteck-
ningen ”de professionella” började dyka upp i statliga utredningar om skolan 
vid mitten av 1980-talet. Det var i samband med decentralisering och utveckling 
av nya styrsystem som det blev viktigt att kunna dra en skiljelinje mellan vad 
som var politiska och vad som var professionella frågor. När verksamheten inte 
längre skulle regleras centralt blev ”de professionella” i politikernas ögon ett 
viktigt redskap för förverkligande av skolans mål. För att klara denna nya upp-
gift väcktes idén om ”de professionella lärarna” (Lindensjö & Lundgren 1986 
2000). 

Frågor om lärare som professionella, lärares professionalism och behovet 
av en professionalisering av lärare har därefter varit aktuella inom den veten-
skapliga, skolpolitiska och fackliga debatten. Som tidigare nämndes har det i 
hög grad handlat om strategier och åtgärder för att utveckla läraryrket i linje 
med vad som karaktäriserar en klassisk profession och en klassisk professions-
utövare i sociologisk mening. Detta kan förklaras av att läraryrket tidigt inom 
professionsforskningen kom att betraktas som en semiprofession (Strömberg 
1994). Det kan vara värt att nämna att inom senare tids professionsinriktade 
forskning inom sociologin ligger betoningen på de externa villkor, inom vilka 
professionerna verkar, dvs. fokus för professionsforskningen har förskjutits 
från yrket, yrkesgruppen och professionen till förutsättningarna och villkoren 
för utövandet av yrket (Brante 1992, 1999, 2006; Castro 1992, 1999; Hellberg 
1999; Harris 1992). Det är relationsaspekten av professionsbegreppet som be-
tonas. Med det avses att professionens status är beroende av dem som ger dem 
status samt att professionen definieras och bestäms av sin omgivning. 

Det som är utmärkande är, att man har lämnat de enskilda professionerna 
som objekt för forskningen och istället riktar intresset mot grupperingar av pro-
fessioner, s.k. professionstyper. En professionstyp definieras genom att den in-
                                                      
4 Florin (1987) utgår i sin egen avhandling Kampen om katedern ifrån ett kvinnohistoriskt perspek-
tiv, när hon beskriver folkskolläraryrket under perioden 1860–1906. Det är yrkets feminisering, 
professionalisering och byråkratiseringsprocess som är i fokus. Florin & Johanssons studie (1990, 
1993) utgör ur ett nationellt perspektiv ett unikt historiskt dokument, som beskriver svenska lä-
roverkets varande och utveckling ur kultur, klass och könsperspektiv under perioden 1850–1914. 
Om man ska utgå från den klassiska sociologiska definitionen som säger att en profession är ett 
yrke, som framför allt kännetecknas av en teoretisk kunskapsbas, lång utbildning, autonomi i yr-
kesutövandet, kontroll över vilka som släpps in respektive utesluts ur kåren, kontroll över kun-
skapsutvecklingen inom yrket och etiska regler, är gruppen läroverkslärarna (i viss mån senare 
även folkskollärarna) att betrakta som en professionell yrkesgrupp med professionell status, kan-
ske hittills den enda lärargruppen i svensk historia. 
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går i en och samma kulturella miljö och delar samma organisatoriska samt eko-
nomiska förhållanden (Hellberg 1999; Svensson 1999, 2002; Ulfsdotter 2006). 
Lärare förs i denna organisering till gruppen (välfärd) statens professionella och 
till gruppen yrken av L-typ5, yrken som förutsätter kunskaper om det levande – 
om människor. Lärarna kopplas också till de yrkesgrupper som karaktäriseras 
av att de är kvinnointensiva6. 

I samband med decentralisering och avreglering av skolan kan man tillspet-
sat säga att riksdagen i december 1990 fattade ett beslut om att lärarna skulle 
vara professionella. I den ansvarsproposition, som låg till grund för beslutet, 
betonades lärarnas och skolledarnas professionella ansvar för att självständigt 
och ansvarsfullt genomföra och utveckla verksamheten. Lärarutbildningen och 
fortbildningen av lärare skulle utgöra en grund för lärarnas professionalitet 
(Prop. 1990/91: 18 ss. 21–22). Lärarna skulle utveckla nya sätt att organisera 
och leda arbetet i skolan. Som beteckning på den nya läraren talas om den ”pro-
fessionella läraren” (SOU 1992:94; Utbildningsdepartementet 1994). Vad be-
träffar lärarutbildningens roll finns senare en diskussion i Utbildningsdeparte-
mentets utvärdering (1997, ss. 47–48), som pekar på vikten av att utbilda lärare: 
 

/…/ med förmåga att förverkliga läroplanernas intentioner och utveckla 
skolan, samt den vetenskapliga grund och forskningsanknytning som ex-
amensarbetena förväntas befästa. En större del av lärarens arbete sker 
genom att välja innehåll och organisera undervisningen genom att delta i 
det lokala läroplansarbetet och skapa miljöer för elevernas lärande och 
liv. Som beteckning på ”den nya läraren” talas om den professionella lä-
raren. 

 

Till skillnad från tidigare i svensk utbildningshistoria var det alltså inte lärarna 
själva som torgförde detta professionaliseringsprojekt – det var politiker och 

                                                      
5 Hellberg (1999) betecknar dem L-typ och T-typ. Den förstnämnda (L-typ) återfinns på den of-
fentliga arbetsmarknaden och dess arbetsgivare är i regel statlig eller kommunal. Den andra typen 
av yrken (T-typ), kan ha utbildning på olika nivåer. ”Klienterna” i detta fall är organisationer, ma-
skiner eller produktionsmedel. Dessa yrkesutövare är i regel privatanställda av företag och kapi-
talägare. Lärare är närmast att betrakta som ett yrke av L-typ med tanke på utbildning och an-
ställningsform. Inriktning mot levande människor är kanske det mest avgörande kriteriet. 
6 Harris gör en gruppering som hon benämner ”Kvinnointensiva professioner”. Att Harris an-
vänder begreppet kvinnointensiv istället för kvinnodominans har sin poäng. Även om kvinnor 
antalsmässigt har blivit fler inom de beskrivna yrkesområdena är det dock män och ”manlighet” 
som är i dominans vad gäller normer och som finns på högre positioner och har högre lön. Fo-
kus i Harris beskrivningar är olika yrkens feminiseringsprocess och strävan efter professionell sta-
tus. De yrkesfält som hon beskriver är i huvudsak bibliotek, sjukvård (jfr Strömberg 2004) och 
socialarbete, några paralleller dras till läraryrket. De gemensamma linjer som hon drar upp beträf-
fande yrkesgruppernas förändring vad gäller lön, status och autonomi handlar om hur kvinnor i 
antal kom att dominera dessa yrkesfält (jfr Florin 1987). Det behövdes billig arbetskraft och egen-
skaper som då i första hand tilldelades kvinnor, ansågs passande för arbetets utformning. Denna 
feminiseringsprocess menar hon ligger till grund för både låga löner och låg status eftersom kvin-
nors arbete värderas lågt. 
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andra beslutsfattare. Sett utifrån en utbildningspolitisk horisont kan alltså mål-
styrningen sägas förutsätta en professionalitet i lärarkåren. I Skola för bildning ut-
trycks det på följande sätt: 
 

Med en professionell lärarkår ökar såväl kraven på läroplaners utform-
ning som möjligheterna att förverkliga mål och intentioner. I det per-
spektivet kan målstyrningen för att vara effektiv sägas förutsätta en pro-
fessionell grupp; professionell i betydelsen en yrkeskår som har en 
gemensam etisk grund och en bestämd yrkeskunskap. 
(SOU 1992:94, s. 44). 

 
En professionell yrkeskår framhölls således som en viktig förutsättning för den 
mer decentraliserade skolan och för utvecklingen av denna skola. Man talar i 
termer av den nya läraren som den ”professionella läraren”, (Utbildningsdepar-
tementet 1996) och den ”nya skolan” (Dovemark 2004). De förändringar av 
skolsystemet som blivit följden av den nya reformstrategin har påverkat förut-
sättningarna för det arbete som utförs av lärarna inom skolan (Lindblad 2006). 
Det framgår att de senaste decenniernas skolreformer framför allt ställer krav 
på lärarens arbete utanför klassrummet. Lärarna förväntas utveckla nya sätt att 
organisera och leda verksamheten, förändra såväl innehåll som form samt ut-
veckla ett tänkande och ett språk som redskap i det lokala läroplansarbetet. Lä-
raren ska således både utforma, realisera, utvärdera och dokumentera arbetet i 
skolan. Det handlar om krav på att formulera, argumentera för och kommuni-
cera ett tänkande om såväl uppläggningen och innehållet i skolarbetet som be-
dömningen av eleverna (Dovemark 2004). 
 

Lärare under tryck 
Sammantaget kan omvandlingarna av läraryrkets karaktär tolkas som en upp-
värdering, ett försök att utveckla skolan och förbättra lärarnas arbetsvillkor, 
professionalitet och status, vilket kan ses som positivt. Det är en möjlig väg till 
utveckling och uppvärdering av en viktig yrkesgrupp i samhället. Parallellt med 
eller som ett resultat av dessa omvandlingar ger dock både nationell och inter-
nationell forskning signaler om att verksamma lärare upplever att de arbetar 
under stark press, de är klämda mellan yttre och inre krav och bilden av en 
alltmer intensifierad arbetssituation har vuxit fram (Månsson & Persson 2004; 
Woods & Troman 2003). Lärarforskningen vittnar om en avtrappning av lärar-
nas professionella tillförsikt (Falkner 1997; Troman 2006). Känslor av missnöje 
och tillkortakommanden snarare än tillfredställelse och tillförsikt tycks vara 
adekvata beskrivningar av lärarnas upplevelse av sin arbetssituation, vilket för-
knippas med ökad stress och ökad risk för ohälsa (Troman 1997; Woods & 
Troman 2001, 2003; Arbetsmiljöverket 2006). Månsson och Persson (2004) 
hävdar t.o.m. att skolan under de senaste 10–15 åren har utvecklats till ett av 
våra största arbetsmiljöproblem. 
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Berättelserna i Nordängers studie (2002) stödjer denna tes. Nordängers 
studie handlar om hur lärarnas raster har förändrats, hur ”mellanrummen” har 
försvunnit. Rasterna spenderas i de flesta fall inte längre gemensamt utan har 
organiserats om, så att de sprids över skoldagen. Lärarna upplever att de sällan 
möts och pratar med varandra och att samhörighetskänslan minskar. Istället för 
att som tidigare ta en stund för fika och småprat ägnar sig lärarna åt ”den stora 
jakten”. 

Nordänger beskriver att det handlar om att jaga den information som krävs 
för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt. Bilden som framträder är att 
alla jagar alla i verksamheten. Lärarna är ständigt på språng, ständigt tillgängliga, 
beredda att agera och är konstant under bedömning. Samtliga lärare i studien 
upplever att deras arbetsinsatser utanför klassrummet är vad som bedöms i rela-
tion till individuell lönesättning, vilket gör att de måste ”synas”. Nordänger talar 
i termer av att de förtroliga sfärerna (som synes viktiga för läraren och hennes 
arbete) blivit invaderade av offentlighet och formalisering, där följden blir en 
utarmning av möjliga förtroliga mötesplatser. Lärarna i studien vittnar om att 
ensamhet och isolering har smugit sig in i vardagen. 

Aili och Brante (2007) ger liknande signaler och gör en koppling till lärarnas 
stress och senaste tids effektivitetssatsningar och omvandlingar. De visar att lä-
rare oftare beskriver stress i samband med att de utför arbeten, som inte betrak-
tas som centrala för läraryrket. De för ett kritiskt resonemang kring att översät-
ta strategier för time management, jämförbara med vad som görs i företag för att 
öka vinsten, till skolans värld för att effektivisera lärararbetet. De menar att frå-
gor om hur lärarna effektiviserar sitt arbete borde bytas ut mot frågor som istäl-
let handlar om vilket slags tidsrum som skulle behövs för att lärarna idag skulle 
kunna utföra sitt arbete bra. 

Det finns studier som visar att ett oroväckande högt antal lärare är tvek-
samma inför en framtid i yrket. I Sverige övervägde år 2003 drygt 25 % av lä-
rarna att byta yrke (Skolverket 2004a) och en tredjedel år 2006 (Skolverket 
2007b). En senare undersökning av Skolverket (2009) visar på liknande siffror. 
Var femte lärare har funderat på att byta både yrke och arbetsplats. Samtidigt 
visar undersökningen att de flesta lärarna trivs på sin arbetsplats, vilket kan 
tyckas motsägelsefullt. Nio av tio lärare trivs i den skolan där de arbetar, ännu 
fler är nöjda med sina kollegor och elever7. 

Det finns också studier som pekar på att nyutbildade lärare är osäkra på om 
de kommer att vara kvar i yrket efter fem år (Persson 1999; Numan 2002). Det-
ta är en oroande utveckling, vilken aktualiserar behovet av systematiserad kun-
skapsutveckling med utgångspunkt i lärarnas beskrivning av arbetet i skolan, 
särskilt med inriktning mot lärares liv och arbete med fokus på de första åren i 
                                                      
7 Resultatet pekar på att lärare är hängivna sitt arbete och lojala mot elever och kollegor men 
pressade av den ökande arbetsbördan, de är frustrerade över att inte räcka till och att inte leva 
upp till de krav som förväntas (Lärarnas tidning nr 12, 2010). En koppling kan göras till vad Pers-
son (2008) talar om, att lärarna är ”nöjda som lärare, men missnöjda som anställda”. 
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yrkeslivet under 2000-talets första decennium. I relation till denna bild är det in-
tressant att studera lärarna i föreliggande studie, eftersom de, när forsknings-
samarbetet avslutas, passerat den kritiska femårsgränsen och fortfarande är kvar 
inom det pedagogiska yrkesfältet. 
 

Läraridentiteter i förändring 
Hargreaves (1994) talar om att lärare blir tvungna att anta ”multipla identiteter” 
och att de tenderar att bli allt mer strategiska och politiska i tider av ökad extern 
kontroll- och kvalitetsgranskning och effektivisering. De är fortfarande hängiv-
na sitt yrke, men utvecklar ett mer instrumentellt förhållningssätt (jfr Sikes 
2003). Troman (2000) för ett liknande resonemang, som beskriver att lärare i en 
tid av omvandlingar försöker omfatta och hantera både en gammal och en ny 
lärarroll, vilket leder till att lärare utvecklar ”hybrida identiteter”. Lindblad 
(2006) påtalar också, att omstruktureringen får konsekvenser för lärarnas yrkes-
identitet. Han beskriver det som en övergång från en ”projektidentitet” till en 
”prestationsidentitet”, där den förra identiteten formuleras utifrån skolan som 
”en spjutspets mot framtiden” (medborgarskap, jämlikhet och jämställdhet i 
kombination med vetenskapligt baserat innehåll) och den senare i termer av ef-
fektivitet, provresultat och betyg, vilket tas som intäkt för kvalitet och för Sve-
riges väg att möta den internationella konkurrensen. 

Irisdotter (2006) gör en analys av grundskollärares identitetskonstruktion i 
samtal kring etiska frågor i läraryrket. I samtalen framgår att konventionella fö-
reställningar om ”vem läraren är” och ”vad läraren bör göra”, är centrala i lä-
rarnas gemensamma identitetskonstruktion. Dessa föreställningar utmanas sam-
tidigt av en stark vilja till ytterligare demokratisering av skolan och ifrågasättan-
den av hur den egna praktiken fungerar. Ytterligare en central påverkansfaktor 
som Irisdotter identifierar är de marknadsekonomiska villkor som skolan allt-
mer berörs av. De slutsatser hon drar är att en konventionell och marknadsori-
enterad lärardiskurs samverkar i uppkomsten av hierarkiskt präglade relationer 
och identiteter, medan en mer dialogisk, kommunikativ lärardiskurs verkar för 
demokratiserande förhållningssätt. 

De beskrivningar och analyser som görs ovan i relation till lärares yrkes-
identitet kan kopplas till den senaste tidens förändrade villkor för lärares arbete 
och sammanfattas med vad Hargreaves (1994) uttrycker, dvs. att förändrings-
trycket inte bara påverkar vad lärare gör utan också vilka de är, eller uppfattar sig 
vara. Detta innebär att teorier om lärares arbete, livsbana och karriär bör hämta 
sin grund i empiriska data hos just de lärare som hanterar och dagligen förhand-
lar förändringsarbete i arbetsvillkoren, vilket är en central utgångspunkt i före-
liggande studie. 
 

Kritisk analys 
Lundahl (2003) gör i sin artikel Makten över det pedagogiska arbetet en sammanfat-
tande och utvärderande kritisk analys av situationen för lärare mot bakgrund av 
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den ovanifrån styrda professionaliseringen av lärarna och dess intentioner. Det 
är i huvudsak tre områden som anses styrande för deras arbete. För det första 
är det den kommunala ekonomin. Lundahl lyfter fram att många lärare anser 
huvudskälet till decentraliseringen var besparingsskäl. Krasst uttryckt gavs frihet 
och ansvar att ”lokalt skära ner sig själva” (jfr Parding & Ringarp 2008). För det 
andra ses betygen och proven styrande. För det tredje påverkas lärararbetet 
starkt av många nya krav på medverkan i planering och utveckling, utvärdering 
och dokumentation (jfr Zackari 2001; Lindblad 2006). 

Lundahl menar att när skolan och det pedagogiska arbetet beskrivs utifrån, 
talar man idag om lärare med ökad professionell frihet, samtidigt som missnöje 
uttrycks över att det tar sådan tid för lärarna att inse att de har denna frihet. Lä-
rarna själva säger, att de känner samma frihet som tidigare när det gäller upp-
läggning av undervisningen, men att tiden utanför undervisningen har blivit 
mer bunden, styrd och kontrollerad. Hon gör en koppling till det brittiska ex-
emplet, där lärarna under 2000-talet har blivit mer styrda, kontrollerade och 
kringskurna än tidigare (jfr Troman & Woods 2003). 

Även om förhållandena inte är fullt ut jämförbara, finns det inslag vi känner 
igen i det svenska sammanhanget, som t.ex. ökad reglering av lärarnas arbetstid 
och arbete, ökad uppsplittring av arbetet, krav på att göra lärararbetet synligt 
och möjligt att granska och värdera utifrån (jfr Beach & Dovemark 2007). Om 
utvecklingen de senaste tio – femton åren har gynnat en professionalisering av 
lärarna kan ifrågasättas. Det finns tecken på att en utveckling har skett i motsatt 
riktning. Inom delar av den kritiskt inriktade lärarforskningen talas det i termer 
av ”avprofessionalisering” eller ”deprofessionalisering” av lärarna och även i 
termer av ”proletarisering” (Densmore 1987; Falkner 1997; Lindblad & Pérez 
Prieto 1997; Carlgren & Marton 2003). 

Lundahl (2003) framhåller att det som genomförts i många större och 
mindre steg från slutet av 1970-talet och fram till 2000-talet kan beskrivas som 
en revolution. Från att ha haft bland de mest detaljerade uppifrånstyrda skolor-
na är Sverige idag kanske det land som har den längst gångna decentraliseringen 
bland OECD-länderna. Lundahl ställer sig frågande till varför denna revolution 
inte skapat några större rubriker, tidningsdebatter eller politiska konflikter samt 
att de bärande tankarna bakom de senaste decenniernas utveckling, att skapa 
självstyrande aktörer t.ex. kommuner, skolor, lärare och elever – föga har 
granskats och diskuterats. 

En annan kritisk vinkling på senare tids professionaliseringssträvanden görs 
av Gannerud (2003) med fokus på den professionella kunskap som lyfts fram 
som viktig. Tidigare professionaliseringsprojekt, menar Gannerud med stöd hos 
Florin (1987), har haft samband med både klass- och könsstrukturer i utbild-
ning och samhälle. Det har i ett historiskt perspektiv inneburit ett försök att 
uppnå lika behandling, lika lön och kontroll över det dagliga arbetet (se Florin 
och Johansson 1990 1993). Gannerud lyfter dock fram kritik mot innebörden 
av professionell kunskap så som den definierats i sociologiskt inriktad profes-
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sionsforskning, vilket utgjort grunden för senare tids diskussion och åtgärder. 
Hon kritiserar den för att vara androcentrisk och utgå från manliga maktrela-
tioner. Gannerud framhåller att det finns en ökad kritik mot den typen av pro-
fessionella ideal, särskilt i yrkesområden som domineras av kvinnor (jfr Harris 
1992). Kriterierna osynliggör och därmed undervärderar det som av arbetsta-
garna uppfattas som centralt och fundamentalt i yrkesutövningen. En sådan till-
lämpning av professionskriterier på lärares arbete innebär att viktiga delar av 
detta riskerar att gå förlorade (jfr Goodson 2001; Harris 1992). Det handlar 
framför allt om lärarens ansvar för och omsorg om elevernas sociala och käns-
lomässiga utveckling. Det är kunskapsområden som sällan förknippas med eller 
framhävs i relation till talet om lärare som professionella (Gannerud & Rön-
nerman 2006). 
 

Sammanfattande kommentar 
Parallellt med en stärkt statlig styrning och försök till uppstramad ansvarsför-
delning har staten, i syfte att öka kompetens och kvalitet, läraryrkets status och 
rekrytering till yrket, stöttat en professionalisering av läraryrket. Gränsen mellan 
statliga, kommunala och professionella intressen är inte knivskarp. Kanske är 
det möjligt att tala om två utvecklingstendenser: ansträngningar riktade mot en 
stärkt lärarprofession å ena sidan och kravet att lärarna öppet ska redovisa re-
sultatet och innehållet av sitt arbete å andra sidan. En utveckling som speglar en 
dubbel inställning till lärare som professionella vilket kan tolkas som en samtida 
rörelse mot professionalisering och mot avprofessionalisering där lärarna ham-
nar i en motsägelsefull position. 
 
 

Lokal kontext – en integrerad lärarutbildning 
Jag ska inte göra en fördjupad beskrivning av de senaste lärarutbildningsrefor-
merna utan endast översiktligt belysa den innehållsliga basen och de organisato-
riska riktlinjer som påverkade den lärarutbildning som lärarna i föreliggande 
studie genomgick, eftersom den, enligt dem själva både på ett personligt och 
professionellt plan, var av stor betydelse. 

När lärarna i föreliggande studie, hösten 1997, påbörjade sin utbildning, var 
det på en lärarutbildning som vilade på den lärarutbildningsreform som trädde i 
kraft 1988/1989 (Prop. 1984/85:122). Reformen 1988 innebar att utbildningar 
till lärare vid låg- och mellanstadier ersattes av stadieövergripande utbildningar 
som överlappade varandra. Utbildningen delades upp i utbildning för 1–7-lärare 
och för 4–9-lärare. Samma år som lärarna i föreliggande studie träder in i ut-
bildning tillsätts en utredningskommitté, lärarutbildningskommitén (LUK) för 
att lägga fram förslag om en ny lärarutbildning som i högre grad skulle utbilda 
lärare för det uppdrag som skola och samhälle krävde. Reformen som genom-
fördes 2001 (Prop. 1999/2000:135) gick än längre genom att den löste upp fas-
ta lärarkategorier till förmån för en enda lärarexamen och den introducerade 
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stor valfrihet för studenterna att komponera sin egen utbildning. En av refor-
mens bärande idéer var studenternas valfrihet, dvs. rätten att fritt välja kurser 
och inriktningar. Konstruktionen med en lärarexamen har dock fått kritik. I 
Högskoleverkets utvärdering 2005 (2005:17) riktades bl.a. kritik mot studenter-
nas stora valfrihet och utbildningens struktur. 

Den lärarutbildning som samtliga lärare i studien träder in i 1997 och också 
fullföljer var då en nystartad integrerad lärarutbildning med inriktning mot för-
skolan, förskoleklass och grundskolans tidiga år. Två utbildningsvarianter8 rym-
des inom utbildningen och utgick ifrån en gemensam utbildningsplan (Bilaga 1). 
Planering och genomförande av den integrerade utbildningen tog form i sam-
verkan mellan företrädare från olika utbildningstraditioner och resulterade i vis-
sa avseenden i en unik utbildning, inom ramen för då gällande direktiv för lä-
rarutbildning som tidigare nämnts, men också med starka inslag av vad som då 
var i antågande, nämligen förslaget om en förnyad lärarutbildning. Rapporten 
Föreställningar om integration av pedagogiska traditioner inom en lärarutbildning (Ström-
berg 2003) bygger på några av ledningens och lärarutbildarnas berättelser om 
utbildningens framväxt. Den belyser de lokala förutsättningarna och de natio-
nella utbildningspolitiska propåer som påverkade utformningen vid denna tids-
period. 

Skildringarna visar på en dynamisk process, där det råder både konsensus 
och konflikt. Den ger bland annat en bild av engagerade lärarutbildare som 
strävar efter samverkan och som i hög grad skapar en utbildning med den bli-
vande läraren i fokus, inte enbart som lärandeobjekt utan som medaktör med 
inflytande över utformningen av utbildningen. Detta bör förstås i ljuset av att 
utbildningsvolymen på den första kullen lärare var cirka 100 och att involverade 
lärare då var 25 stycken, vilket skapade gynnsamma förutsättningar för dialog 
och interaktion kring utbildningens innehåll. Begreppet Den nära institutionen 
myntades, vilket fortfarande används för att beskriva strävan efter ett student-
nära förhållningssätt i verksamheten trots en expansion från cirka 100 lärarstu-
denter till dagens cirka 1 400. 

Den integrerade lärarutbildningen i Borås strävade efter att skapa en 
gemensam professionell kunskapsbas för lärare, något som låg i linje med Lä-
rarutbildningskommitténs förslag om en förnyad lärarutbildning (SOU1999:63). 
Grundbulten i förslaget var att blivande lärare i utbildningen skulle förberedas 
för samverkan i yrket. I förslaget menade man att förskola, skola, fritidshem 
och vuxenutbildning behövde lärare som kunde komplettera varandra och 
samverka i syfte att utveckla verksamheten och uppnå läroplanens mål. 

Utbildningen byggde på integration mellan de två utbildningsvarianterna 
och fick en lokal profil mot årskurserna 0–3, dvs. förskolan och de tre första 
skolåren. Praktiken utgjorde ett viktigt och teorigrundande moment i utbild-

                                                      
8 Barn- och ungdomspedagogiskt program med inriktning mot arbete i förskolan (120 poäng) och 
Grundskollärarprogrammet med inriktning mot undervisning i årskurserna 1–7 (140 poäng). 
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ningen. Det innebar att praktikskolorna var nära knutna till högskolan och att 
praktiklärarna (handledarna) även ingick i den teoretiska delen av utbildningen. 
Den första terminen var helt gemensam för blivande förskollärare och grund-
skollärare. Därefter skedde samläsning fortlöpande under utbildningen. I ut-
bildningsplanen framhölls, att lärarutbildningen vid Högskolan i Borås är en del 
av ett livslångt lärande. 

Den sammanhållna utbildningen byggde på en samsyn om grundläggande 
idéer, som samhällssyn, människosyn och kunskapssyn, i överensstämmelse 
med de intentioner som uttrycktes i förskolans och skolans styrdokument. Pe-
dagogiskt arbete, arbete i arbetslag och institutionerna förskola och skola belys-
tes ur ett helhetsperspektiv. Detta helhetsperspektiv bars upp av en utbild-
ningsvetenskaplig grund, där lärarutbildningen skulle ge de blivande förskollä-
rarna och grundskollärarna förutsättningar att kritiskt värdera teoretiska och 
praktiska kunskaper. När det gällde lärarutbildningens innehåll och upplägg-
ning, var målet att ge en helhetssyn på barns och ungdomars utveckling. Den 
skulle också visa hur samhällets villkor och den omgivande miljön påverkar 
människornas verksamhet och möjligheter till utveckling. Förskolans och sko-
lans roll i samhället och för familjen var särskilt i fokus. Under utbildningens 
gång tillhörde den studerande två olika seminarier, dels mentorsgruppen, som 
skulle stimulera till reflektion9 över den kommande yrkesrollen, dels vetenskap-
liga seminarier, som behandlade vetenskapliga metoder och pågående forsk-
ning. 

Lärarutbildningen har således ändrat skepnad två gånger den senaste tioårs-
perioden och i skrivande stund är ytterligare en reform i antågande. Den nuva-
rande utbildningsministern Jan Björklund har med stor otålighet sedan sitt till-
träde gjort politiska uttalanden om lärarutbildningens brister (se Högskole-
verket 2005:17 och 2008:8; Statskontoret 2007:8) och skolans brister samt lära-
res och elevers oförmåga att prestera tillräckligt goda resultat samt skapa goda 
miljöer för lärande, vilket bland annat har lett till att regeringen presenterade 
propositionen Bäst i klassen (Prop.2009/10:89) under våren 2010. Tre olika lä-
rarutbildningar under loppet av en dryg tioårsperiod talar sitt tydliga språk och 
visar på den särställning som den största yrkesutbildningen i Sverige har. Den är 
statligt styrd och reglerad och utgör kanske mer än någonsin tidigare, en arena 
för utbildningspolitiska intressen och strategier. 

När lärarna i föreliggande studie sju terminer senare träder in i yrkesverk-
samhet (vt 2001), arbetar drygt 100 000 lärare i Sverige inom olika skolformer i 
grundskolan (SCB). Det är ett betydande antal som hör till den yrkesgrupp i 
samhället som på olika vis ägnar sig åt att utföra uppdraget att förbereda elever 
för deras kommande liv som samhällsmedborgare eller är i färd med att utbilda 

                                                      
9 I samband med att de blivande lärarna påbörjar sin utbildning introduceras yrkesdagboken, ett 
skrivande som de uppmanas att använda sig av under utbildningstiden. Syftet med dagboksskri-
vandet framgår av skriften ”Att skriva yrkesdagbok” (Davidsson 1997). 
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sig inför det. Både lärares utbildning och lärares uppdrag att utbilda elever är 
omdiskuterade. Ett är dock tydligt, områden som lärarutbildning, skola och lä-
rare som yrkesgrupp har som få varit föremål för debatt, medial bevakning och 
för reformerande åtgärder under de senaste decennierna. Detta kan ses som 
tecken på dess betydelse såväl för allmänheten som för den politiska styrningen 
av utbildningsväsendet. 
 
 
 

Studiens utgångspunkter 
Mina forskningsfrågor kan förankras i mina tidigare yrkeserfarenheter som 
verksam lärare inom både grundskola och lärarutbildning. 

Ganska tidigt under min forskarbana blev jag varse att utbildningspolitiska 
beslut om vad som ska förändras och utvecklas i skolan och hur lärarprofessio-
nen och dess kunskapsfält bör utvecklas sällan har varit förankrade i lärares 
egna erfarenheter och kunskaper om skolans värld (Carlgren 1994; Goodson 
1996, 2001; Hargreaves 1998). Att ”lärares röst” har undervärderats eller igno-
rerats är ett faktum som i hög grad har fått betydelse för inriktningen på min 
egen forskning. Goodson citerar Butt m.fl. (1992), som framhåller att: 
 

/…/ begreppet lärares röst är viktigt, eftersom det anger tonen, språket, 
kvalitén, känslorna i det som förmedlas genom lärarens sätt att tala eller 
skriva. I politisk mening pekar begreppet ”lärares röst” på rätten att tala, 
att vara representerad. Begreppet kan stå för såväl den unika individen 
som den kollektiva rösten; det handlar om en röst som är karaktäristisk 
för lärare i jämförelse med andra grupper. 

 
 
 

I mitt forskningsarbete tog jag därför tidigt (Strömberg 1999, 2001, 2003) ställ-
ning för vad Goodson & Numan (2003) betonar, nämligen vikten av att arbeta 
med lärarforskning, där lärare är med och bidrar med sina erfarenheter av och 
kunskaper om liv och arbete för att på så vis synliggöra och ge röst åt lärare, 
både som individer och grupp i ett föränderligt samhälle. Det innebär en strä-
van efter att få ett inifrånperspektiv från en grupp, som ständigt har att hantera 
ett viktigt samhällsuppdrag, vars arbete är av normativ karaktär, vilket genom-
förs under olika kontextuella förutsättningar, globala utbildningspolitiska 
strömningar, nationella reformer, skolans lokala kontextuella möjligheter och 
hinder, ekonomi och arbetskulturer och som inte sällan har fått svidande kritik 
för misslyckanden, både när det gäller genomförande av uppdraget och resulta-
tet av det i den svenska skolan. En utgångspunkt i föreliggande studie är att lä-
rarna är en betydande kraft att ta i beaktande, om man vill förstå och förklara 
skeenden i skolan. De är enligt Persson (2008) varken förövare av strukturellt 
våld eller offer för strukturella begränsningar10. 
                                                      
10 Utgångspunkten för den här studien är att lärarnas erfarenhet, förståelse och föreställningar be-
traktas som viktiga att ta hänsyn till vid analyser av deras villkor och olika slag av kollektiva såväl 
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Goodson (1991, 1992, 1996, 1999, 2001) och Troman (1996) har i ett flertal 
av sina studier lyft fram lärares berättelser om sina yrkesliv och pekar på vikten 
av dem för att kunna beskriva och förstå lärares reaktioner på reformer och in-
novationer samt personligt förankrade professionella fenomen i skolvärlden, så-
som stress, avhopp, engagemang och inflytande, viktiga påverkansfaktorer be-
träffande professionell utveckling och identitet. Dessa studier har varit viktiga 
inspirationskällor. De närbilder som nämnda angreppssätt producerar lyfter 
fram specifika dimensioner och aspekter av lärares liv och arbete, eftersom de 
grundas på lärarnas egna erfarenheter. De kan därför komplettera och/eller 
kontrastera mot sådana bilder som skapas utifrån andra ibland samverkande 
perspektiv, exempelvis från andra aktörer i skolan, policytexter eller de utbild-
ningspolitiska. Med andra ord tar det forskningsfält som denna studie är en del 
av sin utgångspunkt i lärarens berättelse om sitt arbetsliv och avser att ge ökade 
kunskaper om och fördjupad förståelse för läraren och lärarens arbete i dagens 
skola. Avhandlingen är ett bidrag till diskussionen om lärarnas professionella 
utveckling och identitetsskapande under en tidsperiod som föregåtts och präg-
lats av omvandlingar på flera nivåer inom det svenska utbildningslandskapet 
(Lundahl 2003; Lindblad 2006). Omvandlingar som också kan identifieras inom 
den nordiska (Beach 2009) och europeiska kontexten (Beach 2008, 2010; 
Goodson 2008). 
 

Syfte och frågeställningar 
Avhandlingsprojektets övergripande syfte är att, med utgångspunkt i fyra kvinn-
liga lärares berättelser om yrkesval, utbildningstid och första sex år i yrkeslivet, 
identifiera samt beskriva de villkor och processer som ligger till grund för lärar-
nas professionella utveckling och identitet. I syftet ingår att belysa lärarnas pro-
fessionella utveckling i yrket ur ett individuellt perspektiv såväl som ur ett sam-
hälleligt och utbildningspolitiskt perspektiv. 
 

De frågor som studien söker svar på är: 
– Vilka kritiska händelser och brytpunkter kan identifieras i lärarnas liv 

och arbete med fokus på de första åren i yrket? Hur kan dessa förstås? 
– Vilka individuella och strukturella villkor och processer framstår som 

betydelsefulla för lärarnas professionella utveckling? 
 
 

                                                                                                                             
som individuella professionella projekt, eftersom dessa motiverar deras handlingar (jfr Persson 
2007). Som forskare förlitar jag mig på att lärarnas egna beskrivningar och förståelse för att för-
klara sina villkor, intressen och projekt är tillräckliga artefakter, som tillsammans med beskriv-
ningar av den sociala värld de verkar i med omgivande materiella praktiker och kulturella dimen-
sioner utgör underlag för en vetenskaplig analys. 
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Lärarna i studien – en introducerande presentation 
De fyra kvinnliga lärare som medverkar i denna studie genomgick sin utbild-
ning till lärare under samma period inom den lokala utbildningskontext som be-
skrivits tidigare. De har samtliga utbildat sig för att undervisa i årskurserna 1–7. 
De har alla varit verksamma inom andra sysselsättningar, innan de utbildade sig 
till lärare. De hade mellan 8 och 19 års tidigare yrkeserfarenhet och samtliga 
hade bildat familj och hade en arbetar- eller medelklassbakgrund, där två av lä-
rarna hade föräldrar som var lärare. Valet att utbilda sig till lärare var ett genom-
tänkt förstahandsval, där också närheten till utbildningsorten var av avgörande 
betydelse. Man kan säga att denna grupp lärare är representativ för den grupp 
som under det senaste decenniet i allt högre grad sökt sig till lärarutbildning-
en11. 

Under sin utbildningstid medverkade lärarna som respondenter i en av 
mina studier,12 som bedrevs inom forskningsprojektet Lära till lärare13. Det var 
där som den första kontakten knöts mellan dem som blivande lärare och mig 
som verksam lärare och ny på forskningsfältet. Genom att ta del av deras text-
produktion under utbildningen fick jag möjlighet att analysera deras motiv för 
att välja läraryrket. Det var deras engagemang i sin utbildning och uttryckta mo-
tivation inför sitt framtida arbetsliv, som skapade ett intresse hos mig att åter-
uppta kontakten med dessa lärare när de varit verksamma en tid. 

När lärarna hade varit yrkesverksamma i drygt tre års tid (ht 2004), åter-
knöts således kontakten genom en förfrågan från mig, om de ville ingå i ett 
forskningssamarbete, som skulle handla om lärares yrkesutveckling med fokus 
på erfarenheter från deras första år i yrket. När jag träffade dem för ett första 
intervjusamtal, hade de alla varit aktiva som lärare sedan inträdet i yrkeslivet. 
Tre av dem hade skiftat arbetsplats under den perioden men samtliga var kvar i 
yrket. Fanny, Gill, Bodil och Marina är de fingerade namn som används för lä-
rarna i studien. Studiens resultat baseras på dessa lärares berättelser och presen-
teras i form av fyra yrkeslivshistorier (Goodson & Sikes 2001) vilka beskriver 
professionell utveckling över tid samt individuella och strukturella villkor och 
processer som framträder som betydelsefulla för denna socialiseringsprocess 
(Berger & Luckman 1979). Det är lärarnas berättelser om bakgrund, yrkesval 
och den formella karriären med tillhörande sysselsättningar, brytpunkter (Sjö-
strand 1968/1980) samt kritiska händelser (Webster & Mertova 2007) som 
                                                      
11 Högskoleverkets kartläggning (2009) visar, att lärarutbildningsstudenter generellt är något äldre 
än andra studenter, när de påbörjar sin utbildning. En trend är dock, att männen har blivit yngre 
och kvinnorna äldre. Enligt kartläggningen har andelen studenter med arbetarklassbakgrund, 
framför allt kvinnor, ökat inom lärarutbildningen under den senaste tioårsperioden. Antalet lärar-
studenter med ursprung i arbetarklass och lägre medelklass ökade markant under åren 1993–1998 
i riket. 
12 Från yrkesmotiv till yrkesmotivation (Strömberg 2000). 
13 Lära till lärare – ett forskningsprojekt som bedrevs vid Högskolan i Borås, Institutionen för pe-
dagogik 1997–2002, se Davidsson, Hägglund, Kihlström (1997/1999). 
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sammantaget har legat till grund för de yrkeslivshistorier som tagit form. Yrkes-
livshistorierna speglar hur lärarnas personliga och professionella dispositioner 
(Bourdieu 1995) formar mötet med karriärsituationer och kontexter vilket un-
derstryker det individuella i lärarnas professionella utveckling och identitet 
(Jenkins 2004). 

Yrkeslivshistorierna består av tre delar: 1) Vägen till yrket, 2) De första åren 
i yrket, 3) Den fortsatta yrkesbanan. Den första delen baseras på lärarnas texter 
från utbildningstiden där de berättar om bakgrund, skolerfarenheter, tidigare 
yrkesliv samt hur dessa aspekter har påverkat dem att ta steget att utbilda sig till 
lärare. Här beskrivs också hur de formulerar sig i slutskedet av sin utbildning, 
dess betydelse för personlig och professionell utveckling samt vad de vill verka 
för som lärare i sitt kommande arbete. Den andra delen, De första åren i yrket, ba-
seras på den tillbakablick de gör på de tre första åren i yrket. De kritiska händel-
ser och brytpunkter som berättas om skildrar både påfrestande och utvecklande 
arbetssituationer där de som nya lärare med höga ambitioner, personliga och 
professionella dispositioner konfronterar arbetets villkor och uppdrag. Flera av 
lärarna skiftar arbetsplats under den här perioden. Den tredje delen, Den fortsatta 
yrkesbanan, baseras på berättelser från de efterföljande tre åren, där etablering 
sker på respektive arbetsplats och där kritiska händelser och brytpunkter skild-
rar förändrade kontextuella förutsättningar för lärarnas fortsatta arbete, vilka 
både stödjer och hindrar deras fortsatta utveckling i yrket. Här gör lärarna en 
summering av sin professionella utveckling och olika bilder framträder. Det är 
en avtrappning av professionell tillförsikt som visar sig men också en gynnsam 
fortsatt professionell utveckling. 
 
 

Fannys historia – Kampen för samarbete 
Den första läraren som presenteras kallas Fanny. Hennes historia rubriceras 
Kampen för samarbete, ett tema som identifierats i hennes berättelse. Fannys 
slutsats är att hennes första år som lärare till stor del har präglats av kamp. En 
kamp på flera fronter som efter drygt sex år i yrket inneburit erfarenheter som 
kan betraktas som avgörande för hur Fannys professionella utveckling och 
identitet gestaltat sig. Att Fanny väljer att beskriva sitt arbetsliv som en kamp 
kan förstås i ljuset av att hon både som ny och mer erfaren lärare oftast väljer 
att agera aktivt i linje med synen på samarbete som det främsta redskapet för 
professionell och pedagogisk utveckling. Detta synliggörs genom de kritiska 
händelser som skildras. Hon argumenterar och agerar i linje med detta både i 
relation till föräldrar, kollegor och ledning. Hennes initiativ resulterar i ökat kol-
legialt samarbete både när det gäller undervisningspraktik, lokala styrdokument 
samt generar gemensamma pedagogiska projekt i verksamheten. Efter drygt tre 
år i yrket ger Fanny uttryck för att hon känner sig trygg i sin arbetssituation och 
i sin läraridentitet. Förutom att Fanny sporrats i sitt arbete med kollegor är det 
responsen från eleverna och upplevelsen av att få gehör i sin undervisning som 
är de viktigaste erfarenheterna för hennes fortsatta engagemang som lärare. Det 



27 

som Fanny skildrar genom sina berättelser från de efterföljande åren är att en-
gagemanget växer, fritid och arbete tenderar att flyta ihop och arbetsuppgifter-
na blir fler och fler. Kampen tenderar alltmer att handla om en kamp mot tiden. 
 
 

Gills historia – Att bygga broar 
Temat och rubriceringen på läraren Gills historia är Att bygga broar. En meta-
for för en tidigt uttalad målsättning som lyfts fram under Gills utbildningstid. 
En professionell och personlig ambition som innebär att hon som lärare med 
invandrarbakgrund vill verka för ökad integration i mångkulturella skolkontex-
ter. De kritiska händelserna från Gills första tre år speglar ett intensivt utveck-
lingsarbete som handlar om formulera en gemensam plattform för lärarnas un-
dervisning genom att utveckla arbetsplaner och driva utvecklingsprojekt. De 
kritiska händelserna speglar en arbetssituation där besvikelse och oro över otyd-
lig ledning, över ett försämrat arbetsklimat samt över kollegor som lämnar ar-
betsplatsen, sammantaget spelar en betydande roll för Gills professionella ut-
veckling och identitet. Efter tre år intensivt arbete väljer hon att lämna arbets-
platsen. De brytpunkter som sker under Gills yrkesbana visar skiften mellan 
sysselsättningar inom tre olika sammanhang som samtliga karaktäriseras av 
mångkulturell elevsammansättning. Den fortsatta yrkesbanan innebär ett arbete 
i en kontext som präglas av öppen dialog, samarbete, tydligt ledarskap och av-
gränsad arbetsdag, där kritiska händelser i första hand är relaterade till Gills 
ambitioner att jobba för ökad delaktighet och integration för elever. Pedagogisk 
utveckling och förändring är det innehåll i arbetet som skapar ett starkt enga-
gemang. Villkoren framträder som viktiga för en fortsatt utveckling i yrket och 
Gill vittnar om en stabilitet i sin yrkesidentitet och en balans i arbetslivet. Gills 
inträde i den tredje kontexten är en brytpunkt som föregås av en uppmaning att 
söka sig vidare i karriären till en tjänst som utvecklingsledare i en mångkulturell 
kommundel. 
 

Bodils historia – Frihet till struktur 
Bodil kallas den tredje läraren och hennes historia rubriceras Frihet till struktur, 
vilket är ett tema som bygger på två parallella processer som Bodil identifierar i 
sin professionella utveckling, när hon ser tillbaka på sina första tre år i yrket. 
Det handlar om att undervisningen har utvecklats från ”frihet till struktur”. De 
första åren i yrkeslivet utspelar sig inom en och samma skolkontext. De proces-
ser och kritiska händelser som Bodil skildrar kan förstås utifrån de pedagogiska 
ideal som utkristalliserats under utbildningen, där frihetsbegreppet är i fokus. 
Att överge den fria undervisningsstrukturen baseras på hennes erfarenhet av att 
få elever gynnas av detta sätt att arbeta. Hennes egen process handlar om det 
motsatta ”från struktur till frihet” vilket förklaras av att hon de första åren som 
lärare hade stort behov av att ordna ”ämnets innehåll och progression” och 
successivt har fått en större säkerhet och professionalitet. De kritiska händelser 
som Bodil skildrar från de tre första åren i yrket uppstår då hon som lärare i 
komplexa situationer lyckas med att bemöta och förstå speciella elever och en 
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positiv utveckling har skett. Dessa händelser har varit avgörande för det profes-
sionella självförtroendet och den fortsatta utvecklingen i yrket. De efterföljande 
åren riktar Bodil i hög grad kritiska blickar mot flera av de villkor som råder för 
hennes arbete men ger också uttryck för att vilja fortsätta utveckla sin under-
visning. Efter sex år i yrket formulerar Bodil sin professionella utveckling där 
de bärande delarna är att i undervisningspraktiken balansera mellan ”kunskap 
och omsorg” och ”frihet genom struktur”. Bodil riktar efter ett antal år i yrket 
blicken mot de pågående utbildningspolitiska processerna och talar om vikten 
att sätta sig själv som lärare i ett större sammanhang och försöka förstå det po-
litiska landskapets betydelse för den fortsatta utvecklingen i yrket. 
 

Marinas historia – Respektfulla möten 
Slutligen har vi Marina, som med sin historia Respektfulla möten, har ett tema 
som grundas i Marinas tidiga beskrivningar, i utbildningen slutskede, av vad 
som hon betraktar som en viktig dimension i läraryrket. Att som lärare kunna 
bemöta människor, elever och föräldrar med respekt utvecklas till en viktig del i 
hennes professionalitet. Fokus i Marinas berättelser från sitt yrkesliv är ofta de 
speciella fallen, elever som på olika sätt inneburit utmaningar i lärararbetet vilket 
också synliggörs genom de kritiska händelser som skildras. Arbetet med under-
visningen kring dessa elever skapar ett starkt engagemang. De kritiska händelser 
och brytpunkter från Marinas första tre år i yrket omfattar en intensiv första 
termin som både är fysiskt och emotionellt påfrestande. En period som får be-
tydelse Marinas professionella utveckling och identitet. Arbetet med elever och 
kollegor fungerar väl men Marina finner sig inte tillrätta i den organisation som 
kan beskrivas som flexibel, det är öppna ytor, blandade åldersgrupper ont om 
läromedel, pågående utvecklingsprojekt vilket skapar stress och hon väljer att 
skifta arbetsplats. De kritiska händelser och brytpunkter som Marina berättar 
om från efterföljande arbetsplats beskriver ett fortsatt intensivt arbete. Det är 
en lugn och avslappnad kollegial miljö men ett hektiskt och krävande arbete 
med elever och föräldrar. Denna kombination skapar utrymme för att fokusera 
på arbetet i klassen som Marina anser är det viktigaste. Vid en jämförelse med 
hennes första arbetsplats där arbetsorganisationen upplevdes problematisk 
skildras dessa villkor som betydligt mer gynnsamma för hennes fortsatta pro-
fessionella utveckling och identitet. De kritiska händelser som skildras från de 
efterföljande åren visar två processer. Arbetssituationen blir mer pressad och 
arbetstempot ökar med sjukskrivningar som följd. Marina väljer att arbeta 
mindre för att kunna vara kvar i yrket. 
 

Disposition 
Avhandlingen är uppdelad i nio kapitel. I detta första kapitel ges en översiktlig 
beskrivning av de förändringar som präglat skolan och lärarna under det senas-
te decenniet. Här ges en bild av den utbildningspolitiska kontext samt den loka-
la kontext som lärarna i föreliggande studie befunnit sig inom, under utbildning 



29 

och yrkesverksamhet. I detta kapitel formuleras också studiens utgångspunkter 
samt syfte och frågeställningar. Lärarna som ingår i studien presenteras också i 
detta första kapitel. I det andra kapitlet redovisas de delar i forskningsarbetet, 
som omfattar metodologiska utgångspunkter och överväganden samt hur dessa 
legat till grund för studiens planering, genomförande och analysarbete. I kapitlet 
beskrivs inledningsvis några grundläggande drag inom berättelseforskningen 
med fokus på livshistorieansatsen och dess användning inom det pedagogiska 
forskningsfältet. Forskningsprocessens urvalsförfarande, intervjumetodik, data-
produktion och analys beskrivs därefter. 

Studiens teoretiska perspektiv och tillhörande begrepp presenteras i det 
tredje kapitlet. Perspektiven sammanfattas i en socialisationsorienterad integrerad mo-
dell. Centralt är att professionell utveckling kan beskrivas som en socialisations-
process (Berger & Luckman 1979; Sjöstrand 1968/1980) och att yrkesidentitet 
formuleras i termer av social identitet (Jenkins 2004). Nästa kapitel tar upp tidi-
gare forskning inom de områden som är relevanta för studien med fokus på lä-
rares yrkessocialisation. De följande fyra kapitlen utgör studiens resultat, inom 
vilka de fyra lärarnas professionella utveckling gestaltas i form av fyra individu-
ella yrkeslivsberättelser. Berättelserna är indelade i tre delar: Vägen till yrket, De 
första tre åren och Den fortsatta yrkesbanan. Respektive berättelse avslutas 
med en sammanfattande analys. Avhandlingen avslutas med en diskussion. 
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Metod 
I följande kapitel ges en beskrivning av de delar i forskningsarbetet som omfat-
tar metodologiska utgångspunkter och överväganden samt hur dessa legat till 
grund för studiens planering, genomförande och analysarbete. I kapitlet be-
skrivs inledningsvis några grundläggande drag inom berättelseforskningen med 
fokus på livshistorieansatsen och dess användning inom det pedagogiska forsk-
ningsfältet. Avslutningsvis beskrivs forskningsprocessen avseende urvalsförfa-
rande, intervjumetodik, dataproduktion och analys. 

Utgångspunkten för mitt val av en ansats som ryms inom berättelseforsk-
ningens ramar14 bygger på antagandet, att berättande är en grundläggande egen-
skap hos människan, vilken förutsätter en nyfikenhet på vad människor har att 
berätta. Atkinson (1998 s. 1) talar om berättande som en ”grundläggande form 
av mänsklig kommunikation”. Som forskare har jag använt mig av min ny-
fikenhet på vad andra människor har att berätta och utgått ifrån att de lärare 
som tillfrågades om deltagande i studien både kunde och ville berätta om sina 
erfarenheter av lärarlivet. Det är lärarnas erfarenheter och tolkningar av sitt lä-
rarliv som jag som forskare har varit intresserad av och som jag i forskningsar-
betet har fått förhålla mig till. Förutom nyfikenhet och berättarlust som ut-
gångspunkter, så grundar sig mitt val av ansats på ett antagande, att de historier 
vi berättar om oss själva och de historier som vi får höra är viktiga för vår för-
ståelse av oss själva, av våra medmänniskor och av villkoren för livet i denna 
världen (Atkinson 1998; Bruner 1990; Polkinghorne 1988). Detta innefattar en 
ömsesidighet i kunskapsutvecklingen vid användandet av berättelser i ett forsk-
ningssamarbete, som jag sett både som en utmaning och en tillgång för mig 
som forskare och för deltagande lärare. 

Sambandet mellan händelser och skeenden i det levda livet och berättelser 
om dessa händelser är dock inte enkelt. Widdershoven (1993) påpekar i sin be-
skrivning och analys av sambandet mellan berättelser och det levda livet, att be-
rättelserna öppet uttrycker det som är osynligt eller dolt i det levda livet. Det 
handlar alltså om att vi försöker göra livet begripligt genom våra berättelser. På 
så sätt visar dessa fram de tolkningar vi gör, vad vi exempelvis uppfattar som 

                                                      
14 Berättelseforskningen är bred och inbegriper en rad olika teoretiska traditioner som jag inte har 
för avsikt att belysa. För närmare beskrivning se Anna Johansson (2005) Narrativ teori och metod. 
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meningsfullt i livet. Detta innebär att jag som forskare genom lärarnas berättel-
ser om sina erfarenheter får en möjlighet att ta del av och synliggöra och försö-
ka förstå vad de bedömer som meningsfulla enheter i lärarlivet. Lärarna som 
berättare får samtidigt utrymme för en reflektionsprocess genom att koppla 
samman händelser, erfarenheter och känslor och i ord beskriva dessa upplevel-
ser. En process som genererar nya kunskaper. 

När det gäller tid och berättande, så tar jag stöd av Ricoeur (1988), som 
hävdar att berättelsers sanna funktion är att placera människan i tiden, vardags-
tiden. Enligt Ricoeur är det kanske inte så att berättandet av historier löser am-
bivalenser och paradoxer i vår upplevelse av tiden, men genom att berätta hi-
storier och skriva historia ger vi form åt det som annars skulle förbli kaotiskt, 
stumt och dolt, vilket är jämförbart med det resonemang som Widdershoven 
för. Den process som omvandlar erfarenhet till en berättelse benämner Ricoeur 
emplotment. Genom att enskilda händelser organiseras i en berättelse, får dessa en 
mening. Ett annat viktigt begrepp som lyfts fram är narrative-identity, vilket inne-
bär att självets identitet upptäcks och skapas i och genom berättandet 
(jfr Mischler 1999). Den narrativa identiteten är produkten av självets reflekte-
rande över sig själv och skapar en känsla av kontinuitet. Känslan av kontinuitet 
är en produkt av berättelser som hänger samman över tid, berättelser som för-
blir konstanta genom livets förändringar. 
 

Livshistoria och livsberättelse 
Inom berättelseforskningens ramar ryms studier av livsberättelser och livshisto-
rier. Livsberättelsen är kanske den narrativa form som ligger närmast till hands 
för samhällsvetare, då arbetet med livshistorier har en lång tradition inom både 
sociologi, antropologi och psykologi (Johansson 2005). Den ursprungliga livshi-
storieforskningens ambitioner att beskriva samhälleliga strukturer grundades på 
en viss syn på individen och hennes plats i samhället. Denna syn känneteckna-
des av en dialektisk uppfattning, dvs. att människan är samtidigt en skapare av 
de samhälleliga strukturerna och en produkt av dem. Medlemmar av den s.k. 
Chicagoskolan lade grunden till detta synsätt, som så småningom utvecklades 
och formulerades av främst G. H. Mead (1863–1931) och fick benämningen 
symbolisk interaktionism (Blumer 1969), en riktning som fick stor betydelse för 
den amerikanska sociologin under flera årtionden. Ett av de tidiga kända livhis-
torieprojekten står sociologerna Thomas och Znanieckis för, The Polish Peasant 
in Europe and America (1927). De använde sig i huvudsak av utvandrares självbi-
ografiska berättelser, dagböcker och brev. Livshistorierna blev för dem sam-
hällsvetenskapens data par excellence (Goodson 1996). 

I början av århundradet, innan sociologernas arbeten genomfördes, arbeta-
de antropologer med amerikanska indianhövdingars självbiografier, vilka anses 
vara de första dokumenterade livshistorierna. Salmiinen-Karlsson (1994) ger en 
historisk belysning av hur livshistorieforskningen har förändrats över tid. I se-
nare tids livshistorieforskning har ambitionen att först och främst analysera 
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samhället inte varit lika framträdande. Forskningen har gått mot en större beto-
ning på individens utveckling och därmed förknippade val. Den nyare livshisto-
rieforskningen kan sägas söka kunskap om individers prioriteter i livet, den livs-
långa socialiserings- och mognadsprocessen, symbolers och kritiska händelsers 
betydelse, förändringens förutsättningar och följder. 

Goodson (1991, 1996) för ett kritiskt resonemang, viktigt att beakta, kring 
ovan nämnda förändring. Han påvisar att livshistorieforskningen i viss mån har 
lyckats ge röst åt tystade grupper i samhället, men att analyserandet av det indi-
viduella har resulterat i att man inte alls i den utsträckning som skulle behövas 
har lyckats med att utmana maktstrukturer i samhället. Den tendens som kan 
uppfattas inom både feministisk forskning och lärarforskning, att analysera det 
individuella, kan också förklaras med att man visserligen har sett individen som 
ett aktivt objekt, men inte som en skapare av samhället, utan som en som ope-
rerar innanför givna samhällsramar. 

Livsberättelser är en fråga om att synliggöra subjekten, sätta människorna, 
deras erfarenheter och synsätt i fokus (Pérez Prieto 2000). Med livsberättelser-
nas hjälp är det möjligt att förstå och förklara strävanden hos individer tillhö-
rande olika grupper i samhället, vilket betyder att användandet av livsberättelser 
väl lämpar sig för att synliggöra läraren som subjekt. Det handlar om att doku-
mentera enskilda människors liv och verksamhet. Livsberättelser är ett sätt att 
samla uppgifter om människor och deras öden – och därmed också om samhäl-
let. Livshistoriker anser således, att man från ett fåtal enskilda människors livs-
berättelser kan utvinna kunskap om mekanismer och strukturer i deras sociala 
omgivning såväl som deras individuella sätt att finna sig tillrätta i omgivningen 
(Pérez Prieto 2000, 2006; Erben 1998a), en uppfattning som jag ansluter mig 
till. Livsberättelser skapar en möjlighet att belysa lärarens erfarenheter av pro-
fessionell utveckling, identitet och engagemang i en tid av förändring, vilket är i 
fokus i föreliggande studie. Erben (1998a s. 28) formulerar i tre punkter skälen 
till att livshistorieansatsen används, skäl som är grunden till mitt val av ansats. 
 

– It explicitly recognizes that lives are not hermetically compartmental-
ized into, for example, the person we are at work (the professional self) 
and who we are at home (parent/partner/selves), and that, conse-
quently, anything which happens to us in one area of our lives poten-
tially impacts upon and has implications for other areas too; 

– It acknowledges that there is a crucial interactive relationship between 
individuals’ lives, their perceptions and experiences, and historical and 
social contexts and events; 

– It provides evidence to show how individuals negotiate their identities 
and, consequently, experience, create and make sense of the rules and 
roles of the social worlds in which they live. 
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Livshistorieansatsen inom det pedagogiska forskningsfältet 
När det gäller livhistorieansatsens etablering inom det pedagogiska forsknings-
fältet är Goodson (1991, 1992, 1996, 1999) en av dess företrädare. Som jag in-
ledningsvis nämnde, har han genom lärares livsberättelser identifierat samhälls-
förändringars betydelse för lärares professionella liv med fokus på kunskap och 
identitet, studier som tidigt inspirerade mig att välja ansats och inriktning. 
Andra studier som beskriver och lyfter fram livshistorieforskningen och dess 
möjligheter inom lärarforskningen är Cole och Knowles (2001) Lives in context – 
The art of life history research, Goodson och Sikes (2001) Life history research in educa-
tional settings – learning from lives samt Livshistoria och professionsutveckling (Goodson 
& Numan 2003). De har sammantaget givit den plattform och de redskap som 
varit nödvändiga för utformningen av studien. 

Nedan följer en sammanfattning av de områden som ovan nämnda forskare 
pekar på som centrala, vilka således utgör en del av ansatsens karaktär. Av den 
anledningen har de också beaktats och utgjort riktlinjer under mitt forsknings-
arbete, vilka också konkretiseras i studiens genomförande. De pekar på relatio-
nen mellan: 1) forskaren, forskningsområdet och dess fokus, 2) forskaren och 
andra deltagande i forskningen. 

De lyfter fram: 
– att forskarens valda område eller frågeställning är en förlängning av 

vem hon/han är som individ och att det är viktigt som forskare att star-
ta i sin egen historia, försöka förstå den och medvetandegöra sin kopp-
ling till valt forskningsområde, 

– att ett genuint livshistorieprojekt tar sin utgångspunkt i en kombination 
av intentionella, rationella, intuitiva tankar och handlingar tillsammans 
med det oförutsägbara och överraskande, 

– att strävan finns att utmana och förändra de hierarkiska principer som 
traditionellt finns mellan forskaren och dem som medverkar (som blir 
föremål för forskning), 

– betydelsen av relationality, mutuality, empathy (reflexing being the other), care, 
sensitivity, and respect, 

– att målet är att lokalisera och bjuda in ett mindre antal individer i forsk-
ningsarbetet, vilka ställer sig villiga att samarbeta i flera månader, moti-
verade att erhålla djupgående insikter inom ett för båda parter intres-
sant område, dvs. etablera en relation och ett samarbete, som grundar 
sig i ett ömsesidigt intresse, 

– att data produceras genom guidade samtal med få öppna frågeställning-
ar och ofta arbetar med tidslinjer, tankekartor, som t.ex. skildrar yrkes-
karriären med markerade betydelsefulla händelser, 

– att den kontextuella informationen som erhålls genom samtal i en livsh-
istoriestudie ofta omfattar Family heritage, including racial background and 
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ethnic and familial cultures, family and individual health and well-being, socioeco-
nomic conditions of family and community, religious influences and practices, influ-
ence of gender, educational background, political conditions, fundamental persons as-
sumptions about the relationships of self to context in all its form, 

– att den kontextuella informationen också kan erhållas genom observa-
tion och direkt erfarenhet av aktuella platser. 

 

Från livsberättelse till livshistoria 
En livsberättelse står för den biografiska beskrivning som en enskild människa ger 
av sitt liv. Det handlar om en personlig rekonstruktion av erfarenhet, återberät-
tad för en forskare som bearbetar och redigerar, men där berättelsen får tala för 
sig själv, utan större ingrepp från forskaren. En livshistoria konstrueras genom 
att den berättelse om sitt liv som en människa delar med sig av genom t.ex. in-
tervjuer, dagböcker, brev, fotografier och betydelsefulla artefakter, tolkas och 
sätts in i ett socialt och kulturellt sammanhang. Det betyder att då livsberättel-
serna inramas av historisk, kulturell och samhällelig kontext, omvandlas de till 
livshistorier. Goodson och Sikes (2001) framhåller skillnaden och menar att di-
stinktionen är viktig. Cole och Knowles (2001) hävdar, att livshistorierna är en 
vidareutveckling av livsberättelserna, eftersom de dels kompletterar berättelser-
na, dels också ökar trovärdigheten. Hatch och Wisniewski (1995) är av samma 
åsikt och betonar att kraften i berättelserna ligger i relationen mellan personer-
nas berättelser och den omgivande kontexten. 

Salminen-Karlsson (1994) talar om livskontext – att sätta livet i sitt sam-
manhang och menar att det inte är självklart oproblematiskt för forskaren att 
dra slutsatser om vilka faktorer som påverkat de enskilda livsberättelserna, vilka 
kontexter är relevanta? Då, som jag tidigare nämnt, det uttalade syftet för livshi-
storieforskningen är att kunna uttala sig om omgivningens betydelse, är det av 
central betydelse att identifiera vilken kontext som är fruktbar, att kontexten 
inte enbart bör ses som något utanför en livshändelse. Enligt Strauss och Cor-
bin (1998) är kontexten de villkor som är grunden till en aktion, The conditions in 
which actions are embedded (s. 131). De menar att omgivningen bör beskrivas inte 
endast i generella termer, utan i sina olika aspekter, som villkor och konsekven-
ser, relaterade just till de aktuella livshistorierna. Om ändamålet är utformandet 
av en teori, att kunna uttala generella och generaliserbara principer, som förkla-
rar såväl gemensamma som individuella variationer, är en beskrivning av kon-
texten en nödvändighet. I studien har jag valt att betrakta kontext i den vida be-
tydelsen som ovan beskrivits, dvs. lärarnas liv som kontext, dels som en karta 
och dels som ett ramverk med referenspunkter i förhållande till de berättelser 
om lärarnas yrkesliv och professionella utveckling som växer fram. Jag har ock-
så valt att identifiera de utbildningskontexter, inom vilka de har verkat, vilket 
omfattar lärarutbildningen och den utbildningspolitiska arenan samt de skolor 
de verkar inom. 



36 

 

Livshistorieintervjuer 
En livshistorieintervju behöver inte omfatta ett helt liv, men det är vanligen fö-
rekommande att den söker referenspunkter från en längre tidsperiod (Goodson 
& Sikes 2001; Pérez Prieto 2006). Lärarna i föreliggande studie har inte levt ett 
långt lärarliv, men de har levt ett liv, där läraryrket varit i fokus i nära tio års tid, 
utbildningstiden inkluderad och där tidigare erfarenheter och handlingar i livet 
på olika sätt länkar till läraryrket. En period, där omfattning och innehåll ställda 
i relation till studiens problemställning har skapat underlag för en studie, där in-
tervjuer med livshistoriekaraktär har varit väl tillämpbara för dataproduktion. 
Goodson och Numan (2001) talar om livshistorieintervjun som ett teoretiskt 
grundat samtal (a grounded conversation) och Cole och Knowles (2001) talar om in-
tervjun som ett guidat samtal (a guided conversation). Detta implicerar att intervjun 
är ett samtal, löst strukturerat, men som ändå utifrån forskarens perspektiv har 
en medveten grund och riktning. Min ambition som forskare har varit att skapa 
en öppen struktur i intervjusamtalet för att möjliggöra att de aspekter angående 
yrkeslivet som intervjupersonen själv funnit viktiga tas upp. Jag har av den an-
ledningen varit sparsam med intervjufrågor. Jag har snarare svarat för en guid-
ning i samtalet med frågor som vuxit fram under samtalets gång, en viktig ut-
gångspunkt i intervjusamtalet för att personen ska få utrymme att återge sina er-
farenheter i berättande form. 

Cole och Knowles (2001) beskriver forskningsintervjun som ett samspel 
mellan två människor, där påverkan sker ömsesidigt, något som även Kvale 
(1997 s. 39) formulerar. Han pekar också på positiva konsekvenser av samspe-
let: 
 

Det ömsesidiga inflytandet som intervjuaren och den intervjuade utövar 
på varandra, såväl kognitivt som emotionellt, är dock inte nödvändigtvis 
en felkälla, utan kan vara en styrkefaktor hos den kvalitativa forsknings-
intervjun. Snarare än att söka reducera vikten av detta samspel gäller det i 
forskningsintervjun att erkänna och utnyttja de insikter som det mellan-
mänskliga samspelet föder. 

 
Samtidigt som jag som forskare har haft en ambition att i en intervjustudie föra 
äkta, engagerade och inlyssnande samtal, har jag försökt att förhålla mig själv-
kritisk och medveten om min egen påverkan. Min erfarenhet och förtrogenhet 
med forskningsfältet samt att jag är kvinna, har familj och är lärare, har jag be-
dömt som goda förutsättningar, samtidigt som de också utgör en risk för att 
vissa utsagor har tagits för självklara och inte bearbetats alls, medan andra blivit 
överfokuserade (jfr Malm 2003; Wennerström 2003). 
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Studiens utformning 
Goodson och Numan (2003) beskriver tre olika former av livshistoriestudier 
och deras innehållsliga dimension. Dessa kan kortfattat beskrivas som följer: 
 

– Yrkeslivshistoria (occupational life history). Vid denna form av livshistoria 
samlar man in ett brett detaljerat material, men huvudintresset är att 
förstå personernas yrkesliv och arbete. Fokus kan ligga på hur de blev 
de lärare som de är och på hur de berättar sin historia om yrkeslivet, ar-
betet och andra områden i sina liv, 

– Den tematiska livshistorien (thematic life history) antar också speciella fo-
kus, som följs upp. Det kan vara teman som könsaspekter, lärares ut-
brändhet, stadier i karriären, kritiska händelser eller personlig ambition. 
I dessa fall söker man också på olika sätt fram bakgrundsmaterial av 
livshistoriekaraktär i avsikt att bättre förstå och belysa det aktuella te-
mat, 

– Hel, eller fullständig livshistoria (total life history), där målet är att till fullo 
förstå personens kompletta levnadsberättelse och att sätta in den i dess 
historiska och lokala sammanhang. 

 
 

En kombination av de båda första varianterna utvecklades i relation till studiens 
syfte och frågeställningar. Tillsammans med respondenterna formulerades en 
variant, som jag valt att benämna tematiserad yrkeslivshistoria. En kombination, där 
både lärarens bakgrund, tidigare livserfarenhet, yrkesval/utbildning, nuvarande 
arbetssituation och erfarenheter från yrkeslivet bygger en kronologisk struktur 
samt utgör grunden för de teman som växer fram i lärarnas berättelser. Teman, 
som är aktuella att synliggöra, kan vara på förhand uttalade, exempelvis kritiska 
händelser, personlig ambition, engagemang och stress. De kan också växa fram 
under forskningsarbetets gång. I detta har temat kritiska händelser varit på för-
hand givet medan övriga har kommit senare. 
 
 

Analys av berättelser i teori och praktik 
Forskningsarbetet har, som sig bör, inneburit ett omfattande analysarbete, som 
dels inneburit ett inspirerande och mödosamt tolkningsförfarande, dels ett näst 
intill lika mödosamt arbete med berättelsekonstruktion. De är inte på något sätt 
skilda från varandra utan har samverkat under hela analysprocessen. Med lärar-
nas berättelser som empiriskt material har mitt forskningsarbete inneburit en 
rörelse mellan det som man kan betrakta som tre nivåer av livet: det levda livet, 
livet som muntlig berättelse och livet som text. Goodson & Numan (2003) be-
skriver denna rörelse med hänvisning till Bruners (1990) resonemang och me-
nar, att ju längre bort vi avlägsnar oss från de verkliga livserfarenheterna, desto 
mer tolkar vi och konstruerar. Detta är ett fenomen som han menar inte går att 
undvika, utan som är en naturlig följd av att vi gör något verbalt, berättar om 
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något som hänt och sedan utformar berättelsen skriftligt. När jag som forskare, 
tillsammans med den intervjuade, försökt utforma eller konstruera en yrkeslivs-
berättelse utgående från tolkningar av hennes utsagor, så har vi flyttat oss bort 
från livszonen till en tolkningszon, eftersom det är där man som forskare lever 
och verkar. Vi har där försökt hitta en metod för tolkning och konstruktion, 
som för oss tillbaka så nära det levda livet som möjligt. Denna rörelse och dess 
praktiska implikationer beskrivs senare i genomförandet av studien. 

Den feministiska sociologen Caterine Kohler Riessman (1993) belyser den-
na aspekt, dvs. poängterar, att kärnan i narrative analys eller narrativa studier är 
dess tolkande karaktär. Det handlar om att systematiskt tolka andra människors 
tolkningar av sig själva och sin sociala värld. Det är en komplicerad forsknings-
process, som sker på flera olika nivåer vid narrativa studier. Det är en pågående 
social konstruktion och reflexiv process för samtliga inblandade parter. Hon 
betonar att man som forskare aldrig kan få direkt tillgång till någon annans erfa-
renhet. Som forskare bör vi istället förhålla oss till och lära oss att hantera mot-
sägelsefulla språkliga presentationer av tal och text. Den analytiska och tolkande 
processen i berättelseforskning påbörjas redan då man som forskare i ett inle-
dande skede, utifrån vissa perspektiv och viss förförståelse, funderar på och 
formulerar sina frågeställningar och problem. Även om man ofta utgår från ett 
antagande, att forskningsprocessen följer ett linjärt förlopp med olika faser, så 
är karaktäristiskt för kvalitativ forskning och således narrativa studier, att dessa 
faser ofta löper parallellt och samverkar. Samtidigt är det viktigt att urskilja och 
tydliggöra en specifik fas av systematisk explicit analys, som påbörjas vid bear-
betningen av ett empiriskt material, till vilket jag återkommer och beskriver se-
nare. 

Polkinghorne (1995) skiljer mellan analys av narrativer och narrativ analys. 
Analys av narrativer innebär att data utgörs av berättelser – orala, t.ex. insamla-
de via intervjuer i form av livsberättelser (t.ex. Kelchtermans 1994; Pérez Prieto 
2000; Torstensson-Ed 1997; Trondman 1994) eller i självbiografisk form (Vilk-
ko 1992). Polkinghorne särskiljer två olika sätt att bearbeta och analysera det 
datamaterial forskaren producerat. I analysen av narrativer används ofta meto-
der, där analysen enligt Polkinghorne resulterar i ett utformande av kategorier 
och begrepp. I berättelserna förekommande gemensamma teman och föreställ-
ningar lyfts fram och relateras till varandra (se Wennerström 2003). Inom det 
pedagogiska forskningsfältet är det denna form av berättelseanalys som oftast 
förekommer (t.ex. Sikes, Measor & Woods 1985; Goodson 1996; Pérez Prieto 
1992; Strömberg 2000) och det är oftast den som åsyftas, när man inom det pe-
dagogiska fältet talar om narrativ analys. Polkinghorne är till viss del kritisk och 
anser att kunskap, som den formen av analys resulterar i, till stor del är be-
greppslig och kategoriserande, de individuella enheterna försvinner, abstraheras 
bort eller reduceras. 

Den narrativa analysens mål är däremot att organisera data till en samman-
hängande berättelse, som skapar ny mening åt det studerade fenomenet (t.ex. 
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Heyman 1998; Hellsten 2000; Calander 1999). Med hänsyn till Polkinghornes 
kritik har jag arbetat i linje med vad som kan betraktas som en narrativ analys 
av empirin. Med utgångspunkt i det som jag menar vara en lämplig livshistorie-
variant i relation till studiens problemområde, den tematiserade yrkeslivhistori-
en, där data i huvudsak utgörs av intervjuer, har jag valt att arbeta med en ana-
lysmetod som genererat en tidsmässigt strukturerad berättelsekonstruktion, som 
bärs upp av individuella teman. 
 

Kritiska händelser som redskap i berättelseforskningen 
Leonard Webster och Patricia Mertova (2007) är förespråkare för användandet 
av berättelser inom undervisning och lärande och sätter fokus på betydelsen av 
personliga erfarenheter och dess betydelse för förståelse av olika professionella 
praktiker. En identifiering och analys av kritiska händelser, critical events, inom 
narrativa studier ses som värdefulla verktyg för att beskriva betydelsefulla inslag 
i livet. Identifikationen av dessa nyckelhändelser och beskrivning av detaljer 
som kringgärdar dem are recognised forces in adequately describing the matter under rese-
arch (s. 72). De menar att kritiska händelser ofta finns kvar i vårt minne och 
uppträder som nyckelhändelser i vårt återberättande. Med hänvisning till berät-
telseforskningens grunder, som visar att människor ”destillerar” de händelser 
som varit viktiga, så ser de den mänskliga destillationen av de mest viktiga hän-
delserna i en historia som essentiell för användandet av kritiska händelser som 
metod vid analys av berättelser. Webster och Mertova lyfter fram att en kritisk 
händelse som skildras, visar på en förändring i förståelse av eller syn på värl-
den.15 De beskriver hur speciella händelser förutbestämmer hur vi återger våra 
livserfarenheter och att minnen av tidigare kritiska händelser ofta påverkar oss 
att använda vissa strategier och gå in i processer, där tidigare erfarenheter får 
betydelse. 

Händelserna kan enbart identifieras i efterhand, de kan inte förutses eller 
planeras. Det är alltså enbart möjligt att ur ett retrospektivt betraktande bedöma 
en händelse som kritisk ur den berättandes perspektiv. Att just en händelse kan 
identifieras som kritisk har att göra med den betydelse som den ges av berätta-
ren (Bohl 1995). Kritiska händelser kan både ha negativa och positiva implika-
tioner. Woods (1993b) beskriver negativa kritiska händelser och använder ter-
men counter incidents. Woods (1993a, b) gör dessutom en distinktion mellan criti-
cal events och critical incidents. De förstnämnda är enligt honom väl förutsedda och 
planerade, medan de senare är det motsatta. Webster och Mertova (2007) gör 

                                                      
15 Webster & Mertova (2007) anger några av de författare som inom sin forskning identifierat och 
utvecklat arbetet med kritiska händelser: Strauss (1959), Berger och Kellner (1964), Becker 
(1966), Glaser & Strauss (1967), Walker (1976), Measor (1986), Sikes et al (1985), Sparkes (1988), 
Strauss & Corbin (1990). Den förstnämnda författaren är den som först formulerade en teori i 
utvecklandet av en analytisk psykologiskt inriktad träningsmetod för piloter under andra världs-
kriget, critical incidents technique (CIT). Strauss med kollegor ser kritiska händelser ur ett socialpsy-
kologiskt perspektiv med fokus på identitet. 
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inte den distinktionen. De talar däremot om tre kategorier av händelser. Förut-
om critical event, definierar de like event och other event. Webster och Mertova 
(2007) lyfter i huvudsak fram kritiska händelser, som har haft en positiv inver-
kan på berättaren ur lärandeperspektiv och menar att det är det vanligen före-
kommande inom berättelsefältet. 

Kritiska händelser kan alltså betraktas som faktorer som på avgörande sätt 
kan påverka lärares fortsatta yrkesliv. Studier av lärare under ett tidigt skede av 
deras yrkesbana har visat på betydelsen av bestämda händelser som påverkat 
deras yrkesidentitet, utveckling och engagemang i yrket.16 De brittiska utbild-
ningsforskarna Patricia Sikes, Lynda Measor och Peter Woods ger i boken Tea-
cher careers – Crises and Continuties (1985) bilden av att kritiska händelser är nyck-
elhändelser i livet kring vilka avgörande beslut fattas. Även om forskare inom 
fältet använder lite olika begrepp,17 tycks det finnas en gemensam kärna som vi-
sar att kritiska händelser i livet/yrkeslivet innebär förändringar i någon mening, 
ett före och efter kan identifieras och påverkar individens identitetsskapande 
och riktning i yrkeslivet, vilket gör att jag har valt att betrakta dem som använd-
bara metodiska redskap i arbetet med lärares berättelser om liv och arbete. I fö-
religgande studie har jag valt att betrakta och benämna de händelser som lärarna 
själva minns och som de i ett retrospektiv bedömer som kritiska i någon me-
ning som just kritiska händelser och använder dem som nyckelhändelser i berät-
telsekonstruktionen allt enligt Webster och Mertovas (2007) definitioner och 
utgångspunkter. 
 

Berättelsernas analys och konstruktion 
Jag har vid konstruktionen av yrkeslivsberättelserna inspirerats av Kelchtermans 
och Vandenberghes analysmodell (1994 s 51), som har en tids- och tolknings-
dimension. De använder begreppet critical incident, vilket är jämförbart med criti-
cal event. För att synliggöra lärares professionella utveckling har de identifierat 
och beskrivit den formella karriären och lärares ageranden, som de betraktar 
som facts. Tolkningsdimensionen baseras på dessa och beskrivs i termer av pro-
fessional biography och professional self, vilket är jämförbart med yrkeslivsberättelser 
och yrkesidentitet. De har framställt sin modell i grafisk form,18 vilket har varit 
en inspiration vid analysen och utformningen av yrkeslivsberättelser. Nedan 
finns modellen med tillhörande begrepp (Figur 1). 
 
 
 

                                                      
16 Casey 1988; Fransson & Morberg 2001; Hensvold 2003; Knowles 1992; Tripp 1994. 
17 Denzin (1989) kallar dem epiphanies; Alheit (1994) skriver om biographical disconituity; Antikainen 
et al (1996) talar om life-changing learning events. 
18 Modellen används med tillåtelse av Gert Kelchtermans, enligt muntlig överenskommelse, Wien 
22 september 2009. 
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Figur 1. Kelchtermans och Vandenberghes analysmodell (1994). 
 
 
 
 
 

Fokus i Kelchtermans och Vanderberghes studie, liksom i min studie, är att lä-
rares professionella biografier och lärares berättelser om liv och arbete skapar 
underlag och gör det möjligt att få kunskap om lärares professionella utveck-
ling. 
 
 

Forskningsprocessen – planering och genomförande 

Urval och undersökningsgrupp 
Intresset för gruppen lärare, som varit delaktiga i detta avhandlingsarbete, kan 
förankras i en av mina tidigare studier (Strömberg 2000), vilken omnämnts tidi-
gare. I slutskedet av det arbetet väcktes mitt intresse för att följa upp och möta 
lärarna för intervjusamtal, när de varit yrkesverksamma en tid, vilket innebar att 
jag tidigt identifierade en möjlig undersökningsgrupp och kunde göra ett riktat 
urval, steg 1, i förberedelsen inför en livshistoriestudie (Goodson & Numan 
2003). Det var lärare, med vilka jag redan hade etablerat en viss kontakt och 
som kunde förväntas bidra till en studie med fokus på frågor kring lärares ut-
veckling i yrket. Jag såg en möjlighet att bygga vidare på min tidigare forskning 
och fortsätta utveckla kunskaper om lärares yrkesutveckling genom att studera 
lärares berättelser från sin första tid i yrket. Idén om en fortsatt studie tog form 
och konkretiserades så småningom i ett underlag inför ansökan till forskarut-
bildningen 2003. Där fick jag möjlighet att utveckla en forskningsplan, vilken 
ventilerades våren 2004. Avhandlingsplanens metodiska delar utformades i linje 
med den livshistoriska ansatsen, så som den har utvecklats inom det pedagogis-
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ka fältet, vilket jag har beskrivit tidigare. I den förespråkas, att forskaren bjuder 
in ett mindre antal deltagare, eftersom dataproduktion inom ansatsen sker ge-
nom livsberättelseintervjuer, vilka har karaktären av djupintervju som kräver tid 
och där dataproduktionen tenderar att bli omfångsrik. 

I augusti månad 2004 skickades en förfrågan om deltagande ut till fem av 
de sex grundskollärare som tidigare deltagit i min studie, där studiens syfte och 
övergripande frågeställningar var formulerade (se bilaga) samt information om 
att jag skulle återkomma per telefon en vecka senare. Vid de telefonsamtal som 
senare ägde rum fick lärarna möjlighet att ställa frågor. I samtliga samtal upp-
kom frågor som rörde deras deltagande i vad som formulerats som ”läsning 
med viss bearbetning av intervjumaterial samt av analyserat material”. Jag in-
formerade och förklarade grundidén med återupprepade intervjuer och vad lä-
rarnas insatser i den ”mellanliggande” läsningen av och reflektion över transkri-
berat intervjumaterial skulle innebära. Jag delgav grundtanken om att arbetssät-
tet innebar ett större inflytande över samtalsinnehållet för samtliga inblandade 
parter och en möjlighet för dem att lyfta angelägna områden för fördjupning. 
Dessa frågor resulterade i viktiga klargöranden, eftersom tillvägagångssättet 
kräver mer tid av deltagarna än vad som är vanligt förekommande i en intervju-
studie, vilket kan betraktas som nödvändig information inför ett beslut om del-
tagande i studien. 

Hos fyra av de fem tillfrågade lärarna väckte studiens övergripande syfte 
och inriktning ett intresse för att delta. De fyra lärarna som var villiga att delta i 
studien var samtliga kvinnor. Åldersspridningen var 35–45 år, vilket implicerar 
att de utbildat sig något senare i livet än den genomsnittlige lärarstudenten i ri-
ket samt att de hade mångårig tidigare yrkeserfarenhet. De hade en grundskollä-
rarutbildning med inriktning årskurserna 1–7. I gruppen hade två stycken arbe-
tarklassbakgrund och två av lärarna medelklassbakgrund. De med medelklass-
bakgrund hade föräldrar, där minst en var lärare. Samtliga var gifta och hade 
familj, varav tre hade barn. Gruppen kan beskrivas som representativ för dem 
som i allt högre grad har rekryterats och sökt sig till lärarutbildningen under det 
senaste decenniet, i fråga om ålder, kön och social bakgrund. En av lärarna var 
av annat etniskt ursprung. På grund av studiens design innebar det riktade urva-
let, att de skulle ha funnits med i min tidigare undersökningsgrupp, de skulle ha 
examinerats från lärarutbildningen 2000/2001 samt verkat inom grundskolan 
sedan dess. Urvalet grundade sig på att de som grupp förväntades kunna tillföra 
studien information utifrån studiens syfte och frågeställningar. 
 

Dataproduktionens planerade och förändrade tidsplan och volym 
I samband med vårt telefonsamtal bokades ett första intervjutillfälle in med var 
och en. Dessa förlades till september månad med tanke om att de nästföljande 
två skulle komma till stånd våren/hösten 2005 enligt den formulerade planen. 
Planen visade sig tidsmässigt optimistiskt upplagd. Intervjumaterialets omfång 
krävde mer tid för transkribering och ”mellananalys” än vad planen tillät och 
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intervjuerna spreds ut över en längre tidsperiod och genomfördes i september 
2004, juli 2005, maj 2006 och september 2007. Detta kom i viss utsträckning att 
förändra studiens karaktär i relation till den ursprungliga planen. Enligt över-
enskommelse med lärarna genomfördes dessutom en gruppintervju i november 
2006. Den avslutande enskilda intervjun innebar en utökning från de planerade 
tre till fyra intervjuer. 

Sammantaget utfördes således 17 intervjusamtal, vilka samtliga spelades in 
på band och resulterade i cirka 40 timmars inspelat samtalsmaterial, som slutli-
gen landade i ett transkriberat material på 811 A4-sidor – storlek 12 punkter, 
typsnitt Times New Roman. Förutom detta material tillkom en text, som varje 
lärare på temat Min egen resa, skrev under våren 2007 samt textmaterial som lä-
rarna skrivit under sin utbildningstid. Det är i huvudsak kursuppgifter, så kalla-
de pedagogiska ställningstaganden, som producerats i samband med kurser 
inom det allmänna utbildningsområdet i lärarutbildningen. Den sammanlagda 
volymen av empiri redovisas nedan (Tabell 1). 

 
 
 

Tabell 1. Dataproduktion. 
 
 

      

Data År Fanny Gill Bodil Marina 
Pedagogiskt ställningstagande 1997 termin 1 14 10 12 10 
Textmaterial 1999 termin 4 9 5 5 8 
Pedagogiskt ställningstagande 2000 termin 6, 7 15 14 12 14 
Första intervjun 2004 ht 17 8 10 23 
Andra intervjun 2005 vt 23 15 17 34 
Tredje intervjun 2006 vt 27 16 16 41 
Gruppintervju 2006 ht 79 79 79 79 
Textmaterial ”Resan” 2007 vt 3 3 3 5 
Femte intervjun 2007 ht 28 13 26 39 
Yrkesdagböcker 1997–2007 X X X X 
      

Totalt antal sidor  215 163 180 253 
 
 
 

Val av intervjumiljö 
Två av de 16 enskilda intervjuerna genomfördes inte på min arbetsplats. I ett 
fall utfördes den första intervjun på önskemål av läraren i hennes hem och i det 
andra fallet på lärarens arbetsplats. Att välja miljö för intervjuerna är steg 2, ett 
stadium, som Goodson och Numan (2003) kallar för setting the scene, vilket inne-
bär att forskaren i samråd med informanterna väljer en trygg och avspänd miljö, 
något som är av vikt för att ett bra intervjusamtal ska kunna genomföras. Att 
valet på plats för intervjuerna i de flesta fall föll på min arbetsplats och lärarnas 
före detta utbildningsmiljö uppfattade jag som ett val som de kände sig bekvä-



44 

ma med. Det var en välkänd miljö med positiv laddning, som de inte hade nå-
got emot att återkomma till och vistas i. De praktiska förberedelser jag gjorde 
omfattade iordningställande av ett lämpligt arbetsrum som var rymligt och triv-
samt, där det var möjligt att sitta ostört och bekvämt rakt eller snett mittemot 
varandra vid ett arbetsbord. Det var ett bord, där det fanns utrymme för både 
förtäring, bandspelare, intervju- och anteckningsmaterial. Eftersom lärarna of-
tast kom direkt efter en arbetsdag, förbereddes en enklare förtäring inför samt-
liga intervjuer, ett uppskattat inslag med utrymme för återhämning, nedvarvning 
och småprat. 
 

Intervjuernas karaktär 
I den kvalitativa forskningsintervjun, som till exempel i livsberättelseintervjun, 
bygger man kunskap i samspel med varandra. Forskningsintervjun bygger enligt 
Kvale (1997) på ”vardagens samtal”, samtidigt som den är ett professionellt 
samtal med ett uttalat syfte. Syftet med intervjuerna i den här studien var att få 
beskrivningar av lärare, rörande deras liv och arbete och genom dem producera 
kunskap om hur lärares professionella utveckling kan gestalta sig. Livsberättel-
seintervjuer är, som jag tidigare beskrivit, sällan strukturerade med ett på för-
hand konstruerat frågeformulär, utan frågor föds under samtalens gång. Inter-
vjuerna med lärarna i studien har haft en öppen karaktär, där jag som intervjua-
re har uppmuntrat läraren att berätta och där jag själv intagit en lyssnande roll 
och inflikat enstaka följdfrågor, vilket oftast har lett fram till att läraren har be-
rättat målande och med ett bra flyt (flow). Vid de sammantaget 17 intervjusamtal 
som förts under denna studie har tidslinjen varit till hjälp i situationer då jag 
som forskare inte riktigt har ”hängt med i svängarna”. När berättelserna har 
pendlat mellan tidsperioder, har det ibland varit nödvändigt att be intervjuper-
sonen att markera på tidslinjen för att få grepp om tidsaspekten. 

Goodson och Numan (2003) framhåller vikten av återhållsamhet med frå-
gor och sträcker sig till och med så långt som att de uttalar att: Ju mer vi preciserar 
våra frågor, ju mer vi strukturerar våra undersökningar före intervjun, desto mindre kommer 
vi att få reda på (s. 150). Samtalen har rört sig kring de områden som lärarna valt 
att berätta om och som upplevts som angelägna och jag har varit sparsam med 
frågor och egna utläggningar. Intervjusamtalen kan utifrån Bertaux (1981b) be-
skrivas som topical, eftersom de fokuserar på en begränsad period och begrän-
sade aspekter i intervjupersonernas liv. I egentlig mening är naturligtvis alla 
livshistorieintervjuer topical, eftersom det inte är möjligt att få fram en fullstän-
dig berättelse om en människas liv, men distinktionen mellan topical och complete 
är ändå meningsfull, eftersom den pekar på i förväg bestämda avgränsningar i 
det förstnämnda (Heyman & Pérez Prieto 1998). 

Livsberättelseforskning motiveras ofta, som jag tidigare beskrivit, som en 
ansats, där makten att styra samtalet lämnas över till intervjupersonen, eftersom 
det är hennes erfarenheter och sätt att ge dem innebörder i livsberättelser som 
forskaren är intresserad av (Pérez Prieto 2000, 2006). Det ligger så att säga i an-



45 

satsens ambition att fördela makten mellan inblandade parter. Detta har jag i 
samtalen med lärarna alltid haft som ambition, men jag har samtidigt varit med-
veten om svårigheten att skapa jämlika intervjusamtal. 

Kvale (1997) talar om att intervjusamtal aldrig är jämlika i den bemärkelsen 
att intervjuare och intervjuperson möts på neutral mark utifrån liknande sociala 
positioner och med liknande förutsättningar för och förväntningar på deltagan-
det i samtalet. Som forskare har man en kontroll över intervjusituationen som 
intervjupersonen saknar. Forskaren har tagit den första kontakten, presenterat 
syftet med intervjun och har makten över hur resultat av intervjun presenteras i 
olika texter. Ansatsen beskrivs som ett sätt att ta ett underifrånperspektiv på 
sociala fenomen man studerar, då berättelser om människors erfarenheter får 
avgöra hur dessa fenomen framträder och ges innebörd. Även om berättelse-
forskning kan motiveras utifrån möjligheten att få kunskap om sociala fenomen 
genom livsberättelser, så kan intervjusamtal sägas vara socialt strukturerade på 
olika sätt och är trots allt i olika grad styrda av forskarens mål och intentioner. I 
samtalsintervjun har strävan efter ett ökat inflytande över analysprocessen för 
lärarna i denna studie inneburit en löpande tillgång till utskrifter och tid för re-
flektion och förberedelse inför intervjusamtalen. 
 
 

Första intervjun:  
Att bygga förtroende – grunden för samarbete lärare–forskare 
Det första mötet med respektive lärare inleddes bland annat med en återkopp-
ling till vår tidigare samverkan som ett sätt att orientera sig i vår tidigare gemen-
samma historia. Den tidigare studie som de varit delaktiga i hade inte inneburit 
några personliga möten, utan insamlingen av data och vår kommunikation hade 
skett via intern- och externpost. Två av lärarna hade jag dock mött i rollen som 
handledare vid deras avslutande uppsatsarbete. De reflektioner jag mötte visade 
tydligt, att de uppfattat resultatet av sin delaktighet i tidigare studie som ett po-
sitivt inslag i sin utveckling som lärare. En god grund för ett fortsatt samarbete. 
Det som också blev uppenbart genom deras frågor vid vårt första möte var att 
jag visste betydligt mer om dem än vad de visste om mig. Jag hade via deras ti-
digare texter fått inblick i deras personliga och professionella utveckling och så-
ledes utforskat betydelsefulla delar i deras liv utan att de hade fått insyn i mitt. 

Som ett steg i ledet att skapa ett ömsesidigt förtroende berättade jag om 
min lärarbakgrund och vägen till forskarutbildningen och tankar om avhand-
lingsarbetet, det rent yrkesmässiga, men också något om mitt privatliv. I linje 
med steg 3 (Goodson & Numan 2003) talade vi om de delar som är viktiga att 
få klargjorda, innan forskningssamarbetet kan påbörjas och som också berör 
förtroendefrågan. Det handlade om det grundläggande identitetsskyddskravet, 
vilket konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Eftersom valet 
av livshistorieansatsen och dess intervjumetodik innebär ett forskningsarbete, 
som handlar om att träda in i andra människors liv i ett intensivt och känsligt 
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samarbete, präglat av ett ömsesidigt givande och tagande, ställs bestämda etiska 
krav på forskaren både vad gäller hantering av materialet och medvetenhet om 
maktpositioners påverkan i en forskningssituation. Vid vårt första möte var det 
därför viktigt att gå igenom de forskningsetiska principerna (HSFR 2002) och 
vad de konkret innebär i relation till informationskravet, samtyckeskravet, kon-
fidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vår gemensamma genomgång och 
överenskommelse resulterade i ett muntligt avtal som innebar en enighet om: 
 

– att de enligt informationskravet fått uppgifter om att deltagandet var 
frivilligt, om studiens syfte och de inslag som rimligen kunde tänkas på-
verka deras villighet att delta, 

– att samtyckeskravet var uppfyllt inför intervjustudiens start vilket inne-
bar, att de visste att de hade rätt att själva bestämma över sitt deltagan-
de och att de kunde avbryta sin medverkan utan negativa följder för 
dem, 

– att de enligt konfidentialietskravet fått en försäkran om största möjliga 
hänsyn till konfidentialiet i samband med hantering av data såsom lag-
ring av material samt avidentifiering av såväl kontext som person samt 
att inget forskningsresultat publiceras utan deras påseende och godkän-
nande, 

– att den dataproduktion som genererades i vårt samarbete endast fick 
användas för forskningsändamål i linje med nyttjandekravet. 

 
 

Gemensamma etiska riktlinjer är viktiga faktorer för ett ömsesidigt och gynn-
samt samarbete mellan lärare och forskare. Målet var att de deltagande lärarna 
skulle känna ett förtroende för att samarbetet grundas i de forskningsetiska krav 
som kan ställas och känna sig trygga i sitt deltagande. När vi hade talat igenom 
dessa områden och rätat ut vissa frågetecken och etablerat vår kontakt, starta-
des det formella intervjusamtalet, där en tydlig markering var att starta bandspe-
laren och plocka fram anteckningsmaterial. Det första intervjusamtalet inleddes 
med att jag bad läraren att berätta om sina erfarenheter från de första åren i yr-
ket. 
 
 

Att registrera och transkribera intervjusamtal 
Samtliga samtalsintervjuer registrerades genom att de spelades in med hjälp av 
bandspelare (steg 4). Vid varje intervjusamtal fanns tillgång till anteckningsma-
terial, vilket lärarna ibland använde t.ex. för att illustrera skiften av arbetsplats 
och den tidsmässiga inplaceringen på en skissad tidslinje. Ibland användes an-
teckningsmaterial för att anteckna begrepp och fenomen som läraren betonade 
och som vi kunde föra vidare till nästa samtal. Ibland under samtalen tecknade 
jag snabbt ner spörsmål som kom upp och som jag var intresserad av att åter-
komma till. Likaså gjorde lärarna, när jag ibland förde ett resonemang. Att an-
vända bandspelare innebar för mig som forskare en möjlighet att koncentrera 
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mig på innehållet i vad som berättades och fokusera på samspelet i samtalssitua-
tionen, viktiga utgångspunkter för att kunna inta en engagerad, inkännande och 
inlyssnande roll, vilket genomgående har varit min ambition. 

Utskrifterna hade jag planerat att genomföra på egen hand, vilket också 
gjordes (steg 5). Oftast skedde utskrifterna nära i tid efter att intervjun var ut-
förd. Dessa val grundades i vad Goodson och Numan (2003) beskriver som en 
god och viktig möjlighet för forskaren att ganska snart efter samtalet följa upp 
och fortsätta den analys som redan startat. Genom att åter lyssna till intervjun 
återskapas intervjusituationen och på så sätt kan bland annat minnen av uttryck 
gester och känslostämning antecknas och både en visuell och emotionell di-
mension föras in i analysen. Samtalets innehåll kan de tankar man fått under 
dess gång utvecklas och fördjupas, samtidigt som nya idéer tar form i arbetet 
med utskriften. Att som forskare både genomföra samtalen samt åter lyssna till 
dem, skriva ut dem i textform och sedan läsa materialet gav en god kännedom 
om det datamaterial som successivt producerades. 

Under utskriftsförfarandet förde jag anteckningar parallellt som en form av 
löpande utskriftsprotokoll om möjliga teman och mönster. Detta fungerade se-
dan som stöd i det fortsatta arbetet med analysen. Kvale (1997) talar om att den 
stil som en utskrift ska ha beror på vad utskriften ska användas till. Eftersom 
utskrifterna skulle sändas till lärarna och utgöra ett underlag för vidare samtal, 
samtidigt som de också skulle kunna bedöma att deras berättelser och beskriv-
ningar blivit riktigt återgivna, valde jag en så noggrann återgivning av samtalet 
som möjligt, men ändå med de regler som gäller för skriftspråket för läsbarhe-
tens skull. Genom utskriften strukturerades intervjusamtalet i en form som 
lämpade sig för närmare analys. 
 

Andra intervjun: 
Produktion och analys av data – Återkoppling 
Produktion och analys av data skedde i flera steg enligt planen, dock med en 
tidsförskjutning, vilket tidigare nämnts, där konsekvensen blev att analysen och 
berättelsekonstruktionen inte baserades enbart på lärarnas erfarenheter från de 
första tre åren i yrket, utan också kom att omfatta de tre efterföljande. Det blev 
sammantaget en dataproduktion från den första sexårsperioden i yrkeslivet. När 
den första intervjuomgången var genomförd och samtalen strukturerade i text 
genom utskriftsförfarandet, sändes materialet per post till respektive lärare för 
påseende och bearbetning, vilket innebar att det skedde en genomläsning och 
markering av ämnen som de ville fördjupa och eventuella begrepp eller teman. 
Parallellt med lärarnas bearbetning läste jag utskrifterna upprepade gånger och 
försökte skapa mig en uppfattning om vad den enskilde läraren berättat om, 
men jag gjorde också jämförelser mellan de fyra intervjumaterialen, vilket resul-
terade i att både individuella och tänkbara gemensamheter kunde identifieras. 

Enlig överenskommelse kontaktade jag sedan de fyra lärarna via e-post för 
att boka tid för ett andra intervjusamtal. Det andra intervjusamtalet inleddes 



48 

med att lärarna fick berätta om sina reflektioner över innehållet och om det var 
något som var oklart eller skulle strykas. Flera berättade om sina ganska starka 
reaktioner på hur deras tal tog sig ut i textformat, något som jag var förberedd 
på och som jag troligen borde ha förberett dem på. Detta föranledde en diskus-
sion kring konsekvenserna av vad Kvale (1997 s. 153) beskriver som ”den in-
neboende skillnaden mellan muntlig och skriftlig diskursform” samt att utskrif-
ter är avkontextualiserade samtal som dessutom är avtemporaliserade, vilket be-
tyder att ett ”levande, pågående samtal fryses i en skriven text”. I utskriften får 
orden en definitiv prägel som inte var avsedd i det omedelbara samtalssam-
manhanget. Trots detta innebar det andra intervjusamtalet en konstruktiv fort-
sättning på det gemensamma arbetet med tolkning och analys. Förutom att vi 
uppehöll oss kring de händelserika berättelser som det första intervjusamtalet 
hade genererat och de frågor och områden som vi på respektive kammare an-
tecknat, innebar det andra samtalet också ett berättande om vad som hade hänt 
sedan sist, vilket innebar både en fördjupning av vissa delar av det första samta-
let och en utbyggnad av data med ny empiri. 

Samma procedur som efter det första samtalet följde, dvs. utskriftsförfa-
rande, utskick av textmaterialet till lärarna och upprepad läsning av materialet. 
Förutom en läsning av den nya utskriften gick jag även tillbaka till den föregå-
ende för att kunna göra återkopplingar och se eventuella mönster. I denna fas 
gjorde jag fyra enskilda utkast i form av berättelsekonstruktioner som baserades 
på lärarnas berättelser om de tre första åren i yrket med kritiska händelser och 
brytpunkter som meningsbärande. 
 

Tredje intervjun: 
»upptäckt och konstruktion» 
Efter detta moment kontaktades lärarna för ett tredje intervjusamtal. Vid vår 
tredje träff, precis som vid tidigare tillfällen, fick lärarna starta med sina syn-
punkter på innehållet i vårt tidigare samtal, något som innebar en möjlighet att 
utveckla och delge sina funderingar och analyser. Vid detta tillfälle berättade jag 
om utkasten och några av de individuella teman som började ta form. Denna 
fas i samarbetet kan beskrivas som en analysprocess som både karaktäriseras av 
”upptäckt och konstruktion” (Heyman & Pérez Prieto 1998). Det tredje samta-
let innebar förutom fördjupning av tidigare teman också att lärarna berättade 
om vad som hade hänt sedan sist, vilket innebar att dataproduktionen också be-
rikades med fler berättelser från lärarlivet. Under de tidigare samtalen var det 
två av lärarna som hade väckt frågan om möjligheter för de deltagande lärarna 
att mötas, vilket gjorde att jag funderade på att utföra en gruppintervju med fo-
kus på frågor om lärares yrkesutveckling och med utgångspunkt i några av de 
gemensamma områden som identifierats i materialet. I samband med det tredje 
intervjutillfället diskuterades detta med de fyra lärarna och samtliga lärare sam-
tyckte. 
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Fjärde intervjun: 
Gemensam för alla 
Samtliga lärare gav uttryck för att detta kunde berika studien och var intressera-
de av att träffas, vilket innebar att de blev kända för varandra och att anonymi-
tetsskyddet försämrades. De påtalade att de var medvetna om detta, men att det 
inte påverkade deras medverkan. I samråd med lärarna via e-post bestämdes 
dag och plats för genomförande av en gruppintervju. Den gemensamma inter-
vjun genomfördes under senhösten 2006. Intervjun genomfördes på en plats, 
där vi hade tillgång till ett mindre konferensrum och där vi hade tillgång till ett 
matställe för gemensam lunch och middag. Det var således ett intervjusamtal 
som sträckte sig över en heldag. I samband med gruppintervjun togs ett gemen-
samt beslut att lärarna under våren 2007 även skulle ges möjlighet att skriva en 
sammanfattande text på temat Min egen resa, eftersom just denna metafor flera 
gånger nämndes i samtalet, då det rörde sig om deras gemensamma intresse för 
professionell utveckling och självförståelse. De framhöll alla att forskningsarbe-
tet hade synliggjort processen och att det hade varit betydelsefullt för dem. 
Denna text var mig tillhanda i april 2007 och innebar ett intressant tillskott till 
studiens data. 

Min egen reflektion i relation till metaforen ”Resan” är att jag betraktar mig 
som medresenär i linje med vad Kvale (1997) så målande beskriver. Som fors-
kare i denna studie kan jag ses som en medresenär och tillika reseskildrare. Jag 
har genom våra samtal, under en period i deras utbildning och yrkesliv, fått fär-
das i ett landskap som på olika sätt skildrar de villkor och processer som är rå-
dande och av betydelse för lärares yrkesutveckling och yrkesidentitet och där de 
personliga och professionella dimensionerna sammanflätas. En färd som långt 
ifrån kan beskrivas som lugn, förutsägbar och tillrättalagd, utan snarare omtum-
lande, händelserik och explorativ. Utskrifter av det tredje intervjusamtalet 
skickades ut till lärarna i studien med en påminnelse om att de till den gemen-
samma intervjun skulle återföra sina reflektioner samt fundera på områden som 
de ville ta upp för gemensam diskussion. 
 

Femte intervjun: 
Summering av arbetet 
Det femte och avslutande intervjusamtalet innebar att vi gemensamt summera-
de vad arbetet inneburit hittills och diskuterade de teman som våra tidigare 
samtal resulterat i samt betydelsen av kritiska händelser. Vi tog också avstamp i 
den egenproducerade texten Resan, som även den hade en sammanfattande ka-
raktär. En överenskommelse gjordes, som innebar, att nästa material som de 
skulle ta del av skulle bestå av ett utkast av yrkeslivsberättelsen. 

Goodson och Numan (2003) talar om nedsänkning (immersion), när de be-
skriver processen kring arbetet med att utveckla en detaljerad analys och be-
skriver det som att ”bada i data”. Detta innebär ett noggrant och upprepat läs-
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ningsförfarande av data som producerats (steg 6, 7 och 8). Kvale (1997) beskri-
ver, att forskaren under en analys av berättelser kan alternera mellan att vara 
”berättelsefinnare” – söka de berättelser som inryms i intervjun – och ”berättel-
seskapare” – gjuta samman de många olika händelserna i en berättelse till en 
sammanhängande historia. I den här processen pendlade jag mellan dessa roller 
och jobbade i huvudsak med fokus på individerna och innehållet i de tre ut-
skrifterna (med tillhörande anteckningar) och konstruerade strukturerade, detal-
jerade individuella tankekartor med, vad som i linje med avhandlingens syfte 
och frågeställningar (guidelines), kunde betraktas som centralt innehåll. I sam-
band med den noggranna genomgången gjorde jag även, liksom vid tidigare 
analyser, jämförelser mellan de individuella materialen och gjorde noteringar 
och hänvisningar mellan dem. Med tankekartorna som underlag byggde jag vi-
dare på de tidigare utkasten och fyra individuella yrkeslivsberättelser började ta 
form. Detta innebar ett arbete med en narrativ strukturering som enligt Kvale 
(1997 s. 174) innebär, att en text organiseras tidsligt och socialt för att avslöja 
dess mening. Den inriktar sig på de historier som berättats under intervjun och 
söker utveckla deras struktur och intriger. En dimension ytterligare gavs genom 
att låta deltagarna i studien läsa och kommentera texten samt utveckla sina tolk-
ningar, något som också har varit en central del i forskningssamarbetet. 

Denna process innebar en pendling mellan del och helhet, där jag försökte 
upptäcka mönster och sammanhang, vilket senare låg till grund för de teman el-
ler ledmotiv som senare gestaltades, i form av yrkeslivsberättelser. Det detalje-
rade analysarbetet innebar, att delar av utskrifterna valdes ut, referat gjordes av 
vissa delar av berättelserna och omformulerades. Det flyttades om, ströks och 
redigerades. Långa som korta citat valdes ut och placerades i brödtexten respek-
tive frilades, citat som kommenterades och tolkades. Jag valde att återge citaten 
så ordagrant som möjligt dock med en redigering i relation till skriftspråkets 
krav på läsbarhet (Kvale 1997 s. 241). I de fall citat ligger i löpande text används 
kursivering. Berättelsernas rubriker utgörs av citat. Tecken för paus i citaten 
markeras med tre punkter (ellips). Inom denna fas rymdes flera svåra frågor 
som jag ställde och försökte besvara. Hur ska berättarnas röster framställas? 
Hur gör man deras berättelser rättvisa (se Johansson 2005)? Genom över-
väganden och val skapades, ur en mångfald av muntliga berättelser, en skriftlig 
metaberättelse. 
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Teoretiska perspektiv 
Den teoretiska bas som mitt avhandlingsarbete vilar på har konstruerats kring 
Berger och Luckmans socialkonstruktionistiska perspektiv (1979) samt Sjö-
strands (1968/81) socialpsykologiska teori, som belyser karriärutveckling med 
begrepp som brytpunkter och sysselsättningar. Men även andra teorier har varit 
betydelsefulla, som Bourdieus habitus och kapitalteorier, samt Jenkins 
(1996/2004/2008) teori om social identitet. I följande kapitel redogörs för hur 
dessa teoretiska perspektiv har tolkats och satts samman i vad som beskrivs 
som en integrerad socialisationsorienterad modell (Figur 2).  
 
 

Socialisationsteoretiskt perspektiv 
Zeichner och Gore (1990) beskriver att socialisation av tradition har betraktats 
ur tre olika perspektiv, det funktionalistiska, det interpretiva och det kritiska perspek-
tivet. Vilket perspektiv som väljs får också konsekvenser för forskarens datapro-
duktion och sättet att tolka data. 

I det funktionalistiska perspektivet ses samhället som något som människan 
föds in i och det bildar ett rum för hennes handlingar. I linje med Durkheims 
filosofi ses människan som en del i det redan befintliga samhället. Funktiona-
lismen tar bl.a. sin utgångspunkt i realism, positivism och determinism. Per-
spektivet ställer forskaren i en observatörsposition och frågorna ska vara objek-
tiva. Frågorna förväntas ge sanna svar, som i sin tur kan förklara verkligheten. 
Socialisationens mål är att ge stabilitet och kontinuitet och den som socialiseras 
ska anpassas och förväntas vara flexibel för att passa in i rådande mönster. 

Det interpretiva perspektivet tar sin utgångspunkt i hermeneutiken, feno-
menologin och etnometodologin. Det gemensamma kunskapsintresset är att 
tolka och förstå individers erfarenhet av sin sociala värld. Individer ses som ak-
tiva, handlande, flexibla subjekt. Det är det interpretiva perspektivet som mina 
teoretiska utgångspunkter kan tillskrivas, eftersom mitt kunskapsintresse främst 
är riktat mot att tolka och försöka förstå lärares erfarenheter av sin sociala 
värld. 

Det kritiska perspektivet har sitt ursprung inom marxismen och Frank-
furtskolans filosofi. Intresset rör frågor om reproduktion, företrädda av t.ex. 
Pierre Bourdieu och Basil Bernstein samt om produktion, där Henry Giroux 
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och Paul Willis är exempel på framträdande forskare. Perspektivet kräver en re-
flexivitet, som inte återfinns i de andra perspektiven. Centralt är att kritiskt 
granska det som tas för givet i vardagliga situationer. 

Socialisation betraktades i den tidiga sociologin som en form av överföring 
av normer och värderingar, som gör att samhället bevaras. Denna innebörd, 
som då gavs begreppet socialisation, kan ses som problematisk och har kritise-
rats, eftersom det kan förstås som att individen är maktlös och helt beroende av 
kollektivet. Dessa funktionalistiska för-givet-tagna uppfattningar utmanades i 
mitten av 1900-talet och istället påvisades betydelsen av den påverkan som en-
skilda individer och grupper har på samhället (Berger & Luckman 1979). Ur ett 
sådant kunskapssociologiskt och socialkonstruktionistiskt perspektiv modifierar 
Berger & Luckman Durkheims teorier genom att problematisera hur social 
ordning, som förefaller naturlig, i själva verket kommit till genom handlingar 
och en legitimerad diskurs, där sociala och mänskliga intressen är bakomliggan-
de faktorer, som påverkar utformningen av vad som är naturligt. Deras kun-
skapsintresse rör snarare tillkomstprocesser och hur förändring uppstår. Därav 
följer, att social ordning inte kan ses som fast utan förändras över tid. Att Ber-
ger och Luckman lägger fokus på lokala skeenden och på hur samspelet mellan 
olika aktörer kan åstadkomma förändringar har jag sett som centralt i förelig-
gande studie. Detta är en väg att gå för att försöka förstå de förändringar som 
lärarna i studien vittnar om i relation till de erfarenheter som de gör som nya i 
en yrkesverksamhet och som mer erfarna. Första tiden i yrket präglas ofta av 
både anpassning och ifrågasättande, vilket leder till frågor som kan utmana till 
reflektion. Detta leder i sin tur till behov av att legitimera handlingar genom 
motiv och argument, vilket Berger och Luckman benämner reifiering, en process, 
som kan ligga till grund för lärares professionella utveckling, en utveckling och 
förändring i både tanke och handling, vilket får konsekvenser för den lokala 
kontexten. 
 

Primär och sekundär socialisation 
Socialisation är enligt Berger och Luckman (1979) ett begrepp som omfattar 
skeenden i livet, som handlar om att tillsammans med och i interaktion med 
andra människor förstå och tillägna sig kunskaper, värden och redskap, viktiga 
för att kunna fungera i ett livssammanhang. Det handlar om, så som jag har 
förstått det, ständigt pågående processer, som präglas av ett införlivande av 
ständigt nya kunskaper. Kunskaper och erfarenheter som delvis gör att vi for-
mas till de personer som vi är och anpassar oss till, men också påverkar vår 
omgivning. Under första tiden i livet inlemmas man i familjens sfär, som både 
är social och relationell och det är en första kontext i vilken vi växer upp, ut-
vecklas och tillägnar oss allmänmänskliga förmågor och värden, den primära so-
cialisationen. 

De kontexter som vi möter utanför familjen, t.ex. institutioner som dag-
hem, förskola, skola eller andra kontexter och så småningom arbetsplatser in-
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nebär också en socialiseringsprocess för alla inblandade, den sekundära socialisa-
tionen. Den allmänmänskliga socialiseringen (både formell och informell) befin-
ner sig alltid i ett samhälleligt eller kulturellt sammanhang. Den identitet som 
utformas och de erfarenheter man bär med sig som människa har betydelse 
även för den kanske något mer specifika socialisering som sker inom t.ex. en 
yrkesutbildning och vid inträdet i ett yrke, så kallad yrkessocialisation. 

Socialisation under en yrkesutbildning och yrkespraktik kan, menar Berger 
och Luckman (1979), ses som en sekundär socialisation, där skeenden från den 
primära socialisationen, barnets första år, kan upprepas. Den sekundära sociali-
sationen innehåller vanligen inte samma känslomässiga inslag som den primära. 
Det är å andra sidan typiskt för socialisationen längre fram i livet, t.ex. vid in-
trädet i yrkeslivet att den lätt får en känslomässig prägel. Att möta helt nya situ-
ationer, att tvingas lära nytt, att märka att det man trodde sig veta och kunna 
inte räcker, att behöva inordna sig i ett nytt system kan väcka starka känslor. 
Lärande i lärarutbildning eller yrkespraktik kan alltså ha inslag som kan vara 
emotionellt påfrestande. Det är flera processer som pågår samtidigt och för lä-
rarna i föreliggande studien innebär det ett fortsatt arbete med att skapa sig en 
yrkesidentitet utifrån den man är som person, den utbildning och de livserfa-
renheter man har i relation till alla dem möter i en yrkeskontext. Detta sker 
samtidigt som lärarna strävar efter att utöva yrket framgångsrikt, i linje med 
personligt formulerade professionella mål, samhällsuppdraget och skolans ex-
terna såväl som interna styrdokument. 

Detta sätt att betrakta lärares yrkessocialisation, under utbildning, men 
framför allt i relation till nyexaminerade lärares inträde i en verksamhet kan del-
vis hjälpa oss att förstå lärares första år i yrket där bl.a. beskrivningar av starka 
emotioner har en framträdande plats. För de nyexaminerade lärarna handlar det 
om att konfrontera en ny praktik, vilket innebär utmaningar på flera plan, något 
som tydligt framgår av lärarnas berättelser i denna studie. 
 
 

Lärares yrkessocialisation 
Den socialisationsinriktade teoretiska basen för det lärarforskningprojekt19 som 
blev startpunkten för min forskarbana blev även den huvudsakliga teoretiska 
bas som mitt avhandlingsarbete kom att vila på. Centralt inom det forsknings-
arbete som jag tidigare varit delaktig i har varit att försöka beskriva, analysera 
och tolka de mekanismer och den sociala dynamik som resulterar i individers 
och gruppers konstruktion av en lärarroll både under utbildning och under yr-
kespraktik. 

Huvuddragen i ansatsen förankras i Berger och Luckman (1979) och kan 
formuleras i termer som att socialisation i form av att lära till lärare sker indivi-
duellt men i interaktion med medstuderande, lärare och handledare, elever och 
                                                      
19 Lära till lärare – ett forskningsprojekt som bedrevs vid Högskolan i Borås Institutionen för pe-
dagogik 1997–2002, se Davidsson, Hägglund, Kihlström (1997/1999). 
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så småningom också kollegor, föräldrar och andra verksamma inom en skol-
kontext. Varje lärare har sina unika erfarenheter med sig. Dessa erfarenheter 
möter andras unika eller liknande erfarenheter och ur dessa möten konstruerar 
individen en syn på lärarrollen och vad det innebär att vara lärare. I enlighet 
med Berger och Luckman (1979) kan lärarens yrkesroll och identitetsskapande 
ses som en social konstruktion, som äger rum i en process och i interaktion 
med andra människor, en konstruktion som kommer till stånd i en samhällelig 
och kulturell kontext. 

Begreppet lärande och socialisation används ibland synonymt, vilket väcker 
frågan om det är samma sak, eller är det ena underordnat det andra? Jordell 
(1986) har diskuterat detta och ställer frågan om allt lärande är socialisation eller 
enbart visst lärande, som t.ex. social förmåga. Ska begreppet reserveras enbart 
för situationer, där det sker en påverkan av individer eller kan även vardagliga 
och tillfälliga situationer ses som tillfällen, då socialisationen äger rum? Jordell 
menar att socialisationsbegreppet är ett överordnat begrepp för begrepp som 
uppfostran, utbildning samt förberedelse för ett yrke – det innebär ”socialt 
lärande som har klara implikationer till ett framtida bruk”. Den omfattar den 
påverkan och det lärande som sker på formellt mandat, där avsikten är stabila 
effekter, dvs. har en tidsdimension. Att använda socialisation som överordnat 
begrepp i studien bygger på denna tes och är relevant då jag inte studerar läran-
de i allmänhet utan lärares sociala lärande med fokus på utbildning och yrkes-
praktik. 
 
 

Karriärutveckling som en socialisationsprocess 
Sjöstrands yrkesvalsteori (1968/1980) är, enligt min tolkning, den som främst 
ser yrkesvalet och den fortsatta yrkessocialisationen som en reflekterande och 
dynamisk process. Där sker ett samspel mellan psykologiska och sociala fakto-
rer samt mellan individens uppfattning om sig själv och den yttre verkligheten. 
Det innebär att ett helhetsperspektiv tas på individens yrkesvalsprocess och 
fortsatta yrkessocialisation, som sedan är överförbar till dagens samhälle och 
som jag anser lämpat sig väl för att beskriva och förstå dessa aspekter i lärares 
liv och arbete. Även om Sjöstrand inte själv använder sig av begreppet reflek-
tion, utgår han ifrån att individen har ett reflekterande förhållningssätt i sin kar-
riärsocialisation och under processens gång värderar och omvärderar de olika 
beslut och de omständigheter som är för handen. 

Sjöstrands arbete handlar om karriärutveckling. Det är en socialpsykologisk 
analys av yrkesvalet. Sjöstrand är kritisk mot tidigare karriärforskning och pekar 
på bristerna i den. Det som utmärker Sjöstrands forskning är hans teoretiska 
konstruktion, som lägger tonvikten på individens bedömningsprocess. Han tar 
också itu med det traditionella begreppet yrkesval, som han anser vara ett oklart 
begrepp. Han menar att det för tankarna till att denna process är ett enda val. 
Sjöstrand hävdar att det i själva verket är en process, som är uppbyggd kring ett 
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otal olika valtillfällen. Processen börjar i princip redan i grundskolan, senare i 
högre utbildning och fortsätter i arbetslivet med val av olika arbeten, byte av 
arbete och vidare i återkommande utbildning. Han använder sig istället av ”kar-
riärutveckling” för att beteckna processens helhet. 
 

Istället för att studera yrkesval bör vi studera karriärutvecklingens ele-
ment direkt, det vill säga individen i den enskilda valsituationen och hur 
individen påverkas av en sysselsättning. Med detta betraktelsesätt faller 
den åtminstone i praktiken ofta förekommande särhållningen av å ena 
sida karriärutvecklingen i utbildningssammanhang och å andra sidan kar-
riärutvecklingen i arbetslivet. I stället blir det mer naturligt att se karriär-
utvecklingens helhet och söka efter generella drag i valsituationen och 
individens ställningstaganden i dessa samt påverkan av sysselsättningar 
(ss. 304–305). 

 
Styrkan i Sjöstrand teori är, såsom jag bedömer i relation till studiet av lärares 
liv och arbete, att den inte avgränsar eller fokuserar enskilda moment i proces-
sen utan förordar en helhetssyn, vilket omfattar både individens sociala biografi, 
utbildning, personliga intressen och erfarenheter. Utgångspunkten för Sjö-
strands teori är hans precisering av karriärutvecklingens morfologi. Han utskil-
jer i processen beståndsdelarna brytpunkter och sysselsättningar. Individen vandrar 
i sin karriärutveckling mellan olika sysselsättningar. I övergångarna står hon i 
brytpunkter. Sjöstrand antar att individen i brytpunkterna regerar med en val-
handling. Han antar vidare att individen under sysselsättningarna genomgår en 
socialisation och att individen påverkas av sysselsättning. Därigenom får hon 
vissa kunskaper, färdigheter, värderingar, attityder och intressen och kommer in 
i ett socialt beroende. Denna påverkansprocess benämner Sjöstrand karriärsocia-
lisation. 

Denna syn på påverkansprocessen, med dess olika beståndsdelar och teore-
tiska begrepp, har varit vägledande, när jag i forskningsarbetet har försökt för-
stå och återge lärarnas skildringar av sin väg till läraryrket och vad som sker un-
der den fortsatta yrkesbanan. De brytpunkter och sysselsättningar (och dess på-
verkan) som lärarna och jag som forskare identifierat och tolkat har legat till 
grund för en möjlig gestaltning av professionell utveckling under en tidsperiod i 
deras liv. Exempel på brytpunkter är uppsägning, antagning och inträde i ut-
bildning. Andra exempel är brytpunkter som sker vid sjukskrivning och av-
hopp. Sysselsättningar är i denna studie, huvudsakligen det arbete som utförs i 
de skolkontexter inom vilka lärarna verkar. I studiens övriga kapitel har jag valt 
att använda begreppet professionell utveckling i stället för Sjöstrands begrepp 
karriärsocialisation, då individerna i studien i huvudsak rör sig inom en profes-
sion och inte själva talar i termer av karriärutveckling utan väljer att tala om sin 
utveckling i yrket i termer av professionell utveckling. I föreliggande studie är 
således utgångspunkten, att lärares professionella utveckling är en socialisa-
tionsprocess. 
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Karriärutvecklingens brytpunkter finns i princip ständigt under processen. 
Objektivt existerar alltid alternativa handlingsvägar till nuet, enligt Sjöstrand. 
Utöver dessa ständiga brytpunkter finns det sådana som särskilt framtvingas 
genom att en aktuell sysselsättning upphör. Existensen av en brytpunkt innebär 
inte nödvändigtvis att individen befinner sig i en valsituation. Sjöstrand menar 
att om man ska tala om en valsituation, krävs det att individen är medveten om 
att hon har olika handlingsvägar framför sig och att hon är medveten om att 
hon måste välja en av vägarna. Brytpunkt definieras objektivt av de förhållan-
den som råder kring individen. Att avsluta sin lärarutbildning och träda in i yr-
kesverksamhet är en brytpunkt i karriären. Detta innebär att lärarna hamnar i en 
valsituation där de måste välja en kontext att arbeta i. I studien väljer samtliga 
lärare att arbeta i skolor som de känner till sedan tidigare. För tre av lärarna i 
studien utgör skiften av arbetsplats ytterligare en brytpunkt där de väljer att 
söka sig till andra skolor. Valsituation definieras alltså utifrån individens subjek-
tiva medvetande. Sjöstrand talar om att individen i olika grad är i en valsitua-
tion, beroende av hur pass involverad hon är i sina val. 

Den process som Sjöstrand i sin teori beskriver som en beslutsprocess ka-
raktäriseras av att individen försöker utvärdera sina valalternativ och göra en 
form av bedömning. Bedömningsprocessen består av fyra faser: sortering, ju-
stering, vägning och beslut. Under processens gång återkommer dessa stadier 
och alla faser behöver inte vara representerade. Sorteringsfasens syfte är att ge 
individen en grov struktur på sina valalternativ20. I justeringsfasen undersöker 
individen sina bedömningskriterier i hopp om att kunna revidera dem och där-
igenom kunna bestämma sig. Vägningsfasen inträffar enligt Sjöstrand endast i 
de fall, då inget alternativ har bedömts som tillfredställande, men åtminstone 
två har bedömts som möjliga. I beslutsfasen ser Sjöstrand beslutet som en ut-
fästelse som individen gör för sig själv, eventuellt för andra, om vilket alternativ 
som ska väljas. 

Karriärsocialisationen sker nästan undantagslöst inom ramen för en organi-
sation, exempelvis en skola, ett företag eller dylikt. Den grad och den typ av på-
verkan som individen kommer att erfara är beroende av relationen mellan or-
ganisationen och gruppen. Sjöstrand beskriver, att den påverkan som följer, har 
sin grund i fyra förhållanden: 1) Individen förvärvar färdigheter; hon lär sig att 
lösa vissa typer av problem, men inte andra, 2) Individen får information om 
vissa förhållanden, men inte om andra, 3) Individen lär sig vissa attityder, ifrå-
gasätter andra, och får värderingar och intressen, 4) Individen kommer in i ett 
socialt beroende. 

Enligt Sjöstrand kan dessa förhållanden följa av någon formell ordning och 
vara ett uttryck för allmänna mål och riktlinjer för den verksamhet, där indivi-
den är sysselsatt eller vara mer informell till sin karaktär. I lärarnas berättelser 

                                                      
20 Alternativen sorteras i tre klasser: a) alternativ som individen bedömer som helt tillfredställande 
för den fortsatta karriären, b) möjliga alternativ, c) otillfredsställande alternativ. 
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om utbildning och yrkesverksamhet synliggörs delar av den socialisation som 
har sin grund i ovan förhållanden. Det är främst inom skolan som organisation, 
som denna påverkan blir tydlig. I hög grad är det kollegor som närmast svarar 
för påverkan, men också elever, föräldrar och skolledare. Karriärsocialisationen 
är således en form av lärande som sker i grupp (jfr Berger & Luckman 1979). 

Individer kan påverkas av en sysselsättning, inte bara vid själva deltagandet, 
utan även innan man deltar i den. I detta sammanhang talar Sjöstrand om anteci-
patorisk (föregripande) socialisation, vilket innebär att individer förbereder ett kom-
mande gruppmedlemskap genom att lägga sig till med de attityder, intressen 
och värderingar som är typiska för den aktuella gruppen. Detta är ett fenomen, 
som uppstår som en effekt av identifikation (jfr Jenkins 1996/2004). För att en 
sådan identifikation ska inträffa, måste individen dels ha en god och subjektivt 
upplevd säker information om den roll som den framtida grupptillhörigheten 
för med sig, dels en positiv attityd till gruppen i fråga. Sjöstrand menar att man 
förmodligen inte får detta utan att närmare känna en representant för gruppen 
som värderas högt, dvs. man har en rollmodell. I lärarnas berättelser nämns den 
egna skoltiden som ett sammanhang, där man på olika sätt har tagit intryck av 
lärare och bildat sig en uppfattning om vilken slags lärare som man själv vill el-
ler inte vill vara. Det är de positiva förebilderna som lärarna identifierar sig 
med. De mindre positiva förebilderna påverkar också identifikationen, eftersom 
den process som handlar om att skapa sig en identitet som lärare också innebär 
att ta avstånd från den lärare man inte vill vara. I några fall framstår uppväxten 
med lärarföräldrar som ett sammanhang, där en föregripande socialisation möj-
liggörs. Föräldrar framstår som positiva förebilder och utgör således rollmodel-
ler, likaså de lärarutbildare och handledare som lärarna talar om i positiva orda-
lag. 

Lärarutbildningen är det sammanhang, där socialisationen kan betraktas 
som föregripande och där identifikationen i hög grad påverkas av den formellt 
reglerade delen, som uttrycks i skollagar, läroplaner och utbildningsmål. 

Den tolkning jag gör är att den socialisationsprocess som karaktäriserar lä-
rares professionella utveckling innebär identifikationsprocesser som sker både 
informellt och formellt. Det betyder, att det är flera processer och påverkans-
faktorer som samverkar i formandet av lärares yrkesidentitet. Det är yrkets yttre 
samhälleliga ramverk och villkor, yrkets historiska framväxt, yrkesutbildningens 
innehåll och traditioner samt individens aktiva tolkning och förståelse av yrket. 
 

Social identitet 
En konsekvens av ovan tolkningar och resonemang är att lärares yrkesidentitet 
kan betraktas som en form av social identitet, något som jag har valt att ta fasta 
på i föreliggande studie. För att ringa in och i forskningsarbetet försöka förstå 
de villkor och processer som kan beskrivas som identitetsskapande för lärarna 
och vilka läraridentiteter som också skapas och ges uttryck för använder jag 
Jenkins (1996/2004) teoribildning kring det som han benämner social identitet. 
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Han beskriver social identitet som en karaktäristik av människor som in-
teragerar både som enskilda individer och som kollektiv med andra. Hans iden-
titetsbegrepp för samman individuella och kollektiva identiteter. Den ena ger 
mening åt den andra och vice versa. Jenkins teorier grundar sig i första hand på 
teorier om symbolisk interaktion, men han använder även arbeten av sociologer 
som Peter Berger och Thomas Luckman, Anthony Giddens och Pierre Bour-
dieu, vilket gör att hans teoribildning och begrepp ligger i linje med de övriga 
delar som finns som teoretisk bas i den här avhandlingen. 

Jenkins ambition är att binda samman agens och struktur och beskriver 
identiteter som två aspekter, nominell och virtuell. Nominell identitet är namnet 
eller beskrivningen av identiteten. Exempel på vad som har tolkats som nomi-
nell identitet i föreliggande studie är lärarnas namn på sig själva inför inträdet i 
yrkeslivet, som beskriver något om hur de vill agera, t.ex. som handledaren eller 
som utmanaren. Ytterligare exempel är den store aktören och samspelaren. Den 
är alltid symboliserad i någon form av språk. Den virtuella identiteten handlar om 
erfarenhet av en identitet, i betydelsen att på sitt eget sätt omskapa och bära 
den. Att vara lärarbarn eller invandrare är exempel på en utryckt identitet som 
bygger på erfarenheter som sedan omskapas i relation till den lärare man vill 
vara. I studien ges exempel på lärarens erfarenhet som utvecklare, vilket 
omskapas till brobyggare eller eldsjäl. Den förstnämnda utarbetas av och mani-
festeras av enskilda fysiska individer eller av medlemmarna i en grupp vid inter-
aktion. Denna tolkning av identitet har varit ett stöd under forskningsproces-
sen, en hjälp vid tolkningen av lärarnas beskrivningar av vilka de är eller vill 
vara som lärare. 

Jenkins (1996, 2004, 2008) har valt att betrakta alla mänskliga identiteter 
som sociala, då de i någon mening alltid handlar om sociala innebörder. Jenkins 
talar om att sociala identiteter inte enbart är symboliskt konstruerade, utan att 
det är de mänskliga kropparna i interaktion som tilldelas sådana innebörder. De 
är till en viss gräns alltid förhandlingsbara. Identiteter är produkter av förhand-
lingar och temporära överenskommelser mellan konkreta människor i maktrela-
tioner. För en av lärarna i studien gestaltas denna process genom att hon som 
nyutbildad lärare i en arbetskontext bli betraktad som den mest kompetenta 
och i en annan kontext som den minst kompetenta vilket omförhandlas till ”en 
som är jämlik”. Social identitet är en praktisk process, där både individuella och 
kollektiva identiteter förhandlas samtidigt och tillsammans (jfr Berger & Luck-
man 1979; Sjöstrand 1968). 

När Jenkins tar sin utgångspunkt i termen identitet och hur denna generellt 
kan användas för att karaktärisera varelser och ting, använder han två jämförel-
serelationer, nämligen likhet och skillnad. Identitetens två dynamiska principer 
utgörs av dessa två relationer. När individer identifierar något, gör de något ak-
tivt. De måste diskriminera, identifiera, klassificera och associera sig själva med 
eller investera i något. Identiteten är således en praktisk process. Den formas 
utifrån vad människor gör i sociala relationer både i ett symboliskt och i ett ma-



59 

teriellt sammanhang. Det förutsätts dessutom en grad av reflexivitet. Det vill 
säga att individer vet vad de gör och ofta har kunskap om varför de gör som de 
gör. De känner i första hand igen sig genom hur de skiljer sig från andra indivi-
der. Exempel på dessa jämförelserelationer i studien är när lärarna talar om och 
identifierar sig med gruppen nya lärare och implicerar att dessa har en annan in-
ställning till sitt arbete som skiljer sig ifrån de gamla lärarna. När lärarna i studi-
en samlas och talar om sina yrkeserfarenheter så är de överens om ett ”vi och 
dom”, där ”vi” står för likhetsprincipen som beskrivs i termer av att vi är ”in-
tresserade av vår egen resa”. I ett kollektiv känner de igen sig utifrån någon 
aspekt som karaktäriserar en grupp eller kategori. Medlemmar och individer i 
gruppsammanhang strävar efter att bli betraktade som någon eller något. 

Kollektiv och individuell social identitet 
Jenkins beskriver att sociala identiteter är förkroppsligade. Han talar om att 
kroppen ger den individuella erfarenheten kontinuitet och är en mötesplats för 
kollektiva likheter och skillnader. Individuell identitet betraktas som förkropps-
ligad i en diskurs om självet. Han beskriver det som att självet är meningsfullt 
endast i förhållande till den sociala världen och till andra människor. Självet, el-
ler ”självhet”, som han benämner det, är en historisk produkt. Under sin livshi-
storia definierar och omdefinierar individer också sig själva och varandra i so-
cialisationsprocesser och i interaktion. I denna studie är det bland annat lärarnas 
definitioner och omdefinitioner av sin identitet som lärare som skildras. Dessa 
definitioner visar på hur deras individuella sociala identitet skapas och 
omskapas i interaktion med omgivningen och ges en mening. Jenkins talar om 
en dialektik som innebär ett konstituerande av både kollektiva och individuella 
identiteter. De sammanflätas med varandra, produceras och reproduceras samt 
förändras i sociala processer. I de identitetsskapande processer som synliggörs 
genom lärarnas berättelser framträder denna dialektik. Det som avspeglas där är 
att de kollektiva och individuella sociala identiteterna samspelar och förändras 
vid social interaktion. 

När Jenkins (2004) ska beskriva kollektiv social identitet delar han upp och 
skiljer mellan olika typer av kollektiv. Han talar om kategorier och han talar om 
grupper. Grupper består av individer, som identifierar sig själva som kollektiv. 
Kategorier är istället individer, som av andra identifieras som kollektiv. Om jag 
förstår rätt, så vill Jenkins undvika att kollektiv betraktas som påtagliga konkreta 
ting. Han talar om yttre och inre identifikation med utgångspunkt i distinktio-
nen mellan olika kollektiv. Med denna distinktion i fokus vill han lyfta fram vik-
ten av maktens betydelse i processer, där identitet vidmakthålls eller förändras. 
Han beskriver att människor både hävdar, försvarar, påtvingar och försöker 
göra motstånd mot identiteter. I tolkningen av lärarnas berättelser om sitt liv 
och arbete är det dessa ageranden som inte sällan visar sig både i tal och i hand-
ling, vem de vill eller inte vill vara som lärare, där de hävdar, värjer sig mot eller 
försvarar identiteter i de kontexter där de befinner sig. I slutskedet av lärarut-
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bildningen är identifikationen med en vad som kan betraktas som en social kol-
lektiv identitet ”den professionella läraren” tydlig, den tolkas och hävdas av lä-
rarna i studien. Ett annat exempel är när en av lärarna under en längre period i 
arbetet med kollegor blir identifierad som ”resurs” vilken hon värjer sig mot 
och försvarar sin identitet som ”jämbördig kollega”. En tolkning som görs i 
denna studie är att det är just dessa ageranden som tycks vara det som förstär-
ker eller försvagar den pågående identitetsprocessen och som påverkar den 
fortsatta professionella utvecklingen. 
 

Habitus och kapitalformer 
Den bärande tanken hos Bourdieu (1997), som jag har tagit fasta på, är att det 
finns ett samband mellan den enskilda individen och hennes förväntningar, 
önskningar och mål och var hon befinner sig i den sociala strukturen med dess 
möjliggöranden och hindrande villkor. Ansatsen innebär att ingen av nivåerna, 
varken den subjektivistiska eller den objektivistiska, har företräde eller bättre 
förklaringsstyrka. Bourdieu framhåller att sociala förhållanden inte enbart kan 
förstås utifrån individers erfarenheter, inte heller enbart ifrån en slags struktu-
rernas tvingande makt; de ska förstås såsom en relation mellan nivåerna. Rela-
tionen kan begripas som en cirkulär orsaksrelation (Bourdieu 1995, s. 7; Bour-
dieu 1999, s. 71). Begreppen habitus, kapital och fält ingår i en helhet, där just 
habitus, det förkroppsligade kapitalet, är verksamt som förklaringsmodell för att 
skapa rörelse mellan de ofta kontrasterande motpolerna. Subjekt och objekt är 
redan nämnt, det gäller också t.ex. teori och praktik (Broady 1998). 
 

Habitus 
Människors handlingar i den sociala världen är ett resultat av erfarenheter och 
minnen som kan sammanfattas genom begreppet habitus (Broady 1998, s. 16). 
Enligt Bourdieu kan det ses som ett system av varaktiga och överförbara för-
hållningssätt (dispositioner) som, samtidigt som det integrerar individens alla ti-
digare erfarenheter, i varje givet ögonblick fungerar som en matris för indivi-
dens sätt att uppfatta, värdera och agera. Enligt Bourdieu (1997) förvärvas habi-
tus genom en underförstådd eller uttrycklig inlärning, för att sedan fungera som 
ett system av genererande scheman, vilka genererar strategier, utifrån vilka man 
i hög grad sedan handlar, samtidigt som man särskiljer handlingar och produk-
ter från denna. Habitus är således ett i kroppen inpräglat system av vanor och 
dispositioner, som påverkar en människas tankar och handlingar (Bourdieu 
1993). Genom att införa begreppet habitus skapar Bourdieu en väg mot förstå-
else för hur en människa tidigt under sin levnadsbana införlivat vanor som se-
dan påverkar det liv som hon lever. Jag har inte haft för avsikt att studera lärar-
nas levnadsbanor, men lärarna har själva i relation till yrkesvalet reflekterat över 
betingelser under sin levnadsbana, som de anser har påverkat deras väg till yrket 
och sätt att uppfatta, värdera och agera som blivande och verksamma lärare. 
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Detta gör det relevant att tala om individernas habitus och dess betydelse för 
dem som lärare. Habitus utgör ett slags praktiskt sinne, en känsla för spelet, 
som ordnar individens agentskap i samhället (Bourdieu 1995 s. 37). Habitus ska 
dock inte förstås som att det inte kan förändras eller utvecklas, utan beroende 
på omständigheter i livet, så sker större eller mindre förändringar i de vanor 
som man handlar i enlighet med (Broady 1998). 
 

Kapitalformer 
Bourdieu skiljer mellan olika typer av kapital. Termen kapital är översättnings-
bar med värden, tillgångar eller resurser. Dessa kan vara av antingen symbolisk 
eller ekonomisk art, det handlar således om både symboliska och materiella till-
gångar. Det är framförallt de förstnämnda tillgångarna, det symboliska kapitalet, 
som intresserar Bourdieu (Broady 1998). Symboliskt kapital är det som av so-
ciala grupper igenkänns som värdefullt och tillerkänns värde, t.ex. titlar, anse-
ende och prestige. I princip kan vilken tillgång som helst fungera som symbo-
liskt kapital, dvs. erkännas värde i ett givet sammanhang. Till Bourdieus mest 
bekanta begrepp hör kulturellt kapital, där han avser den art av symboliskt kapi-
tal som examina från respekterade läroanstalter, utbildningskapital, förtrogenhet 
med klassisk musik eller litteratur o.s.v. Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift 
är exempel på sådant som Bourdieu sorterar in under begreppet (Bourdieu 
1997). Det kulturella kapitalet kan betraktas som en bred underavdelning till det 
mer generella begreppet symboliskt kapital. Det sociala kapitalet avser, förenklat, 
tillgångar i form av släktrelationer, personkontakter, band mellan gamla skol-
kamrater, kort sagt förbindelser, vilket inte räknas som en underavdelning till 
det symboliska kapitalet utan som en stödhypotes till detta. 

Enligt Broady (1990) är det ogörligt att peka ut empiriska fenomen och slå 
fast att här per definition existerar kapital i Bourdieus mening. Bourdieu och 
hans medarbetare har använt begreppet för att analysera skilda fenomen. Om 
jag har uppfattat rätt, så tillåter kapitalbegreppet studier, som håller samman fle-
ra fenomen, vilka annars brukar splittras upp på samhällsvetenskapliga eller 
humanistiska specialdiscipliner. De objekt som Bourdieu försöker fånga in med 
hjälp av kapitalbegreppet är alltså inte särskilt lättfångade, samtidigt som man, 
om man strävar efter empiriska definitioner, kan finna kapital överallt. En del 
av studiens syfte har varit att beskriva hur lärarnas professionella utveckling ge-
staltar sig och försöka identifiera vilka personliga tillgångar eller resurser som 
lärarna i studien berättar om, utvecklar och använder sig av på väg till och i po-
sitionen som lärare. 

Jag har sett det som möjligt att med hjälp av Bourdieus definitioner av olika 
former av kapital kunna beskriva de erfarenhetskapital som synliggörs i lärarnas 
berättelser och som tycks ligga till grund för formerandet av vad som kanske 
kan benämnas som professionellt betydelsefulla kapitalformer. I Bourdieus ar-
beten används kapitalbegreppet för att utforska relationen mellan människors 
tillgångar och de dispositioner som gör att dessa tillgångar framstår som värde-
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fulla. I studien har jag valt att tala om personliga dispositioner som tillsammans med 
erfarenhetskapital från tidigare yrkesliv bildar de professionella dispositioner som är 
möjliga att uttala sig om. Begreppet är med andra ord en ansträngning att tänka 
samman den sociala värld som människor lever i och deras erfarenhet av och 
hållningar till samma värld, vilket har varit en intention under forskningssamar-
betet med fokus på de erfarenheter som lärarna i denna studie berättat om, så-
ledes en ambition att förena studiet med de objektiva villkoren med studiet av 
den subjektiva erfarenheten. 

Illustration av  
en integrerad socialisationsorienterad teoretisk modell 
Sjöstrands (1968/81) socialpsykologiska teori och modell som belyser karriärut-
veckling med begrepp som brytpunkter och sysselsättningar utgör grunden för den 
integrerade modell som har utvecklats i föreliggande studie (Figur 2). 
 
 

 
 
 
 

Figur 2. En socialisationsorienterad teoretisk modell. 
 

 

Modellen visar på den interaktion som föreligger mellan individ och miljö, där 
individen ses som ett resultat av sitt biologiska och sociala arv samt av sina livs-
erfarenheter. Modellen används för att förstå och beskriva hur individen, med 
ett system av dispositioner (Bourdieu 1995), vandrar i sin karriärutveckling mel-
lan olika sysselsättningar. I sysselsättningarna sker en socialisation, då individen 
påverkas, erhåller och utvecklar olika slag av kunskaper, färdigheter, värdering-
ar, attityder och intressen. Individen kommer också in i ett socialt beroende 
(Berger & Luckman 1979). I övergångarna står individen i brytpunkter och rea-
gerar med valhandlingar. Karriärutvecklingens processer är identitetsskapande 
både på en kollektiv och på en individuell nivå (Jenkins 2004). 
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Tidigare forskning 
Syftet med följande kapitel är att presentera forskning om lärares liv och arbete 
med fokus på de första åren i yrket. Detta innebär en belysning av det forsk-
ningsfält, där min egen studie kan placeras in. Då min studie dessutom omfattar 
en del av den socialisation som sker före och under utbildning, belyses även de-
lar av det forskningsfältet. Forskning som belyser lärares professionella liv över 
tid lyfts fram främst i relation till lärares identitet och engagemang i yrket. 
 
 

Forskning om lärare – från objekt till subjekt 
Lärarforskningen har varierat över tid, både när det gäller dess fokus och dess 
resultat. På 1960-talet var det enligt Carlgren (1992) urvalet av lärare och olika 
läraregenskapers betydelse som stod i fokus inom lärarforskningen. Därefter 
kom intresset att vändas mot lärares beteende i klassrummet. Studier av läraref-
fektivitet, teacher effectiveness, dominerade fältet. Dessa fokuserade ofta sambandet 
mellan lärarbeteenden och elevprestationer, lärarbeteenden observerades och 
elevprestationer mättes. Intresset för lärarbeteendet övergick på 1970-talet till 
ett ökat intresse för lärarrollen i relation till policyfrågor och för hur utbild-
ningspolitiska reformer på olika vis fick genomslag och påverkade lärares arbete 
och yrkesroll. 

Under 1980-talet inriktades forskningen framför allt mot lärares tänkande 
och den s.k. teacher thinking-traditionen kom att dominera lärarforskningen. 
Forskningen blev därmed också mer processinriktad än tidigare. Lärares under-
visningsplaner, lärares sätt att tänka kring undervisning, lärares beslutfattande 
och lärares implicita och praktiska teorier är i fokus inom denna tradition. 
Forskningsinriktningar som utvecklats inom denna tradition är teacher journalling, 
teacher’s practical knowledge, action research och reflective practioners (Goodson 1996). 
Den sistnämnda inriktningen stod i fokus under senare delen av 1980-talet och 
i början av 1990-talet, då reflektionsbegreppet blev centralt inom lärarforsk-
ningen, både när det gäller lärarutbildning och lärares yrkesverksamhet (Bengts-
son 1996). 

Utvecklingen inom lärarforskningen ger en inblick i mångfalden av per-
spektiv som vuxit fram och som idag mer eller mindre finns representerade 
inom fältet. Munbys, Russels och Martins (2001) försök att organisera forsk-
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ningsresultat inom fältet tar sin utgångspunkt i hur lärares kunskaper och kun-
skapsutveckling studerats. De beskriver att det under 1980-talet hade utvecklats 
två grundläggande sätt att tänka inom forskningen kring lärares kunskap och 
kunskapsutveckling, det paradigmatiska och det narrativa. Det förstnämnda 
handlar om synen på att det finns en gemensam kunskapsbas, möjlig att identi-
fiera och avgränsa, en möjlighet att i ett paket fånga essensen, där begreppet lä-
rarens kompetens ofta har sitt fäste (jfr Hargreaves & Fullan 1992). 

Det senare representerar de berättelser som lärare formulerar när de ska ka-
raktärisera sitt arbetsliv och sin professionella kunskap, där ord som erfarenhet, 
intuition och vardagliga uttryck förekommer, vilket implicerar en kunskapsbas 
som är knuten till lärarens unika kontext. Till denna senare riktning kan både 
forskning om lärarkulturer och lärares professionella liv räknas. Båda inriktningarna 
kan ses som uttryck för ett intresse att studera lärares arbete i ett helhetsper-
spektiv med utgångspunkt i lärarnas erfarenheter. När det gäller forskning inrik-
tad mot lärarkulturer har Hargreaves (1994, 1998) bidragit till detta område, då 
han analyserar de samhälleliga förändringar som haft och har betydelse för lära-
re och deras yrkesutövning. I sina undersökningar har han funnit olika lärarkul-
turer. Med dessa som utgångspunkt visar han på förändringar i skolan och dess 
konsekvenser för lärarna och deras arbete vilket också synliggörs i föreliggande 
studie då lärarna beskriver skolans kultur som ett av de viktigaste villkoren för 
sin utveckling i yrket. 

Goodson (1992, 1996, 1999, 2001) är, som jag tidigare nämnt, en av före-
språkarna för forskning om lärares professionella liv, den forskningsriktning, inom 
vilken föreliggande studie kan placeras. En riktning som växte fram under 
1980-talet och som har utvecklats över tid och är inriktad på den enskilde lära-
rens upplevelser och erfarenheter av liv och arbete, där lärargärningen sätts in i 
ett livssammanhang och där lärarens yrkeslivsberättelse är i fokus. Lärares per-
sonliga berättelser om sitt yrkesliv är här katalysatorer mot en ökad förståelse 
för lärares liv och arbete och ses som värdefulla kunskapskällor. Goodson talar 
om försök att skapa en motkultur, dels mot den tidigare fragmenterade lärar-
forskningen, dels mot bristen på intresse för lärares kunskaper och erfarenhet 
från den styrande nivån. Forskningsriktningen kan ses som en reaktion mot top-
down-strategier, där lösningar på skolproblem härrör från experter utanför sko-
lans värld. Goodson (1996, 2005) riktar stark kritik mot detta synsätt och menar 
att det ofta inneburit alltför lättvindiga lösningar på komplexa frågeställningar. 
 

Lärares yrkessocialisation  
– grunden för professionell utveckling 
Forskning om lärares yrkessocialisation handlar om hur lärare tillägnar sig och 
utvecklar kunskaper om yrket. Inom denna forskningsriktning fokuseras ofta 
tre tidsmässigt placerade faser: yrkessocialisation före formell yrkesutbildning, 
yrkessocialisation under formell utbildning samt yrkessocialisation under tiden 
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som yrkesverksam. I den första fasen problematiseras hur den lärarroll som 
man kommer att företräda, på olika vis har sina rötter i individens biografi. Den 
andra fasen problematiserar den formella utbildningens betydelse för lärarbli-
vandet. Den tredje fasen problematiserar lärares yrkessocialisation vid mötet 
med skolverksamheten. Denna fas bedöms ofta både av lärare och av forskare 
vara den som har störst betydelse för den fortsatta utvecklingen i yrket. Dessa 
faser finns representerade i presentationen av mitt resultat med ett tillägg som 
kan beskrivas som en fjärde fas. Den tiden som följer efter de tre första åren i 
yrket. 
 
 

Yrkessocialisation före och under formell yrkesutbildning 
Det finns ett flertal forskare som understryker betydelsen av individens biografi 
som avgörande för yrkessocialisationen, inte den formella utbildningen. (Silver-
nail & Costello 1983; Zeichner, Tabachnick & Densmore 1988; Knowles 1992). 
Dessa studier omfattar liksom min studie tidigare erfarenheters betydelse för lä-
rares socialisation. De ser den dock som avgörande och jag har valt att se de ti-
digare erfarenheterna, exempelvis yrkeserfarenheterna, som bidragande faktorer 
till hur yrkessocialisationen tar form. 

Tidigare studier som gjorts kring lärarstuderande har visat att dessa ofta har 
en mer positiv bild av sin skoltid än andra f.d. elever. De har även lyckats bra 
under tidigare skolgång (Lindblad & Pérez Prieto 1992; Lindblad 1994/1995). I 
dessa studier diskuteras de blivande lärares speciella skolperspektiv, skolerfa-
renheter och skolanpassning som en tillgång för lärarutbildningen och inte nå-
got som ska förbises eller underskattas (jfr Kallos 1990). De menar dock att ris-
ken finns att denna rekrytering och yrkessocialisation kan samverka till en kon-
servering av skolan, eftersom det finns risk för att lärarna försöker återskapa 
den skola de själva gått i och kanske inte i så hög grad är motiverade att arbeta 
med utveckling och förändring i sitt yrkesutövande. 

Det finns senare studier och statistik som visar på förändring i detta avse-
ende. Gruppen studenter som rekryteras till lärarutbildningen har över tid änd-
rat karaktär. Det är inte längre enbart de som har presterat väl i skolan och har 
positiva skolerfarenheter som söker sig till utbildningen och yrket. De senaste 
decennierna har en förändring skett och på senare år har man kunnat se en 
fortsatt trend i detta avseende i och med att de sökande har blivit sämre merite-
rade (Högskoleverket 2009). I Jönssons (1998) studie återkommer motiv, som i 
något avseende kopplar till negativa skolerfarenheter. Detta visar också Ström-
bergs (2000) och Holms (2001) studier. Här finns en grupp studenter, som inte 
upplevt skolan som särskilt positiv, men som ändå väljer läraryrket. Dessa stu-
denter visar också ett större intresse för utvecklings och förändringsarbete. 
Dessa aspekter är intressanta att beakta i föreliggande studie då lärarna berättar 
om både positiva och negativa skolerfarenheter och dess betydelse för yrkesva-
let. 
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En av de tidigaste och mest refererade studier som gjorts inom fältet för lä-
rares yrkessocialisation står Lortie (1975) för. I studien beskrivs att lärarsociali-
sationen till stor del sker genom internalisering av lärarmodeller, förvärvade ge-
nom den tid eleven tillbringar i skolan. Under lärarutbildningen aktiveras de er-
hållna föreställningarna och påverkar i hög grad den studerandes uppfattning av 
den lärarroll man är på väg att tillägna sig. Han menar att utbildningens teore-
tiska innehåll har liten effekt, jämfört med de tidigare erfarenheter som den lä-
rarstuderande bär med sig till utbildningen. Jordell (1986) för ett liknande reso-
nemang. Den kortvariga och motsättningsfyllda påverkan av lärarutbildningen 
inte kan ha någon starkare inverkan på de studerande. Studenterna kommer 
ifrån skolan och går tillbaka till skolan, så som den faktiskt bedrivs (den reella 
skolan). De utsätts för påverkan under en relativt kort period, som delvis består 
i en beskrivning av ett bättre sätt att driva skolan (ideala lärare ska utbildas för 
den ideala skolan). I beskrivningen innefattas ofta kritik mot den reella skolan. 
Studierna pekar på att lärarutbildningen aktiverar internaliserade rollmodeller 
samtidigt som den förespråkar en förändrad yrkesroll och förändring av skolan, 
en intressant problematik i relation till föreliggande studie. 

I Jönssons (1998) studie jämförs hur en grupp blivande lärare uppfattar och 
förhåller sig till problematiska skolsituationer före och efter drygt halva utbild-
ningstiden. Olika aspekter på lärarsocialisation identifierades (jfr Calderhead & 
Shorrock 1997). Enligt Jönsson fanns en märkbart högre samsyn eller likrikt-
ning i de studerandes resonemang efter drygt halva utbildningstiden, jämfört 
med då gruppen påbörjade sin utbildning. Säll (1995) har också noterat att det 
under lärarutbildningen skedde förändringar i de studerandes föreställningar om 
yrket och att studenterna blev mer nyanserade i sin syn på yrket och att de med 
tiden kunde se fler sidor av yrkets innehåll och uppdrag. 

Båda studierna pekar på att studenterna under utbildningens gång fick en 
större analysförmåga och visade större insikter om vilka praktiska färdigheter 
som krävdes av läraren i klassrummet. Studierna pekar på att en annan märkbar 
förändring, språkbruket förändras, beskrivningarna är fylligare och mer ”peda-
gogiserande”. Detta tar sig bl.a. uttryck i en större förtrogenhet med yrkester-
minologin. Då de studerande i Jönssons studie själva beskriver hur de anser sig 
ha påverkats av utbildningen är det i första hand den personliga utvecklingen, 
ökad säkerhet och mognad man lyfter fram, men också en ökad social med-
vetenhet och en förändrad kunskapssyn (jfr Emsheimer 2000; Strömberg 2000). 

Säll (2000) har följt upp lärarna i sin tidigare studie och de kategoriseras ut-
ifrån olika roller de tycks företräda, vilka Säll betecknar som regissör, illumina-
tör och estradör. Uppfattningen om läraren som estradör är en stark kategori, 
trots att den lärarutbildning de genomgått inte alls har betonat denna, vilket är 
ett intressant resultat. Trots att en annan lärarroll har förespråkats under utbild-
ningen, är det ändå den roll som kan sägas beskriva en auktoritär, ensam och 
karismatisk centrumperson den lärarroll som kan kopplas tillbaka på en betyd-
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ligt mer traditionell syn på lärarens yrkesroll och position i klassrummet vilket 
kan kopplas till den tes som Lortie (1975) och Jordell (1986) formulerar. 

Ovan resultat kan kopplas till den kritik som Carlgren (1992, 1996) och 
Carlgren och Marton (2003) framför. De menar att den grundläggande lärarut-
bildningen ofta betonar hur det borde vara i skolan istället för att beskriva, ana-
lysera och problematisera hur det faktiskt är. De menar vidare att om lärarut-
bildningen normativt framhåller en strävansriktning om hur det borde vara, 
utan att hjälpa de nya lärarna konkret på vägen i denna viljeriktning, finns en 
risk att glappet mellan den grundläggande utbildningen och yrkesverksamheten 
blir alltför stort för att kunna överbryggas av lärarna själva (jfr Britzman 1986). 
 

Yrkessocialisation under första tiden som yrkesverksam 
Både internationell och nationell forskning har kommit att rikta blicken mot lä-
rares första tid i yrket och den nyblivne lärarens möte med yrkesverksamheten. 
Forskarna inom fältet använder ofta uttryck som antyder att lärares upplevelser 
av den första tiden i yrkesverksamheten karaktäriseras både av starka känslor 
och yrkesmässiga överraskningar. För att ge några exempel talas det om praxis-
chock (Andersson & Andersson 2004: Kelchtermans & Ballet 2002) och reality 
shock (McCormack & Thomas 2003). Den reella innebörden i begreppet prak-
tikchock menar Arfwedson mfl (1993 s. 131) utgörs för den nye läraren av: 
 

den växande insikten om lärararbetets svårighetsgrad, och om de i prak-
tiken begränsade möjligheterna, (och att man) upptäcker att de motsägel-
ser i lärarjobbet som hänger ihop med oförenliga krav på och målsätt-
ningar i skolan, inte går att reformera bort eller övervinna av egen kraft. 

 
I antologin De första ljuva åren identifierat Fransson och Morberg (2001) några av 
de svårigheter och dilemman som nya lärare kan stå inför. Författarnas ut-
gångspunkt, när det gäller att studera den allra första tiden i yrket, är att försöka 
utveckla former och system för att stödja nya lärare (jfr Lindgren 1997, 2003). 
Författarna lyfter fram några nyckelfaktorer, som de menar finns mer eller 
mindre uttalat i flera av berättelserna från lärarna: den egna ambitionen, upplevda 
krav och reella möjligheter att förverkliga dessa (jfr Arfwedson mfl. 1993). Dessa om-
råden utgör ett psykosocialt spänningsfält, som de nyblivna lärarna slits mellan 
och som tillsammans med den didaktiska dimensionen utgör ett komplext klus-
ter, som de nya lärarna måste hantera. De lyfter också fram tesen att nya lärares 
möte med yrkesverksamheten har intensifierats under 2000-talet på grund av 
förändringar i uppdraget. De talar om läraren som förändringsagent, som är utbil-
dad för att förändra och utveckla skolan, ett uppdrag som inte i samma ut-
sträckning vilat på tidigare lärargenerationer. 

Andersson (2005) har undersökt nyutbildade (1 termin i yrket) lärares re-
flektioner över mötet med den första arbetsplatsen. I studien ställdes frågor 
som handlade om lärarna förväntningar, hur de blev mottagna, vilka överrask-
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ningar de mötte och hur de hanterade problematiska situationer. Resultatet av 
hennes studie visar, liksom Fransson och Morberg (2001), att lärarna hade höga 
förväntningar på sig själva, dvs. höga ambitioner och krav på att i egen kraft 
kunna uträtta ett bra arbete. Det som överraskat lärarna, är mängden av vad de 
bedömer som sociala problem både i relation till elever och till föräldrar. Att de 
sociala relationerna och de elevvårdande uppgifterna upplevs som svårast att 
hantera framgår av flera studier (t.ex. Stukát 1998). Det administrativa arbetet 
upplevdes som omfattande, särskilt arbetet med utvecklingssamtal, åtgärdspro-
gram och utvecklingsarbete av olika slag. Jönsson och Rubinstein Reich (1995) 
studie pekar på vad som fungerar vid yrkesstarten. De områden, som de nya lä-
rarna upplever sig vara förberedda för och anser sig klara av rör samarbete, 
samt ämnesmässigt och metodiskt kunnande. Men tillkortakommande beskrivs 
också. Det var flera som upplevde sig mindre förberedda på den stora arbets-
bördan. 

En senare studie av Paulin (2007) inriktar sig på blivande lärares reflektio-
ner om sin yrkesroll under sista terminen i utbildningen och erfarenheter från 
de tre första terminerna i yrket med fokus på de blivande lärarnas svårigheter 
och dilemman. Genom återkommande gruppsamtal, främst med lärare som 
undervisar i årskurserna 4–8, har Paulin identifierat några områden som förefal-
ler problematiska för de nyblivna lärarna. Resultatet av studien ligger i linje med 
vad både Andersson (2005) och Fransson (2006) visar och den bekräftar till 
stor del tidigare forskning inom fältet. De nya lärarna har höga ambitioner och 
har svårigheter att tillämpa vad de lärt sig under utbildningen. Det är brister i 
yrkesintroduktionen och det saknas stödfunktioner. Den första tiden präglas av 
tidsbrist och ofta av kaotiska situationer. De nya lärarna känner sig ensamma, 
osäkra och otillräckliga. Paulins slutsatser är att orsaken till nya lärares svårighe-
ter kan sökas både i lärarutbildningen och i introduktionen av nya lärare. 

En tidig studie av Lacey (1977) belyser lärares socialisation under processen 
från lärarstudent till nyutbildad lärare. Det är den enskildes uppsatta mål och 
kreativitet som undersöks och hur individer förändras i denna process. Lacey 
visar att individers kreativitet kan förklara varför en upplevelse av att inte passa 
in kan drabba nya lärare på sin första arbetsplats. Om läraren ses som en resurs 
och bemöts positivt kan det betyda att möjligheter skapas istället för att indivi-
den ser anpassning som enda möjliga väg. De är tre strategier som Lacey identi-
fierat som kan sammanfattas som följer: 1) internaliserad anpassning (internalized 
adjustment), som innebär att den nya läraren okritisk tar till sig allt stöd, goda råd 
och rådande värderingar; 2) strategisk anpassning (strategic compliance), som inne-
bär att läraren följer givna råd, men inte ändrar sin personliga uppfattning i frå-
gan, det vill säga intar i viss mån en reserverad hållning; 3) strategisk omdefinie-
ring (strategic redefinition), där den blivande läraren brottas med de aspekter som 
kan uppfattas som hinder i kontexten och försöker göra förändringar, vilket in-
nebär en kamp mot gällande definition och värden. 
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Mikropolitiska perspektiv på nya lärares arbete 
Kelchtermans och Ballets (2002) liksom Andersson och Andersson (2004) har 
genomfört mikropolitiskt inriktade studier som belyser interaktionen mellan 
nyutbildade lärare och organisationen med dess olika aktörer. En utgångspunkt 
och ett antagande i studierna är att utmaningarna under lärares första period i 
verksamheten beror på den organisatoriska kontexten och de arbetsvillkor som 
präglar den. Den omtalade praxis-chocken gäller båda delarna. Deltagarna i den 
förstnämnda studien var 14 lärare, som har undervisat i årsklass 1–7 under tre 
till fem års tid. Kelchtermans och Ballet belyser, att lärarnas mikropolitiska 
handlingar karaktäriseras av både ”kamp och konflikt”, men även av ”samarbe-
te och koalitionsbyggande”. Syftet med lärarnas ageranden tycks framförallt 
handla om en strävan efter att skapa goda arbetsförhållanden men att vägen dit 
kan se olika ut. Några förhåller sig reaktivt för att trygga eller återskapa rådande 
villkor, medan några få handlar proaktivt för att förändra eller etablera nya vill-
kor (jfr Rust 1994). Anderssons och Anderssons (2005) resultat pekar på att en 
del av komplexiteten i de nya lärarnas arbete består av att deras intressen bryts 
mot andra aktörers intressen. Detta kan leda till en känsla av utsatthet. Majori-
teten av de nya lärarna hanterar sin situation genom att arbeta relationsinriktat. 
 
 

Identitet och engagemang i lärares liv och arbete 
Då identitet och engagemang i lärares yrkesliv avspeglas i föreliggande avhand-
ling följer några studier som berör dessa områden. Nias (1986) studie Teacher so-
cialisation: the individual in the system är en central studie i lärarforskningssamman-
hang. Hennes studie bygger på en dataproduktion från samtal och skolbesök 
hos 99 lärare med olika lång erfarenhet i yrket, mellan två och nio år. Hennes 
utgångspunkt är att 
 

… the professional socialisation of teachers must be understood as an 
active process in witch individuals seek to preserve, within the school 
and the profession, their sense of personal identity (Nias 1986, s. 3). 

 
I studien beskriver hon hur lärare med några års erfarenhet säger att de under 
de första åren anpassar sig till rådande förhållanden för att överleva (survival) 
(jfr Huberman 1993), även om det inte är i överensstämmelse med deras ideal. 
De mer erfarna talar i termer av att vara redo att stärka sin pedagogiska inrikt-
ning (consolidation), ifrågasätta och göra motstånd, men även utvidga sitt uppdrag 
för att bidra till förändring (extension). De engagerade lärarna anser sig behålla 
sitt intresse för pedagogiska frågor över tid. När de ser tillbaka på sin första tid 
som lärare (probationer), beskriver de det som en tid av personliga uppoffringar, 
utmattning och besvikelser, men utan tanke på att ge upp. Två tredjedelar säger 
att de inte anser sig leva upp till den idealbild av ”den gode läraren” som de bär 
med sig. Det som betytt mest för deras utveckling av en läraridentitet är lärare, 
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som de samarbetat med under sina första år som lärare (cirka 30 % av grup-
pen). I lärarnas berättelser framkommer att det stöd som de tidigt fick i karriä-
ren av olika personer i skolkontexten var av betydelse. 

I en tidigare studie av Nias (1981) undersöks hur lärare använder begreppet 
engagemang (commitment), något som ofta framstår som centralt, när lärare själva 
får beskriva sina erfarenheter av lärarlivet och vad som utgjort drivkraften i ar-
betet. Hon har identifierat fyra olika innebörder i relation till de sammanhang, 
där de används. Nias beskriver dem som: ett personligt ideal som innebär om-
sorg (care), en utveckling av professionell kompetens (occupational competence), en 
personlig identifikation med yrket (identification) och en fortsatt karriärväg (career 
continuance). De två första är de mest frekventa användningsområdena och inne-
bär ett personligt engagemang, där lärare är beredda att offra tid, tanke och 
energi på sitt arbete med elevens bästa för ögonen och där de också vill känna 
sig nöjda med sina arbetsinsatser. De två senare användningarna är mer inrikta-
de på yrket och beskriver karriärvägar. 

En liknande studie har genomförts av Ahlstrand m.fl. (2008). De elva lärar-
na i studien har minst tjugo års erfarenhet av undervisning. Av studiens resultat 
framgår, att lärarnas engagemang drivs av att skapa en god relation till eleverna, 
ge dem trygghet och på så sätt skapa goda förutsättningar för lärande. Lärarna 
anser att samarbete med kollegor, professionell utveckling och möjlighet att 
delta i skolutvecklingsprojekt är väsentliga faktorer för deras engagemang. Flera 
av lärarna framhåller att deras engagemang har ökat med åren. De påpekar vik-
ten av att själva ha inflytande över vad de vill engagera sig i och också ha frihet 
att kunna avstå från vissa uppgifter. Lärarna uttrycker en viss besvikelse över 
försämrade villkor i samband med kommunaliseringen. I berättelserna framkom 
att grunden för ett fortsatt engagemang har varit känslan av att kunna utföra ett 
bra arbete och få bekräftelse från elever, föräldrar, kollegor och ledning. 

Ganneruds (1999) avhandling bygger på omfattande samtalsintervjuer med 
tjugo erfarna kvinnliga klasslärare. Utgångspunkten för studien är lärares liv och 
arbete, betraktade ur ett genusperspektiv. Det finns få svenska studier inom 
detta område men flera exempel på internationell forskning där lärares livs och 
arbetshistoria synliggörs ur ett genusperspektiv t.ex. Acker (1989, 1994, 1999) 
och Munroe (1998). Casey (1988) kan också nämnas i detta sammanhang då 
hon utifrån kvinnliga lärares livsberättelser belyst kritiska händelser, och pro-
gressivt aktiva lärares avhopp. Gannerud beskriver den enskilde lärarens erfa-
renheter och vad kodningen av pedagogiskt arbete som ”kvinnligt” och den 
stora andelen kvinnliga lärare betyder för arbetets villkor och för synen på lära-
re och lärararbete. Gannerud visar att vara kvinna och lärare innebär att mötas 
av genusspecifika förväntningar både från omgivningen och från sig själv. För-
väntningar som har betydelse såväl när det gäller relationen till elever som till 
föräldrar, kollegor och skolledning. Kvinnliga lärare möter stora förväntningar 
på engagemang i eleverna och har stora krav på sig själva att möta dessa, vilket 
leder till svårigheter att avgränsa arbetet (jfr Hjalmarsson 2009). 
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Att studera olika tidsperioder i lärarlivet är ett sätt att skapa förståelse för 
hur lärares erfarenheter över tid får betydelse för lärares identitet och engage-
mang. Det finns studier, där enskilda lärares levnadsberättelser vittnar om hur 
olika områden både i deras personliga och professionella liv samverkar under 
deras yrkesutveckling och där kopplingar görs till omvandlingar inom utbild-
ning och samhälle (se Carlsson 1999; Henning Loeb 2006; Malm 2004; Rhöse 
2003). Rhöse beskriver hur läraridentiteter formas i olika historiska, kulturella 
och sociala sammanhang samt hur lärare beskriver sitt eget arbete. Lärarnas be-
rättelser ger uttryck för en historisk förändring från den privata, offentliga lära-
ren till den privata, anonyma läraren och att lärararbetet har förändrats från att 
ha varit klassundervisning och enskilt arbete till en mer individualiserad under-
visning. Engagemanget för samtliga lärare i studien grundas på samspelet med 
eleverna. 

Huberman (1993) har gjort en omfattande och unik studie, där 160 lärares 
livsbanor och karriärer kartläggs. Han fann att forskning kring livscykler kan 
användas för att beskriva individuella karriärvägar. Studien visar på relationen 
mellan den privata sfären och den professionella (jfr Gannerud 1999; Carlsson 
1999). Överlevnad och nya upptäckter är de två begrepp som lärarna främst 
använder för att beskriva sin första tid i yrket, en överlevnadsfas. Den fasen i yr-
keslivet handlar till stor del om att finna överlevnadsstrategier och upptäcka vä-
sentligheter i yrket (jfr Nias 1989). Den positiva sidan handlar om entusiasmen 
och engagemanget i en ny karriär, stolthet över att arbeta med egna elever och 
att vara en del av en profession. Huberman beskriver fasen efter första tiden 
som stabilisationsfasen, som kännetecknas av en uppnådd stabilitet i den profes-
sionella identiteten och då läraren är inställd på att fortsätta i yrket. Den efter-
följande utforskande fasen präglas av ett prövande och nytänkande i arbetet. Stu-
dien visar att det för vissa lärare kan innebära en positiv utveckling i arbetet, 
medan det för andra leder till uppgivenhet och tvivel på sig själv (jfr Katz 1972; 
Berliner 1988; Tetzlav & Wagstaff 1999). Studien visar på att de som kände 
störst tillfredsställelse i arbetet var de som hade lång erfarenhet med ett tidigt 
målinriktat yrkesval. De uttryckte också vikten av att ha en balans mellan arbe-
tet i skolan, personliga intressen och den privata sfären. 
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Läraren Fanny: – Kampen för samarbete 
 

Vägen till yrket 

»Nu eller aldrig!» 
I sitt första Pedagogiska ställningstagande21, vid lärarutbildningens början, mo-
tiverar Fanny sitt yrkesval. I texten berättar Fanny, att hon som 22-åring hade 
större ambitioner än att arbeta i en mataffär. Tanken att bli lärare fanns där re-
dan då. Genom sin uppväxt med lärarföräldrar har hon fått inblick i läraryrkets 
baksidor, men också tagit del av yrkets positiva aspekter, vilket kan tolkas som 
att uppväxten inneburit en föregripande socialisation inför yrket (Sjöstrand 
1968/1980). Även senare i utbildningen lyfter hon fram föräldrarnas betydelse 
för yrkesvalet och menar att, trots att hon själv inte undervisat har hennes för-
äldrar, som båda är lärare i praktiska ämnen indirekt förmedlat kunskap om lä-
raryrket. Hon skriver om yrket som ett fritt, omväxlande, jobbigt men roligt yrke – det 
har genomsyrat våra samtalsämnen i barndomshemmet och ett frö har grott. Att vara lärar-
barn kan betraktas som ett sätt att förankra och motivera sitt yrkesval ett em-
bryo till Fannys eget identitetsskapande och en grund för vad som kan benäm-
nas som professionella dispositioner (Bourdieu 1995). När Fanny senare reflek-
terar över sina första år som verksam lärare, betraktar hon föräldrarnas erfaren-
heter och stöd som mycket värdefullt. Föräldrarnas yrkesbakgrund och stöd för 
vidare studier har betydelse (Bourdieu 1997) och kan påverka ett framtida yr-
kesval. Att individers yrkesval ofta liknar föräldrarnas visar även Goldstein-
Kyaga (1995). En relativt stor andel blivande lärare har föräldrar inom utbild-
ning och omsorgsyrken (Holm 2000), även om tendensen är, att lärarstudenter 
med någon förälder som är lärare minskat de senaste åren (Högskoleverket 
2009). 

Vägen till lärarutbildningen tog tid. Fanny beskriver sin tid i grundskolan 
som okomplicerad och positiv. Hon hade relativt lätt för sig och lyckades med 
det mesta. Senare under ett av våra samtal, när Fanny varit yrkesverksam en tid, 

                                                      
21 Examinationsform som skrevs inom den första kursen Kunskap, lärande och socialisation 10 poäng 
(allmänt utbildningsområde). 
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är det en mer nyanserad bild av hennes tid som elev som framträder. Hennes 
svårigheter med stavning under tidiga år i skolan är något som hon bär med sig 
som lärare och som hon menar har skapat förståelse för elever med liknande 
svårigheter. De som väljer läraryrket har ofta en positiv syn på sin tid i skolan 
(Lindblad & Pérez Prieto 1993), men Jönsson (1998) pekar på att det också 
finns lärarstudenter med en mindre lyckad skoltid som söker sig till yrket. Fan-
ny berättar att hennes betyg inte var de bästa efter avslutat gymnasium. Gymna-
sietiden upplevde hon som chockartad med dess höga krav och betygen sjönk 
drastiskt. Barn, glädje och sorger kom in i livet och upptog större delen av till-
varon och planerna på utbildning lades på hyllan. 

Under årens lopp har Fanny successivt läst upp sina betyg och har haft lä-
raryrket som en yrkesdröm. Att utbilda sig till lärare senare i livet och på så vis 
uppfylla en yrkesdröm är något som även Falk (1997) pekar på i sin studie. Ofta 
handlar det om att vilja söka personlig utveckling och förändring. Fanny berät-
tar om en tid i livet, då hon efter många år som affärsbiträde och efter det se-
naste barnets födelse, upplevde ett starkt behov av förändring. I ett av våra 
samtal berättar Fanny om en kritisk händelse, då hon efter föräldraledighet blir 
erbjuden sämre arbetstider och således får en sämre arbetssituation än tidigare, 
vilket aktualiserade hennes tidigare tankar om att utbilda sig och skifta yrkesba-
na. 

Kombinationen av utbildning nära hennes hemort och möjligheter till upp-
gradering av betygen genom Kunskapslyftet avgjorde att hon tog ett steg i en 
ny riktning. Det blev en brytpunkt i karriären (Sjöstrand 1968/1980). Nu eller 
aldrig! Kunskapslyftet gjorde att jag vågade ta steget. Min stora längtan efter att jobba med 
något som skulle berika mig och passa för mina intressen och läggning hade mest varit dröm-
mar. Jag skulle läsa upp de betyg som var för låga och sedan söka den nya utbildningen. 
Samtidigt som Fanny startade sin uppläsning av betygen, gjorde hon en dis-
pensansökan till lärarutbildningen och till sin stora glädje och förvåning blev 
hon antagen. I sin text skriver hon om det i termer av en skänk ifrån ovan. Ut-
bildningsortens geografiska placering menar Hammarström (1996) har inverkan 
på utbildningsvalet, en faktor som framträder som viktig för Fannys val och 
som kan förstås i ljuset av hennes familjesituation. I hennes resonemang tycks 
andra systemfaktorer som t.ex. lön ha en underordnad roll. Fanny framträder 
som representativ för den grupp i samhället som under det senaste decenniet i 
allt högre utsträckning har sökt sig till lärarutbildningen22 med inriktning mot de 
yngre åldrarna enligt Högskoleverkets rapport (2009). 

                                                      
22 Enligt Börjesson m.fl. (2000) ägde stora förändringar rum i lärarutbildningarnas rekryterings-
mönster under 1993–1998 framförallt med avseende på lärarstudenternas sociala ursprung och 
meritering. Antalet platser på lärarutbildningarna har de senaste åren ökat kraftigt vilket medfört 
att de flesta med grundläggande behörighet som sökt sig till lärarutbildningen har antagits. Den 
meritokratiska selektionen (dvs. urval i form av betyg eller resultat på högskoleprov) har inte som ti-
digare varit styrande. Enligt Högskoleverkets nationella kartläggning (2009) har andelen studen-
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»Högskolans roll är  
att ge mig en bra värdegrund och styrka att tro på det jag lär ut» 
I utbildningens början ger inblicken i skolans värld upphov till många frågor. 
Glädjen över att få studera genererar höga ambitioner och engagemang, vilket 
blandas med oro över upptäckten av komplexiteten i lärares arbete. Dessa frå-
gor kan ses som uttryck för den socialisation som sker tidigt i utbildningen, vil-
ken innebär en ökad inblick i läraryrket och som skapar fler frågor än svar och 
utmanar föregivet taganden (Berger & Luckman 1979). Hur skulle jag som lärare 
kunna hålla reda på allt och vad är rätt och fel? Hur visste man som lärare vad som skulle 
göras, hur hann de med att ge barnet det nödvändiga för årskursen? Fannys oro handlar 
om lärarens verksamhet på flera plan, från att lära ut på rätt sätt, till planering 
och övergripande organisation. I samband med oron att inte klara av det som 
krävs av henne både som student och som blivande lärare tillskriver hon sina 
erfarenheter från tidigare sysselsättningar ett värde (se Sjöstrand 1968), både för 
att ta sig an utbildningen liksom också för det kommande yrkeslivet. Utbildning-
en är perfekt för mig, inga oöverkomliga ämnesstudier, mycket utvecklande och på en realis-
tisk nivå. Till skillnad från många andra har jag trots allt en stor erfarenhet av livet och är 
lite naivt vetgirig ibland. 

Senare i utbildningen oroar Fanny sig inte i lika stor utsträckning över 
komplexiteten, ”röran”, i skolans värld. Det är inte längre innehållet i lärararbe-
tet som är i fokus och som oroar, utan hennes funderingar och försök att for-
mulera sig kring sin identitet som lärare. En kritisk händelse under andra året i 
utbildningen är ett samtal med en lärarutbildare som Fanny beskriver som av-
görande både för hennes tro på sig själv och på sin framtid som lärare. Hon sade 
att om jag tycker att det ska vara så och har en övertygelse, så ska jag lära ut det som jag 
tycker är rätt. Dessa ord är sedan dess mitt valspråk och jag tänker ofta på det. Det ger mig 
styrka att våga tro på mig själv. Hon är glad för den uppmuntran som hon har fått 
genom handledarens och lärarutbildarens utlåtande från den senaste praktiken. 
Det har inneburit ett stort steg framåt och hon känner sig stärkt i sin identitet 
och hennes professionella självförtroende har vuxit. Jönsson (1998) och Säll 
(1995) visar att förtroendefulla relationer mellan studenter och handledare eller 
lärarutbildare är viktiga påverkan faktorer för socialisationsprocessen under ut-
bildningstiden. De kan fungera som pedagogiska förebilder och som rollmodel-
ler, vilket Sjöstrand (1968) pekar på som viktiga för identifikationen med en yr-
kesgrupp. 

Samarbete och arbetslag lyfter Fanny fram som centralt, både som ett stöd 
för henne själv i sitt framtida arbete, men också som en möjlighet att tillsam-
mans med andra utvecklas professionellt. Att arbeta i arbetslag har betonats 
under den integrerade utbildningen. En arbetsform som hon lyfter fram och 
beskriver som en grund i sitt kommande yrke. Både lärarutbildningens innehåll 
                                                                                                                             
ter, framförallt kvinnor, från lägre medelklass och arbetarklassbakgrund ökat inom lärarutbild-
ningen under den senaste tioårsperioden. 
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och dess form har bidragit till hennes syn på vikten av interaktion i kommande 
yrkeskontext. 
 

Jag tycker att det viktigaste i ett arbetslag är att komplettera varandra och 
hitta ett sätt att få ett rakt, ärligt och rationellt arbetssätt. Att tala med 
varandra och på ett professionellt sätt försöka se varje person som flexi-
bel och med en egen vilja ska bli roligt. Jag längtar efter arbetskamrater 
som brinner för sitt yrke. Jag tror vi har bättre utgångsläge, efter alla bas-
gruppsarbeten och efter högskolestudier, än vad som var på mitt gamla 
jobb. 

 
Basgruppsarbetet, samarbetet med medstudenter, har hjälpt Fanny att se vikten 
av lagarbete och hur det kan gestalta sig, något som hon vill arbeta för i kom-
mande lärargärning. 
 

»Undervisningen på högskolan har blivit över förväntan  
och jag har utvecklats enormt under denna tid» 
Fanny berättar att hon funderat mycket på sitt yrkesval och sitt uppdrag som lä-
rare. Det hjälper henne att lyfta blicken mot framtiden. 
 

Målet är att få min efterlängtade roll som utvecklare av framtidens gene-
rationer. Eftersom mitt självförtroende idag inte är det bästa så ska det 
bli skönt att blicken flyttas från mig och min egen prestation till vad jag 
kan locka fram hos eleverna. Eleverna (och mina egna barn) blir mitt 
livsverk, inte vad jag själv kan åstadkomma. Jag längtar efter att lära ut 
och väcka nyfikenhet, att få användning av allt jag gjort då jag snarare 
kan lite om mycket än mycket om lite. Vilket jobb skulle passa mig bätt-
re? Detta yrkesval är ganska givet. 

 
Vid slutskedet av utbildningen uttrycker Fanny att undervisningen har varit 
över förväntan och att hon har utvecklats både på ett professionellt och på ett 
personligt plan. Fannys summering visar på en socialisationsprocess, där hon 
som blivande lärare skiftat fokus från sitt eget lärande till elevens lärande 
(jfr Strömberg 2000). Det är framförallt samarbete i olika former under utbild-
ningen som lyfts som betydelsefullt för hennes utveckling och lärande både när 
det gäller arbetsformer och ämnesmässighet. Med rubriken ”Varför läraryrket?” 
inleder Fanny sitt pedagogiska ställningstagande vid utbildningens slutskede 
med en sammanfattande beskrivning. 
 

Mitt val av läraryrket är grundat på den mångfald av ämnen som en 
klasslärare har på låg- och mellanstadiet samt en önskan att få vara med 
och utveckla det bästa vi har, barnen. Intresset för människor och deras 
samspel och utveckling samt förmåga att vara intresserad av nästan vad 
som helst har fått mig att inse att läraryrket skulle passa mig bra. Jag är 
dessutom indirekt uppfödd med det eftersom båda mina föräldrar är lä-
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rare. Efter tio år av längtan fick jag möjlighet att börja mina studier. Un-
dervisningen på högskolan har blivit över förväntan och jag har utveck-
lats enormt under denna tid. Jag kan tydligt se hur jag från början tänkte 
utifrån mitt ego. Jag letade efter att hitta koden till läraryrket och kämpa-
de med att få struktur på mina tankar. Nästa steg var att söka efter meto-
der som lösningen på det rent praktiska för att klara undervisningen. Jag 
var osäker om mina ämneskunskaper skulle räcka för att undervisa på 
mellanstadienivå. Under det senaste året har jag fått den säkerhet som 
krävs för att kunna se den enskilda individen och kunna anpassa min un-
dervisning till detta. Nu väntar jag på att få börja arbeta och kommer an-
tagligen att gå igenom denna process igen. 

 
Fanny identifierar tre steg i sin professionella utveckling. Hon går från ett egocent-
riskt sätt att tänka med sig själv i fokus och sökande efter struktur, till att hante-
ra metoder för att kunna undervisa, mot en säkerhet i yrkesrollen med eleven i 
fokus. Hennes identitet som lärare beskrivs i termer av utvecklare av framtidens 
generationer. Hennes professionalitet ligger främst i att kunna lära ut och väcka 
nyfikenhet hos eleven, den enskilda individen, och i relation till kollegor och 
föräldrar vara flexibel och verka för samarbete. 
 
 
 

De första tre åren i yrket 
Vårt första intervjusamtal äger rum i Fannys bostad efter överenskommelse. 
När jag träffar Fanny har hon varit verksam som lärare i drygt tre år. Hon bor 
på en mindre ort där alla känner alla, något som enligt Fanny både har sina för-
delar och nackdelar när man är lärare i byns skola. Privatlivet tenderar att flyta 
ihop med yrkeslivet eftersom hon ofta träffar föräldrar och elever utanför sko-
lan, ett fenomen som också Röhse (2003) identifierat i sin studie. En mindre 
samhällelig kontext där läraren ofta är synlig och tillgänglig, resulterar i att man 
som lärare sällan lämnar sin identitet som lärare. Hennes nuvarande arbetsplats 
är en mindre kommunal skola med 6 lärare och cirka 70 elever. Det är enligt 
Fanny en väl etablerad lärargrupp med mångårig erfarenhet inom samma skol-
kontext. Utifrån Fannys beskrivningar av lärarkulturen på sin nuvarande ar-
betsplats präglas den av vad Hargreaves (1998) beskriver som individualism. För 
Fanny är bristen på samarbete inom lärarkulturen ett villkor som får stor bety-
delse för hennes utveckling i yrket. 

Det är förmiddag och Fannys lediga dag när vi träffas. Efter installation av 
bandspelare och servering av kaffe är samtalet i gång. Fanny ställer några frågor 
om studien och jag berättar och förtydligar. Hon berättar om ett samtal med 
rektor tidigare i veckan, då hon informerat om sitt deltagande och sina möjlig-
heter att räkna in vårt samarbete som en del av sin tid för kompetensutveckling, 
vilket rektorn uppmuntrat och beviljat. Bandspelaren sätts igång och jag ber 
henne sedan att berätta om sina första år i yrket. 
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»Ta en nyutbildad och sätta på en klass som ingen annan vill ha» 
Fanny berättar om en krävande och intensiv start på sitt yrkesliv som lärare. Ef-
ter utbildningen tar hon anställning på en skola som är känd för henne genom 
tidigare praktikperioder. Efter knapphändig information om den år 5-klass som 
hon ska undervisa och önskemål från rektor om vilken framtoning hon bör ha 
påbörjar hon arbetet. 
 

Det började ju hastigt här då, fick jobb direkt, hade många jobb och välja 
på. Det var jätteroligt, det var faktiskt flera stycken. Nu valde jag ett jobb 
där jag varit på praktik innan, kände mig lite trygg och det var i X kom-
mun. Jag fick reda på att det var en klass där det fanns några barn som 
var lite stökiga men så annars inte något annat. Så då började jag där då, 
det var ett vikariat och det var på ett år, barnledigt. Jag fick börja på, jag 
började på våren då och de här barnen gick i femman. Jag fick börja med 
att göra nationella prov ganska snart på de här barnen, de var 25 stycken 
och dom sa till mig så här ”jag hoppas att nu att du är lite mjuk och så, så 
att det blir lite mjuk och skön stämning i klassen för det har varit en 
ganska hård stämning, hon har varit sträng som har varit innan då”. Hm, 
ungefär så mycket fick jag reda på. Så jag gick in med det här med hull 
och hår och gjorde så gott jag kunde och jobba och slet och upptäckte ju 
att det räcker ju inte till så timmarna blev ju … jag jobba 70 timmar i 
veckan räknade jag ut sen i ett halvår. 

 
Den intensiva arbetssituationen innebar bland annat ett mycket noggrant och 
tidskrävande arbete med nationella prov. Fannys bedömningar visade att en 
stor grupp elever inte nådde godkändnivå i matematik och svenska. Behovet av 
hjälp och stöd för barnen, särskilt i ”läs och skriv”, bedömde Fanny som stort. 
Den stora spridningen i matematik innebar också en stor utmaning. Det kändes 
omöjligt att hinna med alla elever och ge en individualiserad undervisning. Fan-
nys reflektion när hon blickar tillbaka är, att det inte hade spelat någon roll om 
hon så hade varit jätteduktig. Hon beskriver sin arbetsinsats som den bästa 
möjliga utifrån de förutsättningar som fanns. I efterhand bedömer hon arbetssi-
tuationen som mycket krävande även för en erfaren lärare vilket också skulle 
visa sig senare. En kritisk händelse beskrivs där det i klassrumsituationen blir en 
kraftig sammandrabbning mellan två elever och den ena rymmer från skolan. 
Efter påtryckningar om önskat stöd i arbetet fick hon, efter en tuff period, sam-
tal och handledning med en specialpedagog, fredag eftermiddag varje vecka, 
dock inget direkt stöd till eleverna. En tid i veckan då hon oftast kände sig 
ganska slutkörd. Veckorna fylldes med arbete, långt över den reglerade arbetsti-
den. Flera studier av nya lärares arbetssituation pekar på den stress som Fanny 
beskriver uppstår i samband med känslan av att inte räcka till som lärare. Att 
undervisa elevgrupper med olika färdighetsnivåer och riskera att inte nå målen i 
läroplanens ämnesmål är enligt Cains och Brown (1998) några av de mest 
stressande faktorerna. 
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Fanny berättar om en kritisk händelse, då hon efter halva terminen gick till 
rektorn och meddelade att hon inte skulle komma veckan därpå om hon inte 
fick hjälp. Hon får beskedet att det inte finns några extra resurser, från en gans-
ka pressad rektor. Efter mötet placerades en personal från fritidsverksamheten 
in som extra resurs i klassen. Fanny beskriver hur hon slets mellan de olika be-
hoven av undervisningsstöd som fanns i klassen och att det dessutom var en 
ganska stökig stämning med olika motsättningar mellan elevgrupper. Denna 
kombination beskriver Jönsson och Rubenstein Reich (1995) som svårhanterlig 
för nya lärare. Att jaga elever både i och utanför klassrummet samt sära på och 
hålla fast elever tillhörde vardagen, dom var så ilskna och slogs. 

Efter en termin kändes arbetssituationen övermäktig och Fanny var då 
mycket tveksam till om hon skulle klara av att arbeta ytterligare en termin under 
rådande förhållanden. Känslan av misslyckande växte sig starkare (jfr Brock & 
Grady 1998). Hon berättar att hon kände sig ensam med en övermäktig arbets-
situation och beslutade sig för att ringa runt till några andra rektorsområden för 
att se om det fanns lediga tjänster. Fanny fick snabbt besked, två lediga tjänster 
fanns att söka. En kontakt med ansvarig togs och på kort varsel fick hon möj-
lighet att välja mellan de båda tjänsterna. Hon valde en av tjänsterna som fanns 
på en skola nära hemmet, en brytpunkt i karriären (Sjöstrand 1968/1980). 
 

Så två tre dar, sen hade jag bestämt mig så då gick jag in till rektorn på 
det här stället och sa att jag kommer att sluta. Så där satt dom och hade 
en termin kvar innan hon kom tillbaka den andra. Eftersom hon skulle 
tillbaks så var det ju inget för mig att vänta på heller, så dom fick ju en 
manlig lärare sen. En riktig gammal räv som hade varit lärare i många år 
och dom fick en elevassistent och dom fick ytterligare en lärare till, han 
sluta fort. Dom fixade det inte på tre stycken! Jag gick in till rektorn och 
sa ”gör aldrig så här med en nyutbildad, vi ork…, vi fixar inte det!”. 

 
 

»En nyutbildad kan väl göra nåt underverk» 
Vid samtalet med rektor råder det delade meningar om hur mycket information 
om klassen som delgivits Fanny innan hon påbörjade vikariatet. Rektorn tycker 
att den varit tillräcklig, men det anser inte Fanny. I efterhand har Fanny förstått 
det att var en klass som ingen annan ville ha. Detta är ett fenomen som även 
Andersson (2005) pekar på i sin studie och som ofta innebär en svårhanterlig 
yrkesstart. Att som ny lärare få det svåraste uppdraget kan tolkas positivt, man 
tror den nya läraren om mycket. Det kan också ses som en mindre insiktsfull 
lösning på en krävande situation, särskilt om den nya läraren har både inre och 
yttre förväntningar på att klara allt själv. En situation som framträder som inte 
helt ovanlig (Paulin 2007). Av samtalet framgår att de hade förväntningar på att 
en nyutbildad väl kan göra nåt underverk. En inställning som Fanny starkt ifrågasatte 
och vände sig emot. Fanny uttrycker samtidigt en förståelse för de förväntning-
ar som finns på att nya lärare har en aktuell och uppdaterad utbildning och är 
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utbildade för att jobba för att utveckla skola och undervisning. Kritiken riktar 
hon mot bristen på förståelse för att det också måste finnas förutsättningar för 
att ett sådant arbete ska kunna äga rum. Det kan en ensam lärare aldrig stå för oavsett 
om man är nyutbildad eller inte. Det kräver samarbete och dialog mellan flera parter 
i en skolkontext enligt Fannys uppfattning, vilket både kan ses som ett pedago-
giskt ställningstagande och en målsättning baserade på hennes första erfarenhe-
ter som lärare och förankras i de mål hon formulerade i slutskedet av sin ut-
bildning. 

När hon blickar tillbaka kan hon trots allt se det positiva inslaget i den rå-
dande situationen. Det var en tuff start på yrkeskarriären och Fanny hade öns-
kat annorlunda, eftersom den i hög grad påverkade hennes bild av sig själv som 
lärare (jfr Fransson 2006). Samtidigt som hon hade modet att ”säga ifrån” och 
delvis kunde förändra situationen tärde det ändå på hennes självkänsla och fick 
henne att tvivla på sig själv som lärare. Hennes yrkesstart blev inte i något avse-
ende vad hon hade hoppats eller förväntat sig. Forskare använder uttryck som 
antyder att lärares upplevelser av den första tiden i yrkesverksamheten karaktä-
riseras både av starka känslor och yrkesmässiga överraskningar. För att ge några 
exempel talas det om praxischock (Andersson & Andersson 2004; Kelchtermans 
& Ballet 2002) och reality shock (McCormack & Thomas 2003). Den reella inne-
börden i begreppet ”praktikchock”, menar Arfwedson, utgörs för den nye lära-
ren av ”den växande insikten om lärararbetes svårighetsgrad och om de i prak-
tiken begränsade möjligheterna, och att man upptäcker att de motsägelser i lä-
rarjobbet som hänger ihop med oförenliga krav på och målsättningar i skolan, 
inte går att reformera bort eller övervinna av egen kraft” (Arfwedson mfl 1993 
s. 131), vilket överensstämmer med Fannys upplevelser. 

Fanny berättar om den avtackning som skedde i samband med att hon skul-
le sluta. De uppskattningar som då uttrycktes på plats och i de brev hon fick 
med sig speglade att hon varit en omtyckt lärare, vilket innebar en tröst både i 
situationen och på sikt. 
 

Föräldrarna stod i ett långt, långt led alla pappor och mammor, barnen, 
jag fick dukar, jag fick nån medalj, jag fick chokladkakor, jag fick blom-
mor jag fick lägga ifrån mig alla gåvor, jag har aldrig vart med om dess 
like efter sen. Så otroligt! Och jag bara grät och grät, jag var så ledsen an-
tagligen, allt var ju så jobbigt och dom var ju så söta och så snälla dom 
flesta då men det var ju så bedrövligt på lektionerna så det gick ju inte att 
ha lektioner. Så jag kände mig liksom omtyckt men ändå … 
I: Men det var slitsamt. 
F: Ja, det var nåt så fruktansvärt slitsamt! Men jag kände mig väldigt, väl-
digt omtyckt och det var väl ändå det som ändå liksom höll uppe mig 
som gjorde att jag … jag kan se tillbaka idag och jag kan gå in och läsa 
dom här utvärderingarna för jag kopierade av en del bara för att jag var 
tvungen och ha det, där dom hade skrivit så snälla saker så det var ju rik-
tigt kul. Men visst, lyckat var det ju inte. Men aldrig, alltså aldrig … jag 
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fattar inte hur man kan göra så. Ta en nyutbildad och sätta på en klass 
som ingen annan vill ha. 

 
Upplösningen på Fannys första anställning som lärare innebär en känslostark 
avslutning, en kritisk händelse. Det är bilden av en trött och prövad lärare som 
framträder. Att avsluta sin tjänst tidigare än vad som var avsett blev Fannys 
strategi för att överleva och inte fullständigt tappa självförtroendet som lärare, 
vilket också kan tolkas som en motståndshandling mot en oacceptabel situation 
(Lacey 1977). Denna påfrestande yrkesstart innebär inte att Fanny tappar sin tro 
på en fortsatt framtid som lärare. När lärarna i Nias (1986) studie ser tillbaka på 
sin första tid som lärare (probationer) beskriver de det som en tid av personliga 
uppoffringar, utmattning och besvikelser men utan tanke på att ge upp. Fannys 
identitet som ”utvecklare av framtidens generationer” och den ”flexible lagar-
betaren” har dock fått en törn. Responsen på hennes engagemang och känslan 
av att vara omtyckt är de positiva erfarenheterna som hon tar med sig när hon 
söker sig vidare till en ny arbetsplats. Erfarenheterna från sin första termin som 
lärare utifrån en krävande arbetssituation bär hon med sig och återkommer till i 
våra senare samtal. 
 

»Det blev ju ett jättebra samarbete, 
men vi hade det fruktansvärt jobbigt!» 
Fanny berättar om starten på sin andra arbetsplats vilken också är den skola 
som hon arbetar vid under tiden för vårt samarbete. Skolan har karaktären av 
en landsbygdsskola och eleverna är cirka 70 i antal och personalstyrkan består 
av 6 lärare. På grund av elevunderlaget är klasserna åldersblandade, oftast med 
två årskurser i varje enhet. Tjänsten innebar ett delat klassföreståndarskap i en 
tre-fyra, där hon ganska raskt kastas in i ett samarbete med en betydligt mer er-
faren lärare. Fanny berättar att hon fick information om att det funnits vissa 
konflikter i klassen men kände sig trygg med ett delat ansvar och tänkte att det 
kan inte bli värre än det som varit. De hinner inte med att göra några gemen-
samma långsiktiga planeringar och Fanny beskriver en ansvarsuppdelning som 
innebar att hon mer gick in i rollen som resurs än klassföreståndare. Bakgrun-
den till varför är inte tydlig men hon talar om att dom kunde inte ha den här klassen 
ihop. Det tycks handla om en mindre grupp elever som hon fick ansvar att un-
dervisa utanför den ordinarie klassen, något som enligt Fanny inte ledde till en 
bra situation vare sig för eleverna i gruppen eller för henne. 
 

… ja, vi fick börja med det här att vi kunde inte ha den här klassen ihop 
så jag tog dom här … det var då tre och hade en liten grupp ute med 
dom och det var ju inte heller jättelyckat egentligen för dom fick ju agg 
mot mig. 
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Fanny berättar om hur hon på olika sätt försökte kommunicera med sin kollega 
och utveckla en dialog för att få till stånd ett ökat samarbete kring undervis-
ningen i klassen. De hade inte haft mycket tid för planering innan skolstarten 
och ganska tidigt stod det klart för Fanny att de hade ganska olika uppfattningar 
om hur ett gemensamt ansvar för klassen skulle gestalta sig och hur samarbetet 
skulle utformas. Ja, ändå hade hon ju idéer på hur undervisningen skulle gå till och det ta-
lade ju hon om för mig precis vad jag skulle göra på varenda lektion och det var ju inte jag så 
glad åt då. Fanny berättar att hennes kollega var van vid att ensam sköta tre-
fyran och på skolan rådde inte mycket samarbete klasslärarna emellan, hon var ju 
så otroligt van vid att jobba helt ensam. Frustrationen över att inte riktigt nå fram el-
ler få gehör för sina idéer resulterade i att Fanny bad rektorn om en arbetsdag 
enbart avsatt för att hon och hennes kollega skulle få tid att samtala, lära känna 
varandra och gemensamt planera, eftersom det inte fungerande tillfredställande. 
Det sanktionerades från rektor och reaktionen från kollegan var inte odelat po-
sitiv enligt Fannys tolkningar. Kollegan uppfattade situationen som pinsam in-
för ledningen, men dagen genomfördes och resulterade i vad Fanny beskriver 
som ett bättre samarbetsklimat. En brytpunkt och samarbetet tar en annan rikt-
ning. 
 

Vi käka middag ihop och vi prata och vi prata och vi lärde känna var-
andra för det var inte … i dom flesta fall gör man det ändå men det 
gjorde inte vi och fick förståelse för varandras problem och vad vi hade 
gått igenom tidigare och så här va och därifrån så gjorde vi också upp 
planering hur ska vi jobba med SO:n. Hur brukar du göra? Vad har jag 
för önskemål? Vad har jag sett på praktiken, sånt som jag tycker är bra 
som jag vill också ha med, för lite vill man ju ha med va. Det är ju så, 
man får ju skynda långsamt men … Och det blev ju nåt jättebra utifrån 
det, det tror jag att han, rektorn får tillbaka många gånger om alltså det 
här … den stackars dan. Nej, så det blev ju ett jättebra samarbete men vi 
hade fruktansvärt jobbigt och vi prova olika sätt. 

 

»Jag skämdes ingenting jag såg det helt naturligt» 
Fannys strategi kan beskrivas i termer av strategisk omdefiniering (Lacey 1977), 
vilket innebär ett försök att förändra situationen som präglas av ett prestigelöst 
men ändå målmedvetet tillvägagångssätt och där målet är att utveckla ett bra 
samarbete genom att kommunicera och utbyta pedagogiska och didaktiska erfa-
renheter och lära känna varandra. Jag skämdes ingenting, jag såg det helt naturligt. 
Hon anpassar sig alltså inte till den passiva roll som tilldelas henne, inte heller 
bristen på samarbete, utan gör aktivt motstånd genom att handla för att föränd-
ra situationen. Förutom satsningen på gemensam planering och samarbete be-
rättar Fanny om ett intensivt arbete med att få elevgruppen att fungera bra. Det 
är olika resurser som bjuds in för att samverka. Fanny nämner speciella resurser 
som kopplas in utifrån som arbetar med samarbetsövningar. De samverkar med 
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kuratorn och det som Fanny framförallt lyfter fram som ett stort stöd för hen-
ne som lärare men i huvudsak för elevgruppen, är specialläraren. De olika re-
surserna och pedagogiska stödfunktioner som Fanny samverkar med under sitt 
första år framträder som mycket betydelsefulla för henne. Att tillgången till och 
samverkan med andra yrkeskategorier inom verksamheten, är villkor som fram-
träder som viktiga för nya lärares yrkesutveckling pekar även Andersson (2005) 
på. Fanny jämför med sin första arbetsplats där stödfunktionerna var få om de 
ens fanns att tillgå. Ett delat ansvar med gemensamma arbetsinsatser skapar en 
större trygghet för Fanny i hennes arbete som lärare. 
 

»Skärpning ni får lära er det, jag är inte resursanställd!» 
Fanny gör en hel del detaljerade beskrivningar om hur gruppindelningar och 
klasskonstellationer sett ut över de första åren. Det är inte helt enkelt att följa 
med i hennes redogörelse. Vi tar hjälp av en uppritad tidslinje och Fanny får 
markera och skriva in de olika skiften som blivit i de åldersblandade grupperna, 
vilka år och vilka andra lärare som varit involverade. Det som framgår av hen-
nes intensiva berättelse är att hon även fortsättningsvis under omkring två års 
tid fungerade som klassföreståndare men med betoning på resurs. Hon talar om 
att det betraktades som en självklarhet att hon som var sist in i verksamheten 
var den som skulle springa emellan och köpa de andra arbetsstilarna. 
 

… jag var med både … och hade lite allt möjlig så det var ju lite rörigt så 
men samtidigt var jag ju aldrig ensam riktigt. Så här var det ju en lärare 
då (skriver på pappret) och här var en annan lärare då. Så sprang jag mitt 
emellan så jag fick ju liksom köpa dom här arbetsstilarna men jag hade 
väl vissa ämnen, jag har haft bild och lite hemkunskap och … matte med 
vissa barn och haft … så jag har ju haft ansvarsområden ändå. Men jag 
har kanske inte haft huvudupplägget eller jag har ju inte … eftersom det 
har vart så självklart att det var jag som skulle springa emellan. 

 
Fanny kommer fram till hur de jobbar i dagsläget. De har organiserat en 4-5-6 
på tre lärare, med jämnt fördelat ansvar utifrån ämneskompetens och intresse. I 
början av samarbetet uppfattade Fanny att de trots gemensam planering ändå 
placerade henne i resursrollen i stället för att betrakta och behandla henne som 
en likvärdig kollega med lika mycket ansvar vilket hon tyckte var rimligt att för-
vänta sig efter nära tre år i yrket. Fanny berättar om en kritisk händelse då hon 
tydligt försökte beskriva hur hon uppfattade situationen för sina kollegor och 
att hon önskade en förändring. Hon gör motstånd mot ”resursidentiteten” som 
kollegorna tycks ge henne (Jenkins 2004). Efter diskussioner med kollegorna 
och förtydligande av ansvarsområden ser Fanny att det har blivit mycket bättre. 
Hon uppfattar att hennes kunskaper värderas högre än tidigare och att lärarna i 
arbetslaget har fått mer jämlika positioner vilket också får positiva följder. En 
brytpunkt i arbetslivet och av betydelse för Fannys professionella utveckling 
och identitet. Fanny har också märkt att det har fått konsekvenser för hur ele-
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verna förhåller sig till lärarna i arbetslaget. Eleverna spelar inte ut dem mot var-
andra på samma sätt som tidigare. 

Sammantaget är Fanny vid tidpunkten för vårt första intervjusamtal nöjd 
med sin nuvarande arbetssituation och hur den har utvecklat sig över den tre-
årsperiod hon varit verksam. Att till slut få möjlighet att arbeta i ett lärarlag på 
lika villkor är en viktig del i utvecklingen. En bild av en relativt trygg och stabil 
arbetssituation framträder. Man kan tala om att Fanny efter drygt tre år befin-
ner sig i vad Huberman (1993) definierar som en stabilisationsfas i lärares profes-
sionella identitet och överlevnadsfasen ligger bakom. Fanny har en avspänd och re-
flexiv hållning till sina arbetsinsatser. Hon talar om en medvetenhet om svaghe-
ter och styrkor hos sig själv som lärare. Ja, jag gör det och jag kan analysera varför 
gick det inte bra nu och vi kan skratta åt det och jag … jag vet vissa saker är jag inte så 
himla bra på annat är jag bra på. 
 

»Jag trivs det här året så det är inte sant  
och det är egentligen första året som jag riktigt känner det» 
Ytterligare en avgörande faktor för en sammantaget upplevd stabilitet i dagslä-
get verkar vara det stora förtroende som Fanny har för sin manliga kollega. 
Fannys strävan mot ökat samarbete har gett resultat vilket påverkar hennes ar-
betstrivsel i hög grad. Det som betytt mest för en utveckling av en läraridentitet 
för lärarna i Nias (1986) studie är de lärare som de samarbetat med under sina 
första år som lärare, vilket också Fanny efter några år konstaterar när hon ska få 
en egen klass. I samband med beskrivningen av organisationen av åldersgrup-
perna och hur arbetslagets konstellation ser ut talar Fanny om en vändning i sitt 
yrkesliv. 
 

… jag trivs det här året så det är inte sant och det är egentligen första 
året som jag riktigt känner det och jag har ju inte velat gå därifrån för att 
det är ju … den här killen jag jobbar med han är ju bara så bra så det … 
du hittar inte knappt nån bättre. 

 
Fannys kollega har arbetat som lärare i femton år och de är i samma ålder. När 
Fanny beskriver sin kollega framträder bilden av en erfaren och uppskattad lä-
rare som liksom flera andra lärare på skolan har varit van vid att arbeta ensam. 
Fanny refererar till hur hon tidigare gick in i rollen som resurs men signalerat 
sin önskan att ta större ansvar för delar i undervisningen i den elevgrupp där 
båda arbetar. Jag har ju funnits där men han har inte gett mig en chans. I efterhand be-
traktar Fanny tidigare situation i ljuset av vanans makt och ser förändringen 
över tid, och ibland har jag sagt ”nu tar jag den här biten” liksom nästan va tyst nu det är 
min tur. Hennes kollega har vid ett flertal tillfällen påpekat vinsten av deras sam-
arbete. Både för trivselns skull och för en lättare arbetsbörda. 
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Det har han sagt så många gånger nu jag tycker det är så roligt så säger 
han ”det var så skönt när vi starta upp i år för jag kände inte att det var 
så stressigt, jag behövde inte ta i allt själv”. 

 
Att släppa ifrån sig kontrollen eller att släppa in andra lärare har inte gått i en 
handvändning för kollegan enligt Fanny. Att förändra och utveckla samarbete 
och få förtroende för varandra har tagit tid. 
 

Och det har ju tagit kanske två år att lära känna varandra, han litar på 
mig att även om jag inte säger samma saker och inte på samma sätt så 
kanske det jag säger också kan vara bra. 

 

»Det är så otroligt alltså den respons man får från barnen,  
det gör ju hela yrket för mig» 
Det är arbetet med eleverna som Fanny vid en summering lyfter fram som kär-
nan i sitt arbete som lärare och det som avgör att hon upplever sitt arbete som 
meningsfullt. Kärnan i de erfarenheter som Fanny har från sina första år i yrket 
mynnar ut i vad hon betraktar som det viktigaste för hennes fortsatta engage-
mang som lärare. Det är responsen från eleverna och upplevelsen av att få ge-
hör i sin undervisning som är det viktigaste vilket flera studier av lärares arbets-
liv visar (se Röhse 2003; Gannerud 1999; Malm 2004). Den bekräftelse som det 
innebär är en central del för Fanny. Responsen och samspelet med eleverna är 
det som motiverar och håller engagemanget vid liv. 
 

Och jag känner att det viktigaste för mig är att jag nånstans har med mig 
barnen. Det är så otroligt alltså den respons man får från barnen det gör 
ju hela yrket för mig för jag behöver ha en pusch upp ibland alltså jag 
tycker gärna att jag är dålig och sämre än andra och jag är väl sån lite till 
läggningen då men jag är ju väldigt, väldigt engagerad när jag jobbar. Så 
… då krävs ju den responsen tillbaka för att man ska va det tror jag. Men 
det är ju kul, jag tycker om det här jobbet det är ju jätteroligt. Jag skulle 
inte vilja byta, aldrig i livet. 

 
Begreppet engagemang (commitment) är något som ofta framstår som centralt när 
lärare själva får beskriva sina erfarenheter av lärarlivet och vad som utgjort 
drivkraften enligt Nias (1986). Hon har identifierat fyra olika innebörder i rela-
tion till de sammanhang där de används. Nias beskriver dem som ett personligt 
ideal som innebär omsorg (care), en utveckling av professionell kompetens (occu-
pational competence), en personlig identifikation med yrket (identification) och en 
fortsatt karriärväg (career continuance). De två första är de mest frekventa använd-
ningsområdena och innebär ett personligt engagemang där lärare är beredda att 
offra tid, tanke och energi på sitt arbete med elevens bästa för ögonen och där 
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de också vill känna sig nöjda med sina arbetsinsatser Något som också känns 
igen i Fanny resonemang. 

I vårt samtal om de första åren i yrket har Fanny i första hand valt att berät-
ta om de omgivande villkor som i någon mening inneburit utmaningar för hen-
ne i arbetet som lärare. Förutom kritiska händelser kopplade till elever och un-
dervisning från Fannys första termin framträder hennes efterföljande år lugnare 
i detta avseende. I ett senare samtal betonar Fanny detta när hon talar om un-
dervisningens förberedande och genomförandedimensioner. Undervisningen 
och relationerna till eleverna under de senaste åren har inte varit någon större 
källa till oro eller problem, tvärtom. Det är arbetets övriga innehåll som tende-
rat att utmana och stressa henne. Hon har känt sig ganska trygg i sina kunska-
per om undervisningens innehåll och mål. Hon tycker att hon har varit väl rus-
tad som lärare både ur ett pedagogiskt och ämnesdidaktiskt perspektiv. Det här 
beskriver också Jönsson och Rubenstein Reich (1995) i sin studie av nya lärare. 
Det är andra områden som tenderar att ligga till grund för påfrestningar av olika 
slag. 
 
 

»Det är ju hela tiden ett samspel» 
När Fanny berättar om hur hennes arbete har tagit form under de första åren i 
yrket refererar hon ganska ofta till lärarutbildningen och vad hon tror att den 
har betytt för hennes sätt att utforma sitt arbete. Eftersom Fannys käpphäst i 
arbetet som lärare är samverkan och samarbete i dess olika former är det inte 
sällan som hon nämner att det arbetssätt som genomsyrade utbildningen till 
stor del är orsaken till hennes sätt att tänka och agera som lärare. Detta är också 
något som Hensvold (2003) pekar på när hon identifierar spår av lärarutbild-
ningen hos verksamma lärare efter fyra år i yrket. 
 

Men vad jag känner och det vill jag säga med från Högskolan där vi alltid 
skulle jobba i grupper. Där vi fick utmaningar som … det var mycket av 
social karaktär. För det första, just detta att jobba i olika grupper. Nu är 
väl jag en sån människa, jag har ju jobbat i affär innan, det har ju vart 
mycket grupp. Jag är inte van vid att jobba själv. 

 
Sitt tidigare arbete och sin utåtriktade läggning ser hon också som bidragande 
faktorer. De tidigare yrkeserfarenheter som Fanny har av att arbeta tillsammans 
med andra i en annan sorts yrkeskontext kan betraktas som ett erfarenhetskapi-
tal som får genomslag i hennes arbete som lärare. Likaså de erfarenheter som 
hon har av samarbete med andra under utbildningstiden. Sammantaget kan de 
definieras som Fannys professionella dispositioner (Bourdieu 1995) vilka står 
för kontinuitet i Fannys professionella utveckling. 

Fanny ger ett flertal liknande exempel under samtalet och även i de efterföl-
jande samtalen ges exempel på situationer där hon har förordat gemensamma 
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planeringar och sina tankar kring det. Jag vill bolla idéer. Det ska göras tillsam-
mans och alla ska få komma till tals alla ska ha sagt sitt. 
 

Men på nåt sätt på Högskolan lärde jag mig detta att självklart (betonar) 
så … när vi … om vi ska göra nån utedag eller nånting så alltså en slags 
brainstorming har vi ju och det är så självklart att man slänger ur sig alla 
idéer … alla ska få säga sitt så att man inte kör över nån. 

 
Fanny beskriver genomgående under våra samtal olika typer av samarbete och 
varför hon strävar efter samarbete. Det framstår som en viktig grund för att 
stimulera både hennes egen och kollegors professionella utveckling, ett medel 
för att kunna åstadkomma förändringar i den pedagogiska verksamheten. Hon 
beskriver sin syn på varför det är konstruktivt med samarbete och sin egen och 
andras roll och bakgrunden till varför hon känner sig trygg i att driva samarbete. 
Att samarbetet blir så centralt för Fanny kan förstås utifrån hennes erfarenheter 
att man lär tillsammans med andra. Det är ju så jag lär mig! Hennes enträgna arbe-
te och argumentationer för samarbete inom olika delar i verksamhet ger resultat 
men inte alltid fullt ut, vilket Fanny krasst konstaterar. Hennes slutsatser är att 
det till stor del handlar om att lärarna i kollegiet har olika utbildningar och att 
ensamarbete präglar den arbetskultur som finns på skolan (jfr Hargreaves 1994; 
Lortie 1975). Arbetskulturen och dess karaktär är det villkor som Fanny under 
vårt samarbete lyfter fram som det mest avgörande för hennes professionella 
utveckling. De kritiska händelser som Fanny berättar om visar att en individua-
listisk lärarkultur erbjuder ett stort motstånd när man som ny lärare har målet 
inställt på pedagogisk utveckling genom samarbete. 
 
 

»Ibland blir jag knas för det … alltså det,  
det är så många bitar, jag vet inte … jag hinner inte!» 
Samtidigt som Fanny över tid ser att arbetssituationen förändras och utvecklas i 
positiv riktning ges bilden av en intensifierad arbetssituation. Vissa delar tycks 
mer stressande än andra. Fannys erfarenhet över tid talar för att det blir allt fler 
uppgifter som ska rymmas inom befintlig arbetstid. Men ibland blir jag knas för det 
… alltså det det är så många bitar, jag vet inte … jag hinner inte! När Fanny beskriver 
det som i dagsläget stressar henne mest talar hon om tid som behöver avsättas 
för det omfattande administrativa arbetet med olika typer av planer, kvalitetsre-
dovisningar, postansvar och många sysslor kopplade till elevernas olika aktivite-
ter som ligger utanför hennes egen undervisning Att det administrativa arbetet 
generellt sett uppfattas som omfattande av nya lärare är det flera studier som 
påvisar (Andersson 2005). De senaste årens ökade administrativa tryck på lära-
re, genom krav på åtgärdsprogram, utvecklingssamtal och utvecklingsarbete 
identifieras som en bidragande faktor till stress (Brante 2009). I ett senare sam-
tal berättar Fanny varför hon just valt postansvaret. Det beror på att det är nå-
got som görs varje dag, som en del av dagens vardagliga sysslor och därför lätt 
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att komma ihåg. Hon uttrycker en oro över att glömma saker och att det kan 
hålla henne vaken. 
 

Och jag har hand om posten, jag har valt att ta hand om posten för jag 
vill ha en grej varje dag så här för jag tycker det är jobbigt och beställa 
bussar och komma ihåg och säga till i maten om att dom inte ska dit. 
Och sånt där tycker jag är jobbigt och hålla reda på allt, du ska ringa dit 
och så ringer du dit så svarar det inte och så har du lektioner då ska du 
fortfarande … och jag skriver mina lappar och lappar … jag kommer 
inte ihåg nånting annars. Om man då börjar älta det här på natten då, då 
känner jag att oh, ta en dag och gör det du ska. Det får inte gå ut över … 
man kan inte ha med sig arbetet i sängen, inte på nätterna. 

 
Hon beskriver nackdelarna med en mindre skola. I vissa ämnen bussas eleverna 
till andra skolor och andra lärare har tider med grupper i klassen. Fanny gör en 
jämförelse mellan de olika delarna i lärararbetet och konstaterar att det som 
stressar henne minst och det som får minst tid är det som hon betraktar som 
förberedelser för undervisningen, det lilla är ju undervisning. Övrigt arbete skapar 
till viss del mer frustration och för Fanny blir konsekvensen en ständig oro för 
att glömma. 
 

»Det är ju ett sånt planerande så det är ju inte sant» 
Det är två delar i det innehåll som Fanny beskriver som stressande påverkans-
faktorer i lärararbetet och som slukar tid. För det första är det arbetet med olika 
typer av dokument som Fanny i sak inte ser som bekymmer utan hon har i hög 
grad varit delaktig i utformandet av arbetsplaner och handlingsplaner av olika 
slag och ser vikten av att de finns vilket också gäller arbetet med skolans kvali-
tetsredovisningssystem. För det andra är det de sysslor och hållpunkter som 
tenderar att splittra upp arbetsdagen och som är viktiga att ha kontroll över om 
allting ska fungera i det dagliga arbetet, något som Fanny påtalar att lärarutbild-
ningen inte har förberett henne på. En uppfattning som även de nya lärarna i 
Paulins (2007) studie lyfter fram, 
 

Jag kan inte bemöta nån som kommer i korridoren och säger ”Du 9.20 
på torsdag kan vi ta det då?”. Jag svarar inte … jo jag svarar så här ”Vän-
ta jag ska hämta min almanacka”. Och det var väl inget man fick på ut-
bildningen att man skulle behöva hålla … att det blev mycket att hålla 
reda på. Det är ju ett sånt planerande så det är ju inte sant. 

 
Fannys beskrivning av arbetets innehåll och organisering kan ses i relation till 
ett vidgat läraruppdrag och ett förväntat innehåll för den professionelle läraren i 
dagens skola (Carlgren & Marton 2003). Fanny vittnar om att tiden inte räcker 
till och konsekvensen blir att undervisningens planering får mindre tid. Det ar-
betet stressar henne mindre än övrigt arbete tillsammans. Fanny berättar att 
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hon inte varit förberedd på att läraryrket i så hög grad skulle handla om att hålla 
i ordning på en massa saker som inte var direkt kopplat till hennes arbete med un-
dervisning. Det Fanny formulerar är en kluvenhet till arbetets innehåll i relation 
till alla administrativa sysslor. Hon ser vissa av dem som viktiga delar i arbetet 
mot ökad kvalité i verksamheten vilket ligger i linje med hennes uppdrag som 
lärare samtidigt som hon tvekar över det utrymme det tar, på bekostnad av det 
som hon betraktar som kärnverksamheten i lärarens arbete och där också en 
stor del av basen för hennes engagemang finns. Genom Fannys reflektioner 
speglas hur lärare av i dag (jfr Brante 2009) kan uppfatta sitt uppdrag. 
 

»Jag är en sån där som vill ha mycket föräldrakontakt» 
I samband med att vi talar om lärares uppdrag, ansvarsområden och den ökade 
tidspressen i lärararbetet lyfter Fanny föräldrakontakter som ett område som 
visserligen kräver tid men är något som hon prioriterar och värdesätter. Kolle-
gor har påpekat att Fanny skulle kunna reducera känslan av inte hinna allt ge-
nom att inte vara så snar till kontakter med föräldrarna. Samtidigt som Fanny 
uttrycker att jag kanske får ändra mig lite talar hon sig varm för att kunna lyfta lu-
ren och stämma av negativa som positiva inslag i elevens skolsituation. Hon fö-
respråkar den naturliga kontakten. Hennes erfarenheter hittills talar för att det 
uppskattas av och gynnar samtliga inblandade parter. Fanny ger ett konkret ex-
empel i relation till en elev som hon har i sin nuvarande klass där just avstäm-
ningar varje vecka under en tid förändrat situationen till det bättre och hon ser 
ett tryggare barn. Ett ganska odramatisk förlopp till skillnad från den kritiska 
händelse som utspelade sig för ett år sedan som hon sedan väljer att berätta om 
och som beskrivs i termer av ett riktigt, riktigt krismöte. 

Fanny berättar att hon i vid flera tillfällen fått mycket nedvärderande kom-
mentarer av en elev i en klass där hon undervisade men inte var klassförestån-
dare för. Det var tråkiga tendenser i en grupp fast det kanske var mot mig som dom 
var jobbigast för vi hade killar som inte riktigt tolererade att en tjej säger nånting. Hon 
gjorde flertalet försök med samtal och signalerade till klassföreståndaren om att 
ett samtal med föräldrarna kunde vara lämpligt. Andra lärare hade också reage-
rat på elevens uttalanden och sätt att bemöta de kvinnliga lärarna i kollegiet. Vi 
fick ju påtryckningar och vi kände att det inte funka och jag ringer gärna hem och han ringer 
inte gärna hem. Fanny berättar att hon till slut ringde och bad om en träff med 
förälder och elev utan klassföreståndarens medgivande eftersom hon inte fick 
gehör för sitt önskemål. Han hade ju inget sånt problem med barnen det var ju jag. Hon 
stod inte ut med situationen och kände inte att de försök hon hade gjort hade 
lett fram till någon positiv förändring. Det hade jag sagt länge … att det här går inte 
… vi kan inte ha det så här. 

Samtal och samarbete med föräldrar var det som återstod. Fanny beskriver 
mötet som oerhört laddat där en av föräldrarna tidigt tog kommandot i samtalet 
och ställde Fanny mot väggen med tre frågor varav den första handlade om 
hennes språkbruk. Varför svär du så mycket? Fanny berättar att hon under året 
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svurit vid två tillfällen då hon känt sig provocerad, inget som hon var särskilt 
nöjd med, men fick erkänna och be om ursäkt för. Fanny berättar att diskussio-
nerna blev ganska heta och att hon vid flera tillfällen gick i försvarsposition, det 
blev ju ett försvarstal från mig hela tiden då. 
 

F: Jag har svurit två gånger på det här halvåret för att jag har blivit så 
otroligt …  
I: Provocerad? 
F: Provocerad, ja! Och jag ber om ursäkt det är ju inte meningen men det 
är ju i alla fall provokationen som gör att man till slut blir så frustrerad så 
man vet ju inte var man ska ta vägen. Då fick jag ju förklara att det är jag 
ju egentligen inte men det är ju det att han vill ju inte jobba och jag hade 
fram böcker som han bara hade suttit och skrivit stora kryss på alla si-
dorna i sin svenska bok tillexempel. 

 
Efter diskussioner om de inblandades olika frustrationer och vikten av respekt-
fullt bemötande från samtliga inblandade parter blir synliggörandet av elevens 
arbetsinsatser det som på allvar skapar ett knivskarpt läge i situationen. Fanny 
beskriver att det väckte både förvåning och förtvivlan hos föräldrarna vilket re-
sulterade i en mycket moloken elev som trots den spända situationen kunde 
delge vad han tyckte var problematiskt. Det blev en vändning i samtalet och 
Fanny beskriver det som en startpunkt för en ömsesidig strävan mot ett bra 
samarbete mellan elev, föräldrar och lärare. Samtalet startade i anklagelser och 
mothugg och slutade med en större förståelse för situationen vilket på sikt ska-
pade en stor förändring i positiv riktning, för det har faktiskt skett en stor förändring. 
Händelsen och den positiva utvecklingen stärkte Fannys inställning till att sam-
verkan och dialog med föräldrar kan leda till utveckling och förändring, jag är så 
tacksam att det faktiskt är så att föräldrar kan göra så mycket. 
 
 

»Och det är ju liksom första gången  
vi har haft nåt sånt där hysteriskt möte» 
Fanny väljer att berätta om ytterligare en kritisk händelse som kopplas till kon-
takt med föräldrar. Det är ett föräldramöte som hon kallar superföräldramötet som 
ägde rum hösten föregående år. Det hade sin grund i lärarnas uppfattningar om 
att det rådde ett tufft klimat mellan eleverna i år 6 som påverkade verksamheten 
i stort. Lärarna hade en tid fört diskussioner om behovet av att utveckla arbetet 
med fokus på värdegrundsfrågor och vid olika forum fört en dialog med rekto-
rerna. Fannys förslag hade varit att arbeta med dilemman tillsammans med för-
äldrarna. Fanny berättar att hon skrev ner fem dilemman möjliga att låta föräld-
rarna läsa och diskutera. Två av dem sågades direkt av rektorerna som tyckte att 
problematiken låg alldeles för nära de verkliga problemen på skolan. 
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Ja så slutade det med att det var två dilemman som vi bestämde oss för 
att det … det var såna provokationsgrejer som hände på rasterna och det 
var två olika saker i alla fall. Och dom kom då på föräldramötet och vi 
hade sagt att det var ett väldigt viktigt föräldramöte så det var mycket 
folk och vi stod därframme blossande röda tre lärare och massor med 
föräldrar och så skulle vi berätta om det här. Och så fick dom gå ut och 
sätta sig i grupper och vi delade ut dom här papperna och herregud vilket 
liv det blev! Beter dom sig så! Så här! Vad händer då? 

 
Fanny berättar inlevelsefullt om vad som utspelade sig på superföräldramötet. 
Ett tumultartat kreativt kaos är den bild som framträder. De starka reaktionerna 
hos föräldragruppen leder till högljudda diskussioner och massor med frågor. 
Och det är ju liksom första gången vi har haft nåt sånt där hysteriskt möte … vi höll på i ja 
två och en halv timme eller nånting och det rev ju upp och ner på allting. Fanny och hen-
nes kollegor hade fullt upp med att bemöta och försöka förklara och de blev re-
lativt hårt ansatta. Det var reaktioner så det hette duga och det var det jobbigaste jag har 
vart med om i utsatthet mot förälder men … vi har ju kanonbra föräldrar. 

Det som tycks uppröra föräldrarna mest är fenomenet att eleverna inte rea-
gerar på lärarnas tillsägelser och ändrar sitt beteende. Fanny och hennes kolle-
gor blir överrumplade av föräldrarnas, vad de betraktar som lätt naiva syn, på 
graden av åtlydnad. 
 

”Menar du att dom inte lyder när ni säger till?” (förställer rösten) Om vi 
säger att dom inte får kasta sten på varandra så … ”Menar du att dom 
inte lyder?” Och liksom hallå kom till verkligheten alltså det händer ju så 
mycket saker, småsaker som vi tycker är smått. Det tyckte inte dom var 
småsaker. 

 
I mötet med föräldrarna blir det också tydligt att de har olika syn på vilka typer 
av incidenter som är att betrakta som allvarliga. Ja och när ska man ringa föräldrar-
na? Vad är stort och vad är inte stort? I Fannys beskrivningar av det som blev ett 
ovanligt intensivt möte tycks både lärare och föräldrar förvånas över och kon-
fronteras med varandras förgivna taganden. Sammantaget resulterade arbetet 
med värdegrundsfrågor och dilemman som underlag i ett startskott för en ut-
ökad föräldramedverkan och värdegrundsarbete på skolan. Det som hände på 
mötet resulterade i en gemensam hållning och ökad medvetenhet hos både för-
äldrar och lärare enligt Fanny. Gemensamma riktlinjer för när föräldrarna bör 
kontaktas formulerades. Så det var väl vårat jättearbete med värdegrunden och det blev 
jättebra i slutändan. 

I ett senare samtal gör Fanny en återkoppling till resultatet av superföräld-
ramötet. Det gemensamma arbetet har utvecklats i positiv riktning och bidragit 
till en viktig gemensam grund och utgångspunkt för alla i hela verksamheten, det 
har hänt väldigt mycket på våran skola. 
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I samband att Fanny lyfter fram den positiva utvecklingen i verksamheten 
kring detta område gör hon en reflektion angående sin egen utveckling som lä-
rare. Genom den process som hon i hög grad varit delaktig i har hon lärt sig 
mycket. Vi talar om att det kanske är just nödvändigheten av att få möjlighet att 
argumentera för sina ståndpunkter och tydligt visa sitt engagemang både i tanke 
och handling i olika pedagogiska och didaktiska frågor som ligger till grund för 
att hon har utvecklats som lärare. När Fanny blickar tillbaka på de första åren 
på sin nuvarande arbetsplats och reflekterar över sina arbetsinsatser känner hon 
sig nöjd. Det har varit händelserika år där arbetet har varit intensivt och Fanny 
känner en tillfredställelse över att ha kunnat bidra med några nya perspektiv till 
verksamheten, och där jag känner mig nöjd också för jag har bidragit och jag har också 
fått dom andra till att pröva kanske nåt som dom inte hade gjort om jag inte hade drivit det 
då. Som ny lärare har hon ifrågasatt det förgivet tagna vilket inneburit ett behov 
av att legitimera handlingar genom motiv och argument. Enligt Berger och 
Luckman (1976) kan detta beskrivas i termer av en reifieringsprocess som om-
fattar Fannys ageranden där hon i samspel med andra aktörer, lärare, föräldrar 
och elever bidragit till förändring i det pedagogiska arbetet. 
 
 
 

Den fortsatta yrkesbanan 
Vi träffas för ett andra samtal i början på april 2005. Vi har kommit överens om 
att träffas på min arbetsplats denna gång och Fanny kommer in på sin lediga 
dag. Jag frågar Fanny om hennes synpunkter och reflektioner över innehållet i 
vårt första samtal och hon berättar att det var några områden som hon fastnade 
för och funderat vidare på. Det är nationella prov och bedömning, samsyn och 
samarbete, måldokument och skola i förändring. Det är också lärare med olika 
utbildningar. 
 

»Bedömningsdelen blir ett dilemma  
för det ska bli nån slags prestige» 
Det är erfarenheter av att genomföra och bedöma nationella prov som Fanny i 
dagsläget har mycket funderingar kring och hon väljer att starta med att berätta 
varför. Med utgångspunkt i sina tidigare erfarenheter av ett omfattande arbete 
med nationella prov så har processerna kring arbetet med de nationella proven i 
dagsläget väckt ett flertal frågor och viss frustration. Hennes grundläggande 
uppfattning är att proven kan vara en god hjälp för lärare vid bedömningen av 
elevens kunskapsnivå i relation till målen i ämnet. Provresultaten kan ge en 
samlad bild för gruppen som kan var viktig för läraren i det fortsatta arbetet 
men även ge indikationer på vilka kunskaper i respektive kärnämne den enskil-
de eleven behöver utveckla. Fanny berättar att hon själv sedan sin första tjänst 
som lärare lagt ner mycket arbete på att försöka göra strikta bedömningar enligt 
provens instruktioner och förmedlat dessa vidare till berörda parter. 
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Vad Fanny i huvudsak har reagerat över är de andra lärarnas sätt att förhålla 
sig till resultaten och oviljan mot att officiellt, dvs. i samtal med andra lärare 
och i den obligatoriska rapporteringen till rektor inte markera att elever inte når 
godkänt i ett ämne trots att resultatet pekar i motsatt riktning. Jag reagerar fortfa-
rande mot att andra tycker att det är ett så stort steg att då inte godkänna. Fanny riktar en 
viss kritik mot att proven tycks påverka undervisningen så att den blir mer av 
förberedande karaktär. De arbetar tillexempel med gamla prov. Fannys erfaren-
heter av hur andra lärare resonerar kring bedömning och resultat har gjort att 
hon själv känt ambivalens i sina egna bedömningar. Hon berättar om ett fall 
som hon sitter med just nu och som har en poäng för lite men det är ju bedömningsgrejer 
så det kommer jag att ta upp med specialläraren och fråga dom här frågorna som jag är lite 
osäker på eller egentligen är jag ganska säker men så känner jag ju det här. Fannys tolk-
ning är att motståndet hos lärarna till viss del grundar sig i prestige. 
 

F: Men bedömningsdelen blir ett dilemma för det ska bli nåt slags presti-
ge, det gör det ju för vi ska anmäla till rektorerna hur många elever som 
inte är godkända. 
I: Du menar att det blir på ett sätt så att det kan slå tillbaka på mig som 
lärare. 
F: Mm. 
I: Att så här många underkända så beror det på mig som lärare inget man 
vill skylta med eller? 
F: Ja, precis! 

 
Att det råder prestige kring redovisningen av de nationella provens resultat är 
något som Fanny över tid har blivit varse. Hennes slutsats efter att ha lyssnat in 
sina kollegors och även andra lärares resonemang är att man som lärare gärna 
inför ledningen vill visa goda resultat och ogärna vill visa något som tyder på 
det motsatta förhållandet. Elever som inte når målen är ingen god reklam för 
den enskilde läraren (inte heller för skolan i sin helhet som genom det fria skol-
valet är mer konkurrensutsatt än tidigare) som hon menar befinner sig i en ut-
satt position eftersom rektor också är den som lönesätter. Men det handlar ock-
så om att man som lärare redan har en god uppfattning om och kontroll på ele-
vens kunskapsnivå och inte vill ”sänka” eleven genom att inte godkänna i ett 
ämne, om det står och väger. Fanny ser att konsekvenserna av redovisningssy-
stemet slår både mot eleverna och mot lärarna. 

Det Fanny beskriver och försöker förstå och hantera är att lärarna på ett vis 
arbetar mot sig själva när de mörkar resultaten, vilket vid diskussioner om för-
delning av extra resurser blir problematiskt eftersom hon menar att de inte både 
kan hävda att de inte har några underkända i ämnet och samtidigt begära resur-
ser. I sista änden slår det tillbaka mot eleverna. Det Fanny pekar på och reflek-
terar över är en problematik som handlar om att anpassa sig till ett resultatinrik-
tat redovisningssystem (jfr Hargreaves 1998). Över tid har hon blivit varse att 
lärare har andra strategier än hon själv för att hantera systemet. 
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»Man behöver rätt mycket självförtroende när man kommer ut,  
att våga» 
Vid vårt förra samtal beskrev Fanny att hon efter drygt tre år i yrket för första 
gången kände sig nöjd med sin arbetssituation och trygg i sin yrkesroll. Hon 
vittnade både om balans och om stabilitet. Fanny nämner ofta under våra sam-
tal självförtroendets betydelse för sin utveckling i yrket och hennes slutsats efter 
ett antal år är att man behöver rätt mycket självförtroende när man kommer ut, att våga. 
Redan under utbildningstiden brottades hon med lågt självförtroende något 
som också fått konsekvenser för hennes professionella självbild. Med tanke på 
den utveckling som Fanny beskriver och som speglar en erhållen stabilitet och 
säkerhet som lärare frågar jag Fanny om hennes självförtroende i arbetet som 
lärare förändrats över tid. Ja, absolut, jättemycket och framför allt det här sista året nu 
när jag har fått lugn och ro och sen växte det … jag ska berätta … väldigt mycket nu. 

Fanny berättar om en process som fortlöpt under senare delen av vårtermi-
nen med anledning av förändringar i elevgrupperna vilket inneburit en föränd-
ring i antal elever i riktning mot de äldre åldersgrupperna. Det har skapat andra 
förutsättningar och föranlett diskussioner om fördelning av grupper och klass-
ansvar i relation till lärarnas inriktning. Fanny berättar om en kritisk händelse, 
ett initiativ från en av de andra lärarna som gjorde henne överraskad och som 
hon i det närmaste betraktar som ett genombrott. Detta ledde till en brytpunkt i 
arbetslivet. Fanny talar om att känna sig hedrad över att bli tillfrågad av en lära-
re som hon respekterar, ett tecken på att hon äntligen blir betraktad som en lä-
rare som är duglig nog att samarbeta med, en form av erkännande. 
 

Och då kom hon till mig, den här erfarna läraren, så kom hon till mig 
och fråga, ska vi jobba ihop? Ja, vad kul och jag tänkte så här, skithäftigt 
det är en människa som verkligen brinner, hon driver … åh … sa hon då 
ska vi göra våran klass till skolans roligaste och mysigaste klass, dom ska 
trivas och dom ska tycka att det är så roligt att gå i skolan, vi ska ha den 
bästa undervisningen. Och hon pratar om det med och det tycker jag ju 
är väldigt alltså hedrande. Hon kommer till mig hon tycker antagligen att 
jag är spännande då för att jag har mycket andra idéer och jag har ju vart 
ute så mycket på andra skolor så jag har ju fortfarande mycket av det. 

 
Mot bakgrund av Fannys tidigare erfarenhet av att vara den som oftast tagit ini-
tiativ och varit drivande i det kollegiala samarbetet framträder händelsen som 
extraordinär. Att kanske för första gången blir tillfrågad och få en invit från en 
lärare i kollegiet, som dessutom brinner för sitt arbete, beskriver Fanny i termer 
av skithäftigt och hedrande. Hon väljer att se det som en bekräftelse på att hen-
nes framåtanda och pedagogiska idéer uppskattas och att hon nu betraktas som 
en lärare som är tillräckligt kompetent och intressant att utveckla ett samarbete 
med, hon vet att jag vill ha det samarbetet. En utveckling från de tidigare situationer-
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na då resursrollen i stort var den som tilldelades Fanny till att inför kommande 
termin bli tillfrågad om ett nytt samarbete på lika villkor. 
 

Och då … ja, mm, det ska bli jättespännande och … men det va som vi 
sa lite, vi titta på varandra och sa, ja antingen kommer det att bli superbra 
eller också barkar det rentav. Men jag tror att vi har kommit dit att hon 
kan respektera mig nu att jag inte är ett litet barn som inte kan nånting 
utan hon har ju under dom här åren sett vad jag kan. Och jag respekterar 
henne förstås med all sin kunskap så det är ju inga problem. Utan snarare 
att man liksom ändå är på ett jämnt plan det går ju inte att en är mycket 
över den andra då. 

 
Händelsen betraktar Fanny som otroligt uppmuntrande och som stärkande för 
självförtroendet. Lärarna i Nias (1986) studie menar att det som har betytt mest 
för deras läraridentitet är de lärare som de samarbetat med under de första åren 
i yrket. Fanny ser det som en bekräftelse på och ett synliggörande av den hon är 
som lärare och vad hon vill arbeta för. Enligt Jenkins (2004) är detta en händel-
se som visar hur en individuell social identitet utvecklas i interaktion, den man 
vill vara förstärks av hur man blir betraktad av andra. Att bli sedd som en in-
tressant och kompetent lärare stärker Fannys professionella identitet. Att från 
start få planera och utveckla undervisningen i ett nytt samarbete med en kollega 
ser Fanny som en positiv utmaning och något som kommer att kräva insatser, 
ytterligare ett steg mot det som hon ofta formulerat som det idealiska sättet att 
arbeta. Vi återkommer till hur samarbetet tar form och utvecklas. 
 

»Jag har liksom fått anpassa mig … mm … det är ju svårigheten» 
Att det har varit en relativt lång process att bli accepterad som en någorlunda 
jämbördig kollega med de kunskaper och erfarenheter som kontexten kräver, är 
en tolkning som Fanny gör. Hon tror att detta har haft med hennes ålder och 
utbildning att göra, hon är yngst (ändå inte ung) och hon är nyutbildad, dels är 
lärarna i kollegiet äldre och flera har varit på den aktuella skolan en stor del av 
sitt yrkesliv. Det är en väl inarbetad arbetskultur som inte utmärks av samarbete 
snarare av ensamarbete (jfr Hargreaves 1998), var och en sköter sitt i hög grad 
enligt Fannys beskrivningar. Det har inte varit enkelt att få gehör för nya idéer. 
Jag har liksom fått anpassa mig … mm … det är ju svårigheten. Fanny signalerar att 
det är en märklig känsla att komma som utbildad lärare, som trebarns mor med 
tidigare mångårig yrkeslivserfarenhet och som lärare bli behandlad som ett 
barn, som inte vet sitt bästa och som så att säga snällt får vänta på sin tur. 

Fanny uppfattar att det finns en inbyggd hierarki i verksamheten där hon 
som nybliven lärare och yngst hamnade lägst ner i systemet. ”Sist in” har minst 
att säga till om och får finna sig i gängse normer (jfr Andersson 2005). Fannys 
erfarenhet är att hon i hög grad har anpassat sig men inte fullständigt. Hon har 
arbetat för ökat inflytande både i stort och i smått. Hon har lyssnat men också 
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ifrågasatt det som tagits för givet och drivit egna idéer som ibland har fått ge-
hör. Under våra samtal ger hon flera exempel på detta, men även på det motsat-
ta. Hon tar ett ganska färskt exempel där hon har försökt få lärarna i nuvarande 
arbetslag att nappa på ett arbetsmaterial i svenska som hon har arbetat fram och 
som hon tidigare har provat i en grupp elever år 5–6, vilka gav mycket god re-
spons. Det har vart så himla kul och genomföra detta för jag tror ju på detta eftersom jag 
har gjort det Jag har suttit och tillverkat detta. Och jag tycker att det är rätt kul och barnen 
tycker det är kul. Hon beskriver ingående hur hon har arbetat fram materialet och 
dess innehåll, det tycks vara väl genomtänkt och ett stimulerande undervis-
ningsmaterial. Det är ett varierat material bl.a. med inslag av övningar med hjälp 
av datorn. Fanny berättar hur materialet har landat i den mentorsgrupp med 
vilken hon har hållit kontakt sedan utbildningstiden. Även där fick hon god 
stöttning och respons. 
 

Det är ju så du ska jobba har dom suttit och sagt till mig då. Det är klart 
att du ska jobba så! Och vi är ju stöpta i samma form ju den här men-
torsgruppen så vi … då, då har man känt så här, ja! Så det har vart jätte-
bra att få den här stöttningen ibland att man känner att ja, ja okej då man 
tänker nog rätt. Fast jag kan ju tyvärr inte driva igenom detta för att jag 
har kollegor som har starkare åsikter och mitt sätt kanske är lite krångli-
gare och då måste man lägga lite tid och tid har man inte. 

 
Lärarna i Fannys arbetslag visade däremot inte samma entusiasm, vilket föran-
ledde Fannys resonemang om vikten av engagemang, vad som är inspirerande 
och vad som är stressande i lärararbetes innehåll. Ett resonemang som känns 
igen och som Fanny för under samtliga samtal med lite olika vinklingar men 
dock med samma grundbudskap. 
 

Fast jag tycker att det är kul, för brinner man inte så är inte det här job-
bet rolig längre tror jag. Då kan jag göra nåt som är bekvämare. Det är 
inget bekvämt jobb. Man har alltid tankar på, har jag kommit ihåg det … 
skulle jag göra det oh hjälp åh nu får jag inte glömma att lämna ut den 
lappen och … det är det … det tycker jag är det jobbigaste, samverkan 
med barnen och det, det tycker jag bara är roligt. 

 

»Alltså det har ju blivit så mycket bättre  
och det är ju säkert därför jag trivs så himla bra» 
Att Fanny under sina år på sin nuvarande arbetsplats har haft viljan att utveck-
las professionellt och på olika sätt bidra med sina idéer och erfarenheter fram-
träder tydligt i hennes berättelser. Att utveckla, förändra, och utmana gamla 
mönster är ett starkt tema som löper parallellt med anpassningens process (La-
cey 1977). En bild framträder av en engagerad lärare med framåtanda som gär-
na vill arbeta i enlighet med sin yrkesutbildning, uppdrag och rådande styrdo-
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kument men som under tiden i verksamheten ibland vacklar under stor arbets-
börda. När Fanny blickar tillbaka på sina första tre år i yrket är det just hennes 
erfarenheter av att det faktiskt går att förändra och påverka delar i en pedago-
gisk verksamhet, som sporrar henne vidare i dagsläget. Alltså det har ju blivit så 
mycket bättre och det är ju säkert därför jag trivs så himla bra. Den arbetsglädje som 
Fanny utrycker har sin grund i de förändringar som ägt rum över tid. Den här 
fasen i lärares professionella utveckling beskriver lärarna i Nias (1986) studie 
som en tid då man är redo att stärka sin pedagogiska inriktning (consolidation) 
fortsätta att ifrågasätta och göra motstånd men även utvidga sitt uppdrag för att 
bidra med förändring vilket inte är helt olikt den beskrivning som Fanny gör av 
sitt fortsatta arbete. Fanny berättar att hon inte sällan har bemötts av jamen vad-
då vi har alltid gjort så här där hennes reaktion och motfråga ofta har varit Vaddå 
alltid gjort! Tidigare har Fanny berättat om flera situationer där hon har fört fram 
sina idéer och lyckats få mer eller mindre gehör från kollegor främst i relation 
till läromedel och indirekt undervisningens innehåll. Hon berättar om en kritisk 
händelse som nyligen uppstod i samband med arbetet med planer av olika slag. 
 

Det måste jag berätta det är lite roligt för att i alla andra ämnen har vi ju 
lokala kursplaner och vi har arbetat ut … och vi har suttit i grupper nu i 
hela rektorsområdet och arbetat ut och … i idrott eller rörelse och det 
har vart svenska och engelska och hela den här men inte So och No. 
Och då frågade jag när jag började, ja vad har ni för nån plan? ”Ja, vi har 
en plan här eh … vart den nu är”, det fanns ingen plan och jamen rek-
torsområdet … vaddå … ja fast det är ju … det här är ju dom grund-
läggande kursplanerna, ni har ingen arbetsplan!? 

 
Det som Fanny framhåller som huvudsyftet med att efterlysa arbetsplaner är att 
få ett grepp om vilket innehåll som undervisningen i samhällsorienterande och 
naturvetenskapliga ämnen har i verksamheten och framför allt få vetskap om i 
vilken ordning det har arbetats med olika delområden. Att tänka områden och 
dess inneboende ordning över årskurser är inget som uppmuntrats på lärarut-
bildningen enligt Fanny snarare tvärt om, något som hon minns att hon ifråga-
satte. 
 

Och sen är vi ju en B-skola så det växlar ju det fattar ju jag väl också så 
jag är ju inte dum så men … men för mig som kommer ut och inte har 
fått något av det här från Högskolan, för det här ifrågasatte jag med på 
Högskolan för det är klart att eftersom jag har egna barn vet jag ju att 
man läser olika saker olika årskurser och det gör man i hela Sverige men 
på Högskolan ska vi inte lära oss nåt om detta för vi ska vara så fritän-
kande men det funkar inte praktiskt när vi kommer ut. 

 
Det Fanny signalerar här är en kritik mot lärarutbildningens sätt att bortse ifrån, 
istället för att problematisera att det ofta, i de flesta verksamheter, finns veder-
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tagna arbetsgångar och arbetsområden inom ämnets innehåll. Ett faktum som 
man som ny lärare behöver ha vetskap om för att kunna förhålla sig kritiskt Att 
lärarutbildningen signalerar att man som ny lärare bör blunda för detta faktum 
ser Fanny i det närmaste som naivt och uttrycker att det visst är bra att upp-
muntra till nytänkande och inte cementera en viss ordning eller självklara områ-
den men det är viktigt att som lärare vara medveten om att det ofta är så det ser 
ut i verksamheterna. Hon framhåller att för att kunna förändra och utveckla är 
det viktigt att ha förståelse för det som redan existerar, vilket inte nödvändigtvis 
innebär att du som lärare ska följa det slaviskt. Att inte veta eller att inte bry sig 
om hur det ser ut i verksamheten i denna fråga ser Fanny inte som konstruktivt 
eller som en god utgångspunkt när man som ny lärare ska sätta sig in i och för-
söka få struktur på ämnens innehåll och progression över tid och samverka 
med övriga lärare. Fannys uppfattning kan kopplas till den kritik som Carlgren 
(1992, 1996) och Carlgren & Marton (2003) framför. De menar att den grund-
läggande lärarutbildningen ofta betonar hur det borde vara i skolan istället för 
att beskriva, analysera och problematisera hur det faktiskt är (jfr Jordell 1986). 
De menar vidare att om lärarutbildningen normativt framhåller en strävansrikt-
ning om hur det borde vara, utan att hjälpa de nya lärarna konkret på vägen i 
denna viljeriktning, finns en risk att glappet mellan den grundläggande utbild-
ningen och yrkesverksamheten blir alltför stort för att kunna överbryggas av lä-
rarna själva. 

Fanny berättar att det var liksom en chock för mig att det inte fanns arbetsplaner 
i So och No och att ordningen på olika arbetsområden tycktes helt styrd utifrån 
en lärobok. 
 

Då frågade jag så här jamen hur ska man veta att man ska läsa det här, 
när läser ni kroppen? ”Jamen det gör vi ju när det kommer i Land och liv 
boken.” Land och liv boken! Är det det ni går efter!? Det var … det var 
liksom en chock för mig, jamen hur ska jag veta och jag har tjabblat om 
detta. Och dom andra tycker inte … ja vaddå det är ju inget konstigt man 
läser ju alltid kroppen i slutet på sexan, jaha! Och jag tycker … alltså jag 
skiter om dom läser det i slutet på sexan men tvåan … men klart läser du 
i tvåan behöver du ju ha kroppen en gång till. För du kan ju inte göra allt 
i tvåan om kroppen och ha med dig allt. Sen kommer det ju tillbaks på 
Högstadiet och så men, vi måste ha en plan, (bankar i bordet)! Ja, ja un-
gefär suck tycker dom andra. 

 
Fanny berättar raskt och detaljerat om hur hon sedan gick vidare med att jobba 
fram arbetsplaner i So och No. Det handlar bland annat om hur hon samlar in 
arbetsplaner från flera olika skolor där hon har varit tidigare samt gör en nätba-
serad sökning och funnit samlingar av arbetsplaner. Under hennes arbete med 
att samla in och försöka få grepp om hur det kan se ut förs en dialog med lärar-
na om vad de erfarenhetsmässigt tycker lämpar sig bäst för de olika åldrarna. 
Till slut får Fanny ihop ett dokument som i dagsläget väntar på att skrivas rent 
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och få en slutgiltig form. Jag har pärmen, bär den ofta fram och tillbaka hem. Jag ska 
skriva rent det här. Att jobba med läroplanen som utgångspunkt och att ta sikte 
mot uppnående målen i år fem har inte varit en självklarhet. Och vissa saker måste 
vi ju få in för där har vi ju våran läroplan, men det har dom inte tyckt varit viktigt och detta 
har varit jobbigt för mig. Fanny uttrycker en oro för måluppfyllelsen i dessa ämnen 
särskilt i relation till den lärobokstyrda undervisningen som hittills varit gällande 
 

»Så jag är där tidigt och går ofta hem sist» 
Fanny beskriver sitt familjeliv som intensivt och att det precis som på arbetet 
alltid är full aktivitet. Det finns helt enkelt inte stort utrymme för att låta lärar-
arbetet ta ytterligare tid. 
 

Det var ju i början svårt ehh … det har ju också med och göra att är jag 
klar och gjort ett bra jobb så mår jag ju himla bra. Men jag gör inte jät-
temycket hemma och det beror på att när jag är hemma är det fullt ös 
och hundratjugo procent. Det är träningar, det är tusen saker och göra 
det är alltid belamrat eftersom vi är … det är tre barn i sin bästa ålder, 
skjutsa och det här och jag känner att ska jag säga till min man, när han 
går och tvättar och plockar in i diskmaskinen så ska säga att nä nu ska jag 
jobba i tre timmar. Alltså jag har jätte … jag har dåligt samvete när jag 
jobbar hemma och det, det är ju mitt fel. 

 
När hon ibland utför arbete på hemmaplan känns det inte helt bra. Hennes 
man har en helt annan typ av arbete som är lättare att avgränsa. Fanny strävar 
därför efter att göra den största delen av sitt arbete i skolan, ofta en bra stund 
både före och efter elevernas arbetsdag. Så jag är där tidigt och jag går ofta hem sist. 
Hennes strategi för att få arbete och övrigt liv att fungera är att i god tid förbe-
reda sin familj inför extra arbetsintensiva perioder. 
 

Det är utvecklingssamtal och det är nationella prov och, ja det är mycket 
grejer och så sa jag till min man att till och med vecka 23 nu så kommer 
jag och … jag kommer inte vara med på träningar, om vi har och göra, 
för att jag kommer att jobba i första hand. 

 
Fanny känner att det är en lättnad för henne att tidigt informera familjen när 
arbetet under en period måste gå i första hand. Och det är rätt skönt att säga det för 
nu har jag liksom deklarerat det. Det minskar stressen eftersom förväntningarna på 
henne hemifrån minskar. 
 

I: Men det är ju skönt då har du ju styrt upp det och du känner att det är 
liksom är hanterbart så. 
F: Och jag tror som lärare så blir det mycket sånt här för att det är job-
bet, det är inte nåt åtta till halvfemarbete. Du har det jämt på både gott 
och ont. 
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Fanny signalerar att arbetet som lärare inte är fullt möjligt att avgränsa gent-
emot andra områden i livet. Fasta arbetstider är inte något som karaktäriserar 
lärararbetet enligt Fanny vilket både innebär fördelar och nackdelar. Det är sti-
mulerande och ett himla roligt jobb! Arbetet tenderar att finnas i tankarna jämt. Lä-
rararbetets oavslutade karaktär är ett område som både Nordänger (2002) och 
Lindqvist (2002) menar gör det svårt för lärare att avgränsa sitt arbetsliv. Några 
år senare i vårt avslutande samtal talar Fanny fortfarande om sin arbetsglädje, 
efter ett händelserikt år med en egen klass. Det hon beskriver då är hennes oli-
ka strategier för att få en mindre stressig arbetssituation med olika typer av av-
gränsningar. Ett mål faktiskt i år att jag ska få arbetssituationen dräglig då trots allt jag 
vill göra och bli mer effektiv i sitt arbete samtidigt som hon vittnar om att hon 
låter arbetet ta ett större utrymme i sitt privatliv, vilket framträder som ganska 
motsägelsefullt. Fanny berättar bland annat att hon har slutat med en av sina 
fritidsaktiviteter och att hon mer öppet ger mer plats åt sitt arbete hemmavid. 
För jag känner att jag orkar inte med och nu är det så här att till min man säger jag att allt-
så … att ni får nog tolerera att mitt intresse är ju mitt jobb. Hon gör en jämförelse med 
sitt tidigare sätt att hantera sitt hemarbete jag har gått hemma och smugit lite. Det 
Fanny beskriver är att hon efter ett antal år i yrket gör avkall på andra intressen 
till förmån för arbetet. Arbetet har alltmer utvecklats till ett intresse och Fanny 
signalerar att det växer i takt med ett ökat engagemang. De mer erfarna lärarna i 
Nias (1986) studie talar om att utvidga sitt uppdrag och att det växande enga-
gemanget bidrar till att behålla intresset för pedagogiska frågor vid liv. 
 

Det var lite skönt och få säga så här, näe det är mitt intresse. Jag tycker 
det är jättekul och sitta och planera och greja även om det ibland blir så 
där. .det tar aldrig slut men det är kul! Så jag känner att, alltså det blir 
bara roligare och roligare. Tyckte till och med att det var roligt att ha ut-
vecklingssamtal. 

 

»Jag har jättekrav nu så det blir smolken lite i det glada och roliga» 
När Fanny och jag träffas för vårt tredje samtal har ett år passerat och det är 
2006 i slutet på vårterminen. Fanny berättar att hon tillsammans med sin familj 
nyligen har flyttat. De har valt att flytta från byn till närmsta stad där de båda 
äldsta barnen går i skolan. Fanny berättar att det inte är ett hastigt beslut de ta-
git, det har vuxit fram över tid. Det som till slut avgjorde att de mer aktivt bör-
jade leta efter nytt boende i staden var att de upplevde att de flängde ganska 
mycket fram och tillbaka. Jag frågar om hon också har funderat på att söka sig 
till en ny arbetsplats, närmare hemmet. Det är inget som hon planerar för i 
dagsläget men menar att det kanske på sikt är en nödvändighet eftersom elev-
underlaget tycks vika och risken finns för nedläggning av den lilla byskolan. Det 
är i dagsläget 60 barn fördelat på förskoleklass till år 6. Eftersom framtidsutsik-
terna är lite svåra att förutspå pekar Fanny på att det också finns risk för att 
ekonomiska satsningar uteblir. Det är också det fria skolvalet som ligger fram-
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för som även det kommer att påverka. Nu ska det vara val och så, så får vi se efter 
det. Det får ju inte va en hur liten skola som helst heller. Verksamheten står inför för-
ändringar och Fanny märker av att det skapar en osäkerhet för de anställda och 
för familjerna i byn. 

Det är en relativt ojämn fördelning av elever per åldersgrupp inför höstter-
minen och Fannys tolkning är att det orsakar mer spänningar i kollegiet än tidi-
gare eftersom det blir diskussioner om resursfördelning. Fanny kommer att få 
ett eget ansvar för en grupp på 20 elever, en 3–4. Något som hon vid diskus-
sionen om fördelning av grupper uttryckte sin önskan om, ivrigt påhejad av den 
hon benämner som sin förtrogna. Hon har påpekat för Fanny att hon behöver 
stå på sig. Vill du ha tre-fyran så säg att du ska ha tre-fyran, säger hon till mig då. Stå 
inte och jamsa och säg att du kan göra vad som helst. Du ska säga vad du vill det gör dom 
andra. I 1–2:an blir det en grupp på elva elever. Gruppen som Fanny kommer 
att ta över har tidigare betraktats som en orolig grupp och detta har förts upp i 
diskussionen om resurser. Fanny berättar om en kritisk händelse då att hon har 
fått, vad hon uppfattar som beska kommentarer från några med många års erfa-
renhet, vilket skapar en osäkerhetskänsla. Det är konstigt att det blir stökigt när du 
får dom, är en av kommentarerna. 
 

Det är en lite konstig stämning, det är inte riktigt det här vi jobbar mot 
samma mål utan det finns lite nedtryckning. Men sen har jag ju då dom 
andra lite yngre tjejerna som, tjejerna säger jag för det är mest tjejer och 
en kille … eh … där vi … alltså, så här får ingen säga. Det är inte det 
målet vi har, vi ska ju jobba och hjälpas åt. 

 
Fanny ser fram emot att få ta ett helhetsgrepp på undervisningen och inte vara 
den som springer mellan eller behöver anpassa sig till någon annan som talar 
om hur det ”brukar vara”. Organisationen inför hösten innebär också att de 
inte jobbar parvis i åldersblandade grupper som tidigare. Det ska bli spännande för 
nu ska jag ha den här … nu är det jag som bestämmer! Nu bestämmer jag vad jag vill 
ha på väggarna och var jag vill ställa grejer och 
 
 

»Jag känner en djup oro för att det inte ska bli perfekt alltså» 
Samtidigt som Fanny ser fram emot att få ett större inflytande över undervis-
ningens utformning har kollegornas uttryckta tveksamheter och kommentarer 
skapat en känsla av osäkerhet. Senare i samtalet när vi talar om att det kan vara 
svårt att vara i en arbetskultur där det inte tycks finnas utrymme för annat än 
det ”perfekta” sätter Fanny ord på sin oro. 
 

Det skapar osäkerhet, det är precis rätta ordet. Jag blev så osäker på mig 
själv. Ligger och grubblar på nätterna ibland, klarar jag detta tänker man. 
Ska jag klara det här då, tänk om det blir jättestökigt i den här klassen då, 
det är ju bara för att jag inte klarar av det här nu och hålla det här lugnet 
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då. Jag vet hur jag ska börja med samarbetsövningar och … och jag vet 
inte hur det ska gå och jag känner en djup oro för att det inte ska bli per-
fekt alltså. Jag har jättekrav nu så det blir smolken lite i det glada och ro-
liga, att det faktiskt ska bli så himla kul! 

 
Det blir tydligt att oron över att misslyckas att inte leva upp till omgivande krav 
och förväntningar stör glädjen över det arbete som ligger framför. Trots flera år 
i verksamheten och lyckade pedagogiska insatser upplever Fanny att några kol-
legor tvivlar på hennes förmåga att hantera en klass. Detta är ett utslag den in-
dividualism som präglar lärarkulturen, där uttryck som osäkerhet och misstro-
ende gällande varandras förmågor är ett utmärkande drag (Hargreaves 1994). 

Senare i samtalet när vi som så ofta tidigare talar om samarbete eller kanske 
snarare Fannys strategier för att öka utbytet mellan lärare när det gäller idéer 
kopplade till undervisningen upptäcker Fanny att det låter motsägelsefullt i rela-
tion till hennes glädjeyttringar kring att äntligen ensam få styra över sitt arbete. 
Han har tidigare kritiserat det s.k. ensamarbetet. Hon förtydligar att det absolut 
inte utesluter samarbete eller utbyte utan att det snarare handlar om lättnaden 
över att kunna sätta sin egen struktur, att inte alltid behöva backa tillbaka eller 
bli tillsagd om vad som är det ”rätta” sättet att göra. En större frihet i utfor-
mandet av sitt arbete är det som framstår som viktigt för att kunna utvecklas 
vidare som lärare, att få möjlighet att fullt ut pröva sina pedagogiska idéer. 
 

Och sen sitter jag och säger att vad skönt det ska bli att ha en egen klass. 
Fast jag menar egentligen inte att jag inte vill gå utanför klassrummet och 
inte prata med nån. Det enda jag menar är att jag vill strukturera upp det 
lite själv. Jag vill … det är jag … jag vill bestämma när vi byter platser. 
Såna saker tar inte jag om nån har haft klasser i trettio år innan. Jag … 
det liksom … tycker inte … det är inte det viktigaste för mig. 

 
Fanny är medveten om att hon kan framstå som osäker och att hon under åren 
ofta har anpassat sig till vad hon beskriver som det hierarkiska systemet i verk-
samheten som hon tidigare nämnt, vilket inte direkt har stärkt hennes profes-
sionella självförtroende. Men att kollegorna också ibland har uppfattat henne 
som osäker tolkar Fanny som missförstånd i relation till den strategi hon har 
haft där hon strävat mot större utbyte av erfarenheter kring undervisningens 
innehåll. Det är inte det att jag inte kan, det är inte egentligen att jag frågar så förfärligt 
mycket, jag vill bara diskutera! Hennes kollegor har missbedömt hennes syfte med 
de kontakter som hon har tagit då hon önskat dialog. 
 
 

»Men över lag har ju detta varit mitt absolut lugnaste år» 
Jag tar upp samarbetstråden och frågar Fanny om hur året har varit på samar-
betsfronten och kopplar tillbaka till den förväntan hon kände inför ett nytt 
samarbete sist vi talades vid. Hon tvekar något och funderar en stund. 
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I: Blev det inte som du hade hoppats eller? 
F: Jo, det har det gjort alltså jag har jobbat stenhårt på hålla en väldigt 
vänlig ton och vi har blivit osams typ tre gånger. 
I: Okej. 
F: Ganska rejält då. 

 
Trots att det varit spänningar i samarbetet beskriver Fanny det gångna året som 
det minst stressiga hittills. Men över lag har ju detta vart absolut mitt lugnaste år. Fan-
nys tolkning av att det har fungerat relativt väl beror på att de har kunnat göra 
en uppdelning av undervisningens innehåll med utgångspunkt i sina olika styr-
keområden. De har också delat upp åldersgrupperna och arbetat enskilt. Jag har 
ju egna lektioner hon är aldrig inne på mina … utom en gång i veckan då när hon … är 
med ett barn där så jag är aldrig inne på hennes lektioner så där har jag ingen aning om hur 
det går till. Den bild som Fanny ger av hur arbetet har sett ut under året ligger 
ganska långt ifrån de förväntningar och förhoppningar som skildrades vid vårt 
förra samtal. Fanny trodde att det skulle bli ett intensivt år med ett utmanande 
samarbete runt en livlig barngrupp, det som istället har utvecklat sig till att präg-
las av ensamarbete och ringa insyn i varandras arbete. 

Fanny tar inte upp så många exempel på incidenter som skett under året. 
Arbetet har på ett vis stressat henne mindre är tidigare. Hon talar inte om att 
inte hinna i samma utsträckning som tidigare. Det som Fanny påpekar som 
tröttande är tendensen hos kollegan att inte släppa på detaljerna, att bli ifrågasatt 
när det är något som inte görs så som det brukar. Det är inga stora omvälvande 
nya ordningar som Fanny nämner som hon försökt införa. Hon berättar om att 
i samband med rörelseaktiviteter och avslutande bastu fick barnen ta med sig 
frukt och saft att dricka. Ja, men saft brukar vi inte ha. 
 

»Krockar, det här är krockar tror jag, vi har så olika utbildningar» 
I samband med diskussioner inför kommande läsår då Fanny ska ha en egen 
grupp med tjugo elever och vara ensam klassföreståndare får hon som flera 
gånger tidigare under åren i verksamheten känslan av att de inte tror att hon är 
riktigt mogen ännu för det ansvaret. Fanny känner en brist på tillit från de mer 
rutinerade kollegorna vilket hon ganska tydligt deklarerar att hon är innerligt 
trött på härvidlag. 
 

Men jag har känt nu att det trissats upp lite när vi skulle prata om vad vi 
skulle göra nästa år. Just detta att jag känner att … ja om du klarar av 
detta nu och … ja … jamen du förstår du måste göra så här. Ja, jo jag 
förstår men … ja men ja … min morsa! Fortfarande jag är fyrtio år! 
Krockar, det här är krockar tror jag. Vi har så olika utbildningar. 

 
Fanny pekar på intervjumaterialet från vårt förra samtal när hon talar om 
krockar. Det är fortfarande den stora skillnaden mellan olika utbildningar som 
är anledningen till att de ser så olika på mycket är Fannys tolkning. Det har bli-
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vit ännu tydligare i samband med att det har kommit fler lärare med nyare ut-
bildning till verksamheten. 
 

F: Ja, men dom är mycket mer vana vid att jobba ihop det är så självklart 
och … och det har vi från högskolan tror jag allihopa som gått lite nyare 
utbildningar. 
I: Du ser att det är en skillnad där? 
F: Skillnad! Ja, det är nåt så fruktansvärt, det är två olika yrken. 

 
Samtidigt som Fanny är irriterad och försöker slå ifrån sig och argumenterar för 
att hennes kunskaper och erfarenheter visst räcker till finns en oro i botten. Det 
lyser igenom att hon har svårt att inte ta åt sig av kollegans synpunkter. 
 

Men det här tycker jag känns lite just nu det här att jag ska inte behöva 
vara nervös efter fem år som lärare av att ha en klass. Jag har haft så 
mycket grupper och jag har ju aldrig, … alltså jag är ju alltid ensam på 
lektioner så det är inte så att vi är två lärare som håller lektioner. 

 
Även om de hittills har arbetat i par så anser Fanny att hon har tillräcklig erfa-
renhet för att både hennes kollegor och hon själv borde känna sig säkra på att 
hon kan axla huvudansvaret för en klass. När Fanny har sin nuvarande grupp 
blir det rörigare, något som vänds mot henne. Detta kopplar hon till sitt sätt att 
arbeta. 
 

Tror du jag har ett annat arbetssätt? Och självklart då får ju jag titta över, 
är det här ett bra arbetssätt. Tyvärr (ironisk) är det ett arbetssätt jag har 
lärt mig på högskolan. Lite av sökande lite att jag styr nog inte så hårt ex-
akt. Jag kopierar inte ut, jag lägger inte ett papper, skriv det och det. Jag 
har inte tysta lektioner utan jag ger dom lite grann förutsättningar, det 
här ska vi göra. Hur gör vi? Vi samlar idéer och räcker upp handen, pra-
tar om en grej så och så här. Och sen säger jag varsågod och jobba. 

 
Fanny berättar att hon arbetar på motsvarande sätt i matematiken Matten för mig 
är inte matteboken, matte för mig är ett jätteprojekt där vi ska nå ett mål. Fanny berättar 
om ett arbete där hon infört lego som laborativt material och gör en koppling 
till teknik, vilket hon också har behövt försvara inför några kollegor. 
 

F: Jag går aldrig och pekar på vad andra gör på sina lektioner. Det är 
hemskt! Och det är ju det som stör mig alltså. 
I: Det har jag full förståelse för … alltså. 
F: Lita på mig liksom. Vi kan diskutera det här i utvärderingen och då 
kan vi ta upp saker som inte har skett. Vi kan titta på nationella prov. Oj! 
Vad dom har klarat sig dåligt. Okej då kanske det blir en samling … nej, 
jag vet inte … ibland känner jag det att man kanske skulle byta arbets-
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plats och ge det en chans då för att … det kan ju va så att det är lite in-
skränkt på ett ställe där många har varit så otroligt långt tid. 

 
Det framgår tydligt att för Fanny är ifrågasättandet av hennes arbete inte kon-
struktivt. Det föder sällan goda pedagogiska diskussioner utan Fanny befinner 
sig allt oftare i försvarssituationer och tycks bli alltmer frustrerad över sin situa-
tion. Fanny är nöjd med sin undervisning och responsen från eleverna och ser 
fram emot nästa termin men det bemötandet hon ibland får gör henne tveksam 
till en framtid på sin nuvarande arbetsplats. 
 

»Jag önskar att jag kunde vara lite mittemellan» 
Fanny talar om att hitta balansen mellan struktur och spontanitet i sitt under-
visningsarbete. Hon för ett resonemang kring de förändringar i sitt eget arbete 
som hon tycker sig se över tid. Fanny signalerar en kluvenhet till att undervis-
ningens planering och genomförande inte alltid är lika väl förberett som tidiga-
re. Ur ett perspektiv ser Fanny det som ett gott tecken. Jag har kunnat jobba hur 
mycket som helst … men det kan jag säga är lite bättre nu, det fixar sig. Hon berättar 
om en situation där en kollega tidigt på dagen undrade över vad Fannys skulle 
göra i ett visst ämne under eftermiddagen. Nä det vet jag inte … alltså jag kan … 
vågar erkänna det … tre timmar innan. Även om Fanny tolkar att det är en positiv 
utveckling så innebär det samtidigt att det inte är i överensstämmelse med hen-
nes ideal som lärare, att ha full kontroll och vara väl förberedd. 
 

F: Fastän jag tycker ju att det är ändå att det är lite dåligt alltså det är ing-
et jag är stolt över men jag … 
I: Du känner att det … 
F: Det är inte riktigt okej … 
I: Nä 
F: Att inte ha full kontroll, det är inte okej för mig. Jag tycker att jag kän-
ner mig dålig när jag inte har full kontroll och det gäller ju på allt. 

 
Det är en ambivalens som Fanny uttrycker. Hon känner att hon egentligen all-
tid borde och vill vara väl förberedd och ha en detaljerad planering inför varje 
moment i undervisningen. Samtidigt är det också ett sätt att släppa pressen på 
planering och minska på den arbetstid som förberedelser innebär. Färre detalj-
styrda lektioner innebär också ett större utrymme för spontanitet. Erfarenheten 
av undervisning som genomförts det senaste året är att den fungerade bra trots 
att hon inte alltid varit väl förberedd. Hennes uppfattning är att hon genom re-
lativt mycket undervisning inom idrott, som hon tar som exempel, har fått en 
god grund för hur innehållet ska utformas och i vilken ordning i relation till ål-
dersgrupp. Fanny känner sig relativt säker utan detaljplanering eftersom hon 
innerst inne vet vad som är bra att göra. Fanny berättar att den grundplanering 
hon gör inför varje terminsstart, med styrdokument och arbetsplaner som rikt-
linjer, utgör en viktig bas. En grundstruktur som hon ofta återkommer till un-
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der terminen vilken fyller en funktion och sätter ramarna, men som ofta tende-
rar att spricka. Hon ger ett färskt exempel från nuvarande termin. På grund av 
ett musikaliskt tema som kommit in i planeringen i efterhand har den ursprung-
liga planen inte gått att genomföra. 
 

»Så det ska bli jättespännande nu att,  
att plocka godbitarna i det som jag har lärt mig» 
När Fanny reflekterar över sina första fem år som lärare sammanfattar hon 
både sina kollegors och sin egen roll i ”kampen”, som hon själv har valt att be-
skriva det, vilket också kan tolkas som grunden för Fannys professionella ut-
veckling. Att det har varit ett påfrestande men mycket lärorikt arbete för båda 
parter är den bild som framträder. 
 

Man lär ju sig så mycket. Så jag har jobbat med … jag har jobbat med tre 
lärare nära då dom här fem åren, så har jag jobbat med tre olika männi-
skor som är duktiga, vart ute länge, vet vad dom vill eh … ja … dom är 
vana vid att jobba själva. Det har säkert vart jättejobbigt för dom också 
när det kommer in nån konstig bös som ska ifrågasätta saker och ting 
(skrattar) … Så det ska bli jätteroligt. Och så är jag också då jätteorolig 
att inte det ska bli bra. För jag känner att jag har såna blickar och såna 
krav på mig att det ska bli bra. Och så säger hon då min förtrogna att, 
jamen! Du fixar ju det här! 

 
Att i efterhand betrakta och reflektera över sina yrkeserfarenheter innebär möj-
ligheten att se fler perspektiv. I tidigare samtal och beskrivningar av arbetet 
med kollegor är Fannys egna dilemman i fokus. Fanny uttrycker en förståelse 
för att det kan ha varit påfrestande för omgivningen med någon som inte är lika 
erfaren, som har många frågor och andra idéer om tillvägagångssätt. Hennes er-
farenheter och kunskaper såväl pedagogiska som didaktiska som genererats un-
der hennes första år är en viktig källa inför vidare arbete. Fanny uttrycker att 
hon har en god bas för att kunna forma arbetet som ligger framför vilket moti-
verar henne. Så det ska bli jättespännande nu att, att plocka godbitarna i det som jag har 
lärt mig plus göra det jag värderat fram då utifrån annat. Lärarna i Ahlstrand m.fl. 
(2008) berättar om vad som har format deras engagemang i yrket och hur de 
karaktäriserar detta över tid. Lärarna anser att samarbete med kollegor, profes-
sionell utveckling och möjlighet att delta i skolutvecklingsprojekt är väsentliga 
faktorer för deras engagemang. Flera av lärarna framhåller att deras engage-
mang har ökat med åren. De påpekar vikten av att själva ha inflytande över vad 
de vill engagera sig i och att ha frihet att kunna avstå från vissa uppgifter. 
Grunden för ett fortsatt engagemang har varit känslan av att kunna utföra ett 
bra arbete och få bekräftelse från elever, föräldrar, kollegor och ledning. Detta 
framträder som alltmer centralt även för Fanny. 
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»Hur mycket bättre jag mår och hur allting ändrades 
när jag kunde bevisa att jag klara detta» 
Vid vår avslutande träff har ett och ett halvt år har förflutit sedan vårt senaste 
samtal och Fanny kommer till vårt inbokade möte sent en förmiddag i början 
på oktober 2007. Fanny ska sedan vidare till ett återbesök på sjukhuset och be-
rättar om det snöpliga avbrottet som ett benbrott tidigt under vårtterminen or-
sakat. En kritisk händelse som innebar att hon inte kunde fullfölja den om-
sorgsfullt lagda planering som hon önskat med sin första egna klass vilket har 
varit en källa till stor frustration. Vi för en kort och intensiv diskussion om att 
händelser i privatlivet kan ställa till förtret i lärarlivet på ett högst oväntat vis. 
Jag frågar Fanny hur det gick med hennes arbete som klassföreståndare och 
förväntningarna runt det. 
 

I: Om vi backar tillbaka till det som du kände då när du skulle få din 
egen klass då den här fyran så var det ju det här att du kände att wow nu 
äntligen ska jag få …  
F: Ja, det var verkligen äntligen. 
I: Ja, det var så tydligt samtidigt som du kände från kollegorna att kom-
mer hon och klara det du kände att dom …  
F: Ja, ja för dom hade ju sagt till rektorn att ”vi tycker att hon börjar bli 
mogen nu” hade min kollega sagt då som jobbat med mig då. Hon skulle 
nog va mogen att ha en egen klass. Vaddå mogen! Fy, vad det sänkte 
mig! Alltså fast det var väl roligt att dom sa det för det gjorde väl det att 
det faktiskt blev så att jag fick ha den här klassen och den andra blev 
resurs istället för att vi hade delat klassföreståndarskap som vi skulle ha 
haft då. 
I: Okej, ja. 
F: Och det är klart det blir lite mer jobb för mig men det blev … jag fick 
liksom forma detta då mer. 

 
Fanny berättar om reaktionen på sin kollegas ”mognadsomdöme”. Att hennes 
kollega gör ett värderande uttalande klargör än tydligare den inställning som 
Fanny tidigare har känt av beträffande sin otillräcklighet som lärare. Det är en 
attityd, som inte känts som en uppmuntran för Fanny, snarare har den förstärkt 
hennes osäkerhet. Fanny försöker ändå se det positiva i situationen. Att kolle-
gan genom sitt budskap till rektor ”ger sitt godkännande” tror Fanny klart på-
verkade hennes chanser att få huvudansvaret för en klass. Vi talar om den bety-
delse som årets erfarenheter har haft för henne som lärare. 
 

Ja, en vändpunkt i mitt arbetsliv och hur mycket bättre jag mår och hur 
mycket allting ändrades när jag kunde bevisa att jag klara detta och det 
stärkte ju liksom och jag tror att det handlade mest om att det stärkte 
mig här inne liksom. 
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Fanny reflekterar över betydelsen av att få bevisa för sig själv, men kanske 
främst för omgivningen, att hon var i stånd att klara av arbetet med en klass, 
med alla delar som åligger en klassföreståndare. Det framträder som viktigt 
både för hennes personliga och professionella självkänsla och utveckling. Hon 
känner sig tryggare och mer accepterad. Fannys strävan efter att få ett erkän-
nande och bli betraktad som en jämbördig kollega har krävt mycket energi och 
Fanny har vittnat om att hennes professionella självkänsla har pendlat upp och 
ner beroende på kollegors inställning till hennes, enligt deras uppfattning be-
gränsade erfarenheter. Hon märker en tydlig förändring i kollegornas förhåll-
ningssätt till henne, särskilt med hänseende till de sista årens arbete. Folk tyckte 
att jag gjorde ett bra jobb och jag blev respekterad på något vis. Hon gläds åt att årets ar-
bete har fallit väl ut. Absolut att detta faktiskt har gått bra. Och kanske till och med 
bättre än bra tycker jag i många delar. 

Att bli godkänd och accepterad genom att axla ett klassföreståndarskap sä-
ger något om den kultur man arbetar i och om de traditioner läraryrket präglas 
av. Den kontext som Fanny har arbetat i under ungefär fem års tid har hon tyd-
ligt upplevt som en ram för hennes yrkesmässiga lärande. Hargreaves (1998) ta-
lar om att undervisningskulturer inkluderar övertygelser, värderingar, vanor och 
undervisningsstilar bland lärare som under flera år arbetat med liknande förut-
sättningar och begränsningar. Kulturen bär med sig samhällets historiskt gene-
rande och kollektivt accepterande lösningar till nya och oerfarna medlemmar. 
Fannys professionella utveckling kan ses som en socialisationsprocess som skett 
i en etablerad kultur präglad av individualism. 
 
 
 

»Ja och jag kan backa …  
ja och det har vart lite av ett mål faktiskt i år» 
Det är inte en detaljerad redovisning Fanny ger över de senaste terminernas ar-
betsinnehåll utan snarare en utvärdering av sina pedagogiska arbetsinsatser och 
erfarenheter. Pressen att lyckas medförde för Fanny ett omfattande förebere-
delsearbete som långt överskred den ordinarie planeringstiden. Hon berättar 
om ett gediget planeringsarbete inom samtliga ämnesområden, med tyngdpunkt 
på matematik och om känslan av att delvis bli ”snuvad på konfekten” då hon 
råkade ut för en olycka och blev sjukskriven en längre period. 
 

Och det var ju liksom inte roligt för jag hade byggt upp allt så jag skulle 
ju liksom bara åka glasskana känner jag här jag hade planerat upp allt allt-
så. Så den vikarien som tog över hade det ganska bra för det första hade 
jag gjort en superplanering i matten och det handlade om … ja att vi 
skulle nå målen då … då hade jag ändå lagt in dom här ha kul mattelek-
tion och praktisk matte och det här. Men ändå ungefär vad vi ska jobba 
med. Och jag har alltså skrivit upp exakt vad dom ska göra varenda lek-
tion till hela året slutar, med reservation att det är ju inte så att det kanske 
blir så här. 
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Förutom det ämnesdidaktiskt inriktade arbetet är det hanteringen av den sociala 
dimensionen i arbetet med eleverna som Fanny lyfter fram som det som varit 
mest krävande och utmanande. Hon ser dock att insatserna har gett resultat. 
Nåt barn som jag jobbat så mycket med och börjat funka och det börja funka! Det funkar 
fortfarande väldigt bra med det här barnet och det är ju roligt. Stödet från och samarbe-
tet med kurator har varit värdefullt. Tillgängligheten även till andra resursper-
soner har varit viktig, något som Fanny även nämnt tidigare under våra samtal. 
Samverkan med andra personalkategorier inom skolan har inneburit erfarenhe-
ter som gör att hon ser möjligheter till en viss avgränsning i sitt eget arbete med 
eleverna (jfr Paulin 2007). Att i större utsträckning dela svåra fall eller lämna 
över till personalkategorier med specifik kompetens ger Fanny möjligheter att 
begränsa sin arbetsinsats och därmed förändra sin pressade arbetssituation. 
 

Nä! Och det … och det man försöker klara allt sen inser man så här näe 
ska jag gå in och ta såna här svåra fall menar jag riktigt nu. Visst det är ju 
min … jag ska ju jobba med det men samtidigt … jag kanske inte ska ta 
psykologrollen, jag ska ha ett annat förhållande till barnen. Och det här 
är ju viktigt så man inte tar på sig för mycket … att jag ska klara av sånt 
som jag inte egentligen kan. 

 

»Du gör det här jättebra var nöjd med det» 
Att vara eller försöka sträva mot att vara mer effektiv i sitt arbete är något som 
Fanny uttalar vid ett flertal tillfällen under vårt samtal. Det verkar mer angeläget 
än någonsin tidigare. Även om Fanny talar om att det sista årets arbete har varit 
betydelsefullt för hennes professionella utveckling och engagemang finns en 
underton av tveksamhet kring vad hon orkar. Det har vart lite av ett mål faktiskt i 
år att jag ska få arbetssituationen dräglig då trots allt jag vill göra. Tempot och kraven i 
Fannys yrkesliv har från början varit höga. Fanny har försökt leva upp till krav 
på prestation från flera håll, inte minst från sig själv. Hon uttrycker att ett av 
hennes mål inför året är att få en drägligare tillvaro som lärare, där ökad effekti-
vitet är ett av redskapen för att nå dit. I nästa andetag talar hon om att detta ska 
ske samtidigt med genomförandet av den mångfald av idéer som hela tiden dy-
ker upp. Hon vill eftersträva en balans i sitt yrkesliv där engagemanget i arbetet 
harmonierar med det övriga livet. Att orka båda delarna är ett mål. Aili och 
Brante (2007) menar att frågor om hur lärare effektiviserar sitt lärararbete borde 
bytas ut mot frågor som istället handlar om vilket slags tidsrum som behövs för 
att lärararbetet idag ska kunna utföras bra. Upplevelser av det motsatta förhål-
landet, dvs. känslan av att man som lärare tvingas göra ett arbete mindre bra 
tenderar att resultera i två strategier. Enligt Aili och Brante tillskriver lärare det 
sina egna tillkortakommanden eller så ökar de arbetsintensiteten och engage-
manget än mer. Båda dessa strategier kan identifieras utifrån Fannys berättelser 
om sitt arbete där hon försöker hantera en alltmer intensifierad arbetsmiljö. 
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Förutom försöket att styra upp och avgränsa sina arbetsuppgifter har Fanny 
utvecklat en viss rutin genom att ta tillvara tidigare erfarenheter, återanvända 
samt modifiera en del av tidigare undervisningsmaterial och planeringar. Fanny 
har insett att det inte är effektivt att alltid skapa nytt. Fanny brottas med sitt in-
tresse för att förändra, utveckla och effektivisera arbetet vilket bland annat in-
nebär att tillsvidare vara nöjd med ett arbete. Hennes manlige kollega har vid 
upprepade tillfällen givit henne rådet att vara nöjd med ett gott arbete och tona 
ner sina ambitioner och inte överarbeta. Hon tar ett färskt exempel från arbetet 
med IUP (individuella utvecklingsplaner) Fanny är nöjd med sitt arbete jag tycker 
att jag har gjort jättebra IUP då egentligen, men får höra om ett annat sätt att arbeta 
vilket hon bedömer som bättre. 
 

F: Och då var det en kollega som sa till mig då att … manlig …  
I: Ja. 
F: Som har lite mer ibland, ”nämen F du gör det här jättebra var nöjd 
med det” liksom du måste inte förändra allting. Jag menar kommer det 
så kommer det så småningom men det behöver inte ske nu. För jag var 
nästan inne på att skriva om mina grejer vet du. 

 
Fanny betonar att den del av ”effektivitetsstrategin” som innebär att hon i stör-
re utsträckning ska försöka vara nöjd med sitt arbete och sina insatser, inte be-
tyder att arbetet behöver bli sämre eller mindre genomarbetat. Jag menar inte att 
jag ska slarva mig igenom nånting men helt enkelt att det får bli väl. 
 

»Så det förenklas ju och förbättras ju hela tiden  
fast det ändå blir mer och mer» 
Fanny beskriver bl.a. arbetet med kvalitetsredovisningen, ett uppdrag som fått 
en betydligt mer samlad och formell karaktär. Kraven på utvärdering är tydliga-
re uttalade och kommer från flera nivåer. Det är ett ganska omfattande och 
tidskrävande arbete som Fanny beskriver det. 
 

Kvalitetsredovisningen, då var det ju bra att vi hade fått träna på att skri-
va så mycket här, för att då kom det ju direktiv uppifrån att vi skulle bör-
ja och utvärderingen blev ju mycket mer formell. Och där kom det då 
prioriterade mål uppifrån ja, kommunen och även härifrån skolverket. 
Och så har ju kommunen en skolplan, så då har dom prioriterat mål och 
det är ju väldigt mycket det här att skriva och läsa och det är mycket häl-
sa, lite olika mål och så får vi hitta på lite olika mål själva då. 

 
Arbetet med planer och utvärderingar har genom de nya riktlinjerna delvis ef-
fektiviserats genom en samlad kvalitetsredovisning. Fanny ser fördelar. Förut-
om att själva arbetsinsatsen i viss mån kräver mindre tid är den positiva effek-
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ten av ett mer strukturerat arbete tydlig enligt henne och ett konkret färskt ex-
empel ges. 
 

Så det förenklas ju och förbättras ju hela tiden fast det ändå blir mer och 
mer … alltså då vi har ganska stora krav att just arbetsplaner utvärderas 
sen. Och det här är ju jättebra. 

 
I samband med formuleringar av en arbetsplan arbetar lärargruppen gemensamt 
och formulerar tillsammans ett måldokument. Nu satt vi och jobba mot en kanon 
där alla formulera och vi hade ju lite olika specialintressen och jag satt där och skrev då. Det 
var riktigt bra. Fanny betraktar det som lyckat ur flera perspektiv och som ett 
steg i rätt riktning. Samtliga i gruppen tycks ha varit delaktiga och flera olika 
kompetenser har tagits tillvara. Det blev riktigt, riktigt bra blev det. Det har vi känt 
alla var delaktiga, alla var med. Det var effektivt genom att man arbetade direkt 
med formulering och läsning via datorn vilket krävde mindre efterarbete. Det 
gemensamma dokumentet innebär också högre krav på att det planerade inne-
hållet genomförs och bidrar enligt Fanny till högre måluppfyllelse. Det är väldigt 
bra för det håller samman och det ger ett viss krav på att vi måste uppnå vissa mål då, så att 
man inte kan strunta i vissa saker. 

»Det blev bra med mina kollegor för dom blev enade» 
I samband med att Fanny beskriver arbetet med kvalitetsredovisningar och ar-
betsplaner och sina reflektioner kring dess positiva konsekvenser för verksam-
heten berättar hon om Skolinspektionens besök23 som framstår som en kritisk 
händelse (jfr Troman 1997). En händelse som Fanny fått återgiven av sina kol-
legor eftersom hon själv inte var på plats den dagen. Besöket väckte besvikelse 
och starka känslor men har enligt Fanny på sikt inneburit att lärarguppen kan-
ske mer än tidigare fått en känsla av samhörighet. 
 
 

Skit var det. Alltså mina kolleger, det blev bra, det blev bra med mina 
kollegor för dom blev enade och det var ju det bästa med detta. Våran 
superkille som kom tillbaka eller han är man då lite äldre än mig, alla äls-
kar honom han är världens bästa kollega. En jättemysig kille verkligen. 
Ja, är bara så behaglig så det är inte klokt. Han kom tillbaka och sa att jag 
tror att jag säger upp mig. Alltså jag klarar inte av det, allting var ju fel! 
Allt var fel! Men sen kom liksom rapporten och det var inte så farligt 
men det var så taskig attityd och rektorn är ledsen på detta alltså han 
tycker man får inte, man får inte kränka nån så mycket som dom gjorde 
här. Och det var rena liksom. när dom skulle förklara så ”nä det där tror 
du bara du menar inte det”. Jaha har ni inget annat och komma med? 

                                                      
23 Den utbildningsinspektion som inleddes hösten 2003 riktar sig mot alla skolor i Sverige, idag 
inspekteras 50 kommuner och 1 000 skolor varje år. Att samtliga kvalitetsredovisningar skulle ha 
ett enhetligt innehåll och en enhetlig struktur blev således ett steg bort från tanken att skolor och 
kommuner själva ska ansvara för verksamhetens kvalitet och utveckling  
(Eliasson, 2003). 
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Och det var liksom påpekande och grejer och rektorn, våran rektor är 
väldigt noggrann, jag har en väldigt noggrann rektor. Vi har legat väldigt 
långt framme med likabehandlingsplaner och, och för övrigt mycket som 
jag ser, jag känner ju väldigt mycket folk som jobbar inom skolan i hela 
kommunen och vi har legat väldigt långt framme. Och dom var så taski-
ga, det var en så taskig ton. Så han kokar så fort vi tar upp det här ämnet, 
han är så besviken. 

 
 

Även om rapporten från skolinspektionen speglade en något mer positiv bild 
än de uppfattningar som de tycks ha signalerat vid sitt besök är det ändå besö-
ket som satt spår i form av besvikelser. Men vi är ledsna för vi tycker vi gör ju så gott 
vi kan. 

»Det är så mycket grejer både kvällstid och dagtid  
och hela mitt liv är en stor tidsuppdelning känns det som» 
I första stycket i texten Resan, daterad 27 februari 2007, summerar Fanny sina 
erfarenheter av de första sex åren i yrket. I sin egen text fångar hon och ringar 
in de områden i sitt arbetsliv som våra samtal i huvudsak har handlat om, Fan-
nys berättelser om särskilda händelser speglar att just dessa delar av arbetslivet 
inneburit utmaningar av olika slag. Det är tre temata som ständigt funnits när-
varande och som ligger till grund för Fannys professionella utveckling. Det är 
de kollegiala relationerna där strävan efter samarbete och erkännande finns i 
fokus. Det är glädjen över samspelet med eleverna och våndan över mångfal-
den av tillhörande arbetsuppgifter och det är stressen av att tiden inte räcker till. 
 
 

Sex år och några månader har förflutit sedan jag tog steget ut i denna 
speciella värld. Jag har detta sista läsår fått en styrka och säkerhet som jag 
säkert behöver för att orka fortsätta i detta yrke. Det har varit en kamp 
många gånger. Med delar som: Kollegor med olika utbildning, grundvär-
deringar och en maktkamp som inte skulle få finnas i en värld där vi ar-
betar för varje barns trygghet, lärande och trivsel. Extra personal som 
kommer olika tider för att hjälpa elever med svårigheter, musikundervis-
ning mm. Bra, men mycket att ta hänsyn till när man ska planera sina lek-
tioner. Föräldrar som inte hjälper sina barn att få en god social grund 
och sätter ramar. Kontorsarbete så som t.ex. post, dator och pappersar-
bete som det tidsmässigt behövs en halvtid för att sköta i lugn och ro. 
Läroplaner, och massor av andra planer med mål som ska uppfyllas. 
Verksamhetsplan, grovplanering och finplanering, IUP (individuell ut-
vecklingsplan), veckomål och individuella läxor, för att uppfylla målen. 
Utvärderingar, uppföljningar och enkäter, reflektioner och föräldrasamtal 
för att se om vi uppfyllt målen, och andra saker som läggs på utan att nå-
got tas bort. Samhällsengagemang som internationalisering, miljöenga-
gemang, näringslivskontakter, resor och studiebesök, allt som är bra men 
styrs av tid och pengar. Jo, sen har vi elever med olika behov och pro-
blem som uppstår i samverkan med andra. Kul och fritt! Men jag arbetar 
bara 80 % för att orka leva ett liv hemma också. 
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Innan vi skiljs åt och ska avrunda samtalet ställer jag en sista fråga. Är det något 
som Fanny funderat över och som kan kopplas till kritiska aspekter i lärarlivet 
inom något område som vi inte berört? Fanny pekar på kalendrarna som hon 
tagit med. Det är jag som har föreslagit Fanny att ta med sig yrkesdagböcker 
och lärarkalendrar som ytterligare bidrag till studiens empiri. Det slår mig att vi 
inte har berört dem i någon större utsträckning. Men temat hon tar upp är inte 
nytt. Fanny lyfter upp och bläddrar demonstrativt i en av sina senaste kalendrar 
och håller upp den så att jag kan se hur fyllda veckobladen är. Det ger en bild 
av hur det är mitt i vardagen säger Fanny samtidigt som sidorna smattrar förbi. 
Att inte hinna, att tiden inte räcker till för allt arbete upptar Fannys tankar kring 
sitt arbete som lärare. Fanny signalerar att det har fyllts på ytterligare med ar-
betsuppgifter sedan vi sågs. 
 
 

Ja, det är väl det här då, (visar på sina kalendrar) det är så mycket att hålla 
i huvet. Som man dessutom får köpa annars tar det på läromedlen (me-
nar kalendrarna). Eh … det är så mycket planeringar så det är inte klokt. 
Alltså hela min … det går åt att hålla koll, jag ska lämna ut den lappen 
där och då ska jag fråga om det inför det och det blir bara mer och mer. 
Och det är grejer på kvällarna här, jag har utvecklingssamtal, brukarråd, 
utvecklingssamtal igen och jag har konferens, alla på torsdag när jag är 
ledig. Det är klasskonferenser på kvällarna alltså det är så mycket grejer 
både kvällstid och dagtid och hela mitt liv är en stor tidsuppdelning 
känns det som. 

 
 

Vid varje samtal liksom i hennes egenproducerade text är det en problematise-
ring, ett konglomerat av arbetets innehåll i relation till kampen mot tiden och 
dess uppsplittring som pressar henne. Problemet är ju att man liksom hinner ju inte 
riktigt tycker jag. Mängden uppgifter som ska utföras inom den tidsram som 
finns för lärararbetet är ett ständigt stressmoment för Fanny. Pressen tycks inte 
ha blivit mindre. Fanny vittnar om att det snarare är tvärtom. 
 
 

Sammanfattande analys 
Fannys slutsats är att hennes första år som lärare till stor del har präglats av 
kamp. En kamp på flera fronter som efter drygt sex år i yrket givit erfarenheter 
som kan betraktas som avgörande för hur Fannys professionella utveckling ge-
staltat sig. De kritiska händelser (Webster & Mertova 2007) som Fanny valt att 
berätta om speglar vad kampen rent konkret har inneburit för henne. De bryt-
punkter (Sjöstrand 1968/1980) som sker under yrkesbanan visar skiften mellan 
sysselsättningar som bygger på Fannys val och ageranden i olika sammanhang. 
Dessa sammantaget visar den socialisation (Berger & Luckman 1979) som sker 
i yrket, i interaktion med elever, kollegor och föräldrar. Att Fanny väljer att be-
skriva sin ”resa” under utbildning och arbetsliv som en kamp kan förstås i ljuset 
av att hon både som ny och mer erfaren lärare oftast väljer att agera aktivt i linje 
med sina värderingar, intressen och professionella ambitioner. 
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De kritiska händelser som kantar hennes första termin i yrket speglar hen-
nes situation som ny lärare i en kravfylld kontext. Hennes kamp under denna 
termin handlar om att hantera en klass med många konflikter och stora behov i 
en kontext med små resurser. Villkor som tillsammans med hennes professio-
nella ideal och ambitioner mynnar ut i vad som i forskning om nya lärare ofta 
beskrivs som ”praktikchock” (Andersson & Andersson 2004; Kelchtermans & 
Ballet 2002; McCormack & Thomas 2003). Den reella innebörden i begreppet 
handlar om den process då man som ny lärare inser att man har begränsade 
möjligheter att påverka motsägelser i lärararbetet och med egen kraft kan över-
vinna de svårigheter man möter. Fanny väljer att lämna en situation som hon 
upplever att hon inte kan förändra. Detta leder till den brytpunkt som innebär 
skifte av arbetsplats. 

De kritiska händelser som sedan skildras under de första åren visar att 
kampen fortsättningsvis handlar om att agera för ett ökat samarbete med kolle-
gor i en kultur som präglas av ensamarbete. Utbytet mellan lärarna uppfattar 
Fanny som ringa (jfr Hargreaves 1998). Dessa kritiska händelser kan förstås 
som en följd av Fannys möte med lärare i en kontext som hon uppfattar inte 
strävar efter kollegialt samarbete, något som Fanny väljer att utmana och inte 
enbart anpassa sig till (Lacey 1977). Då Fanny ser samarbete som det främsta 
redskapet för professionell och pedagogisk utveckling argumenterar och agerar 
hon i linje med det. Hennes initiativ resulterar till ökat kollegialt samarbete både 
när det gäller undervisningspraktik, lokala styrdokument samt generar gemen-
samma pedagogiska projekt (värdegrundsarbete) i verksamheten. Efter drygt tre 
år i yrket ger Fanny uttryck för att hon har en trygg och stabil arbetssituation 
och en reflexiv hållning till sina arbetsinsatser som lärare vilket kan tolkas som 
att hon befinner sig i vad Huberman (1993) definierar som stabilisationsfasen. 
Denna fas kännetecknas av en uppnådd stabilitet i den professionella identite-
ten då läraren är inställd på att fortsätta i yrket. Förutom att Fanny sporrats i sitt 
arbete med kollegor är det responsen från eleverna och upplevelsen av att få 
gehör i sin undervisning som är de viktigaste erfarenheterna för hennes fortsat-
ta engagemang som lärare. Att grunden för lärares engagemang kopplas till 
samspel med eleverna visar ett flertal studier (se Ahlstrand mfl 2005; Gannerud 
1999; Nias 1986; Röhse 2003). 

Under de följande åren speglas kritiska händelser som visar att Fannys 
kamp också omfattar att hantera vad hon uppfattar som nedtryckning och hie-
rarkiska ordningar i kollegiet. En brytpunkt i detta avseende innebär för Fanny 
att bevisa att hon klarar av att ensam vara klassföreståndare, vilket leder till ett 
betydligt mer respektfullt bemötande och ökat professionellt självförtroende. 
Det som Fanny skildrar genom sina berättelser är att engagemanget växer, fritid 
och arbete tenderar att flyta ihop och arbetsuppgifterna blir fler och fler. Hen-
nes kamp tycks alltmer bli en kamp mot tiden (jfr Brante 2009). 
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Läraren Gill: – Att bygga broar 
 

Vägen till yrket 

»Förutom några böcker som mina föräldrar hade  
fanns det inga böcker hemma» 
En bit in på sitt andra år i lärarutbildningen berättar Gill i en av sina texter24 om 
upplevelser från sina första år som elev i sitt hemland. I texten ger hon en le-
vande skildring av sin skolstart. I relation till dessa erfarenheter spekulerar hon 
om hur dessa möjligen har bidragit till hennes yrkesval. Gill växte upp i en hu-
vudstad där lösningen för att alla elever skulle få undervisning och plats var 
uppdelning i förmiddags- respektive eftermiddagsklasser med 40–50 i varje 
grupp. Det var undervisning fyra timmar per dag. Som äldsta syskon av fyra var 
hon den första som började skolan. Hon var fylld av förväntan och självförtro-
ende och hade tidigt en idé om att hon skulle vara en duktig elev och läsa vidare 
liksom flera av hennes äldre kusiner. Hon minns sin längtan efter att få lära sig 
skriva och läsa. Att få äga en egen bok hägrade. I hemmet fanns få böcker och 
ingen direkt läskultur. 
 

Förutom några böcker som mina föräldrar hade fanns det inga andra 
böcker hemma. Det fanns heller inga färgkritor, ritpapper osv. Pappa ar-
betade och mamma hade oss, mig min bror och mina tvillingsyskon att 
ta hand om. Hon hade helt enkelt inte tid att läsa för oss. Dock minns 
jag tydligt att hon berättade sagor för mig och min bror, det var innan 
tvillingarna kom. De stunderna var väldigt mysiga och jag har färgstarka 
minnen kvar. Det fanns alltså en total avsaknad av böcker hemma för 
oss barn och jag såg fram emot att börja skolan och äga egna böcker. 

 
Skolförberedelserna innebar bland annat inköp av skolmaterial och att Gills 
mamma sydde en skoluniform. Gills minne är att hon med stor glädje iklädde 
sig sin uniform och gjordes fin av sin mamma varje morgon. Skolstarten upp-

                                                      
24 Pedagogiskt ställningstagande i kursen Kunskap genom skapande 10 p (allmänna  
utbildningsområdet). 
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fyllde hennes förväntningar. Hon blev en duktig elev. Hennes självförtroende 
stärktes av att hon efter halva terminen knäckte läs- och skrivkoden. Gill blev 
ordningsvakt och fick sig tilldelat ett antal ansvarsområden och kom på så vis 
sin klasslärare nära. Gill berättar om de speciella tillfällen då hon fick ta hem 
böcker som läraren plockat fram. 
 
 

Fröken hade ett låst skåp med glasdörrar man kunde se in i. Där hade 
hon sina privata saker och ting, arbetsmaterial och en del böcker. Jag 
minns hur hon öppnade skåpsdörren och jag fick låna böcker av henne 
över helger och nyårsuppehållet. Min glädje över detta var naturligtvis 
oerhörd. 

 
 

Under senare delen av sitt första skolår blev Gills uppgift att gå runt och lyssna 
på sina klasskamrater och fungerade som assistent åt läraren. Jag antar att grunden 
för mitt yrkesval lades redan då. 
 

»Det syntes på oss att vi var utifrån» 
Gill berättar att hon och hennes familj flyttade till Sverige när hon var elva år. 
Det som hon själv beskriver som en krock är inte i första hand den mellan olika 
kulturer. Krocken för henne innebar att komma med en bild av sig själv som en 
mycket duktig elev till en situation där hon befinner sig i ett klassrum och inte 
förstår vad som sägs eller vad som händer. Att plötsligt vara den som inte kan. 
Gill berättar om den starka frustration som präglade hennes första skoltid i Sve-
rige och som kom att bli en drivkraft för att snabbt lära sig språket. Hon minns 
sig själv och sin bror som de enda mörka på den skola de först kom till. Vi var 
de enda invandrarna på skolan som jag kunde se. Det fanns säkert fler men det syntes på oss 
att vi var utifrån. Både hon och hennes bror lärde sig svenska snabbt, en konse-
kvens menar Gill av att de var ju utsatta av det svenska språket väldigt mycket. 

Det fanns en annan problematik under skoltiden i Sverige förutom språket, 
som inte var lika lätt att påverka. Det var den upplevda okunskapen hos lärare 
vid mötet med flerspråkiga elever eller elever med annat ursprung, något som 
Gill anser ha påverkat hennes skolarbete och synen på sig själv som elev särskilt 
i ett senare skede av skoltiden. Lärarnas okunskap och ibland också påtagliga 
ointresse inför att modifiera sin undervisning och sitt förhållningssätt i förhål-
lande till gruppens heterogena sammansättning och behov är något som har 
satt spår och som Gill menar att hon i efterhand har kunnat sätta ord på. Gill 
upplevde att lärarna ofta hade en ensidig syn på sin undervisning och sitt bemö-
tande. Hon mötte också lärare som visade ett intresse för eleven, som såg män-
niskan och hade ett engagemang i sin undervisning. Faktorer som hon upplevde 
skapade en helt annan trygghet i undervisningssituationen. Gill gör en koppling 
mellan sina goda respektive sämre studieresultat till de relationer som etablera-
des eller uteblev mellan henne och de lärare hon mött under skoltiden. Gill be-
rättar om sin påtagliga trötthet på både skolarbete och skola som system när ti-
den i gymnasiet var över. 



117 

»… och jag har liksom aldrig ångrat det» 
Ganska snart efter gymnasiet kommer Gill tillbaka till skolans värld som vikari-
erande modersmålslärare. Detta ser hon som en tillfällighet. Att bli lärare var 
vid den tidpunkten inte någon utvecklad yrkesdröm. Som liten ville hon bli lä-
kare men insåg under vägens gång att hon inte skulle klara det. Efter att ha av-
slutat en treårig naturvetenskaplig linje på gymnasiet var hon villrådig. Gill sök-
te och kom in på sjuksköterskeutbildningen men tackade nej till utbildnings-
platsen. För att ha sysselsättning började hon som lärarvikarie och jag har liksom 
aldrig ångrat det. Det var helt rätt. Gill fick senare en tjänst som obehörig hem-
språkslärare vilket hon efter en tid funderade på att utbilda sig till men blev av-
rådd. Framtidsutsikterna var osäkra och Gill fick också efter ett par år som mo-
dersmålslärare erfara hur skolorna undan för undan skar ner på hemspråksun-
dervisningen som ett led i arbetet med besparingsåtgärder.25 I sin roll som hem-
språkslärare samverkade hon ofta med lärare i svenska som andra språk och 
kom så småningom att arbeta som lärare inom den typen av undervisning. 
 

»Klarar jag detta klarar jag allt!» 
Under sin tid som obehörig lärare läste Gill kurser i pedagogik om 50 poäng 
och engelska 20 poäng. Kurserna i pedagogik var inspirerande och gav mer-
smak och födde en önskan hos Gill om att utvecklas vidare. Idén att utbilda sig 
och få behörighet som lärare växte sig allt starkare. Efter ett uppehåll i yrkes-
verksamheten på grund av barnledighet fick Gill veta att en lärarutbildning skul-
le starta på boendeorten. Med uppbackning från kollegor och familj beslöt hon 
sig för att söka (jfr Hammarström 1996). Beskedet om att hon blivit antagen till 
utbildningen var efterlängtat och enormt glädjande men beskrivs också som en 
kritisk händelse eftersom hon var mitt i ett intensivt familjeliv med två små 
barn. Moderskapets betydelse är något som Gill återkommer till under utbild-
ningen och vid ett flertal tillfällen under våra samtal när hon varit yrkesverksam 
en tid (jfr Gannerud 1999). Hon beskriver tiden som småbarnsmamma och lä-
rarstudent som en av de mest krävande perioderna i hennes liv. Att få ihop stu-
dier med småbarnsliv innebar många vakna nätter. I en av sina texter från ut-
bildningen, när pressen tycks stor, skriver hon att klarar jag detta klarar jag allt. I 
en senare text framstår denna personliga dimension som en viktig del när hon 
reflekterar över sin personliga och professionella utveckling över tid. Att få 
möjlighet att träda in i en yrkesutbildning innebär en brytpunkt (Sjöstrand 
1968/1980) för Gill och genom de texter som Gill producerar under utbild-
ningen framträder bilden av en engagerad och vetgirig student med målet in-
ställt på att bli en medveten lärare med tydliga mål. 

I en av sina texter efter första kursen på utbildningen26, kopplar Gill tillbaka 
till åren som obehörig lärare. Genom att betrakta sina tidigare erfarenheter i 
                                                      
25 Det rådde nedskärningar och sparbeting i början på 1990-talet inom offentlig sektor. 
26 KLS – Kunskap, Lärarande, Socialisation 10 p, (allmänna utbildningsområdet). 
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backspegeln får hon syn på den lärarroll som hon har axlat och uttrycker en viss 
förundran över det stora allvar som hon bedömer präglade hennes rolltagande. 
Att hon successivt växte in i rollen och fick ett visst självförtroende påverkades 
av det faktum att hon fick återkomma som lärare. Hon fick därigenom bekräf-
telse från ledning och kollegor på att hennes sätt att arbeta och vara, gav signa-
ler i rätt riktning. Gill fick också god respons från de elever hon undervisade 
men upplevde också en inre konflikt när hon fick beröm ifrån de elever som 
hon arbetat med. Jag tyckte att det blev jobbigt att höra det när jag visste att jag egentligen 
inte hade någon behörighet att undervisa dem. Det kändes som jag inte var riktigt värd deras 
beröm. När Gill blickar tillbaka på sin tid som obehörig lärare anser hon att det 
som var det svåraste var otryggheten och de osäkra arbetsvillkoren. Otryggheten 
att inte veta var man skulle hamna, hur länge man skulle vara, vilka lärare man skulle 
samarbeta med osv. Det upplevdes också problematiskt att inte kunna vara delak-
tig i långvariga projekt och förändringsarbeten. Hon fick stå tillbaka, i de flesta 
fall på eget initiativ men ibland även på kollegors. Trots bekräftelser av olika 
slag upplevde hon ett visst utanförskap. 
 

Mina möjligheter att påverka min omgivning har varit begränsade efter-
som jag hela tiden fick ta hänsyn till de utbildade pedagogerna och 
komma ihåg att jag inte var en av dem. 

 
Under åren som obehörig lärare upplevde Gill att mötet med eleverna var gi-
vande på flera sätt. I rollen som modersmålslärare kunde hon använda sig av 
och dela med sig av sina erfarenheter av att lära ett andraspråk och försöka be-
vara sitt eget. Genom att ta del av elevernas skolsituation och lärande fick hon 
inblick i och förståelse för hur elever kan uppleva sin skolsituation. Sammanta-
get har det bidragit till en ökad förståelse för lärares uppdrag samt inneburit po-
sitiva erfarenheter av att vara lärare främst för elever med ett annat modersmål 
än det svenska. 
 
 

»Det är först nu när jag har börjat utbildningen  
som jag kan analysera och reflektera över det som varit» 
Gill reflekterar över sina tidigare yrkeserfarenheter i förhållande till den första 
tiden på lärarutbildningen där fokus hade varit att reflektera över och kritiskt 
granska tidigare erfarenheter av och föreställningar om läraryrket. Gill konstate-
rar att hon har fått syn på och kritiskt granskat den tidigare relativt omedvetna 
hållning som hon haft som obehörig lärare. Det tycks vara en viktig utgångs-
punkt för att kunna utvecklas vidare. 
 

Jag känner först nu när jag har börjat utbildningen som jag kan tänka till-
baka och titta på den yrkesmanteln jag burit på ett omedvetet sätt. Det är 
först nu när jag har börjat utbildningen som jag kan analysera och reflek-
tera över det som varit fastän det bara har gått ett par veckor sedan jag 
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började min utbildning. I takt med den ökade självsäkerheten och själv-
känslan som jag nu får ökar också min medvetenhet om yrkesrollen på 
ett annat sätt, eftersom jag har planer på hur jag ska arbeta, vad jag ska 
arbeta med och varför jag har de målen som jag har satt upp för mig 
själv. 

 
Efter tio veckor på utbildningen reflekterar Gill över sina tidigare yrkeserfaren-
heter. Det är med viss förvåning som hon upptäcker att denna distansering va-
rit en förutsättning för att kunna analysera och reflektera över det som varit. 
Denna analys och reflektionsprocess framträder som betydelsefull för Gill. Hon 
förmedlar att hon har fått en ökad medvetenhet om yrkesrollens komplexitet 
något som för henne lett till en ökad självkänsla och bekräftelse på att hon har 
valt rätt yrkesinriktning. När Gill blickar framåt, handlar det om fortsatt höga 
förväntningar på utbildningen. Den ska ge henne den stabila grund hon tidigare 
saknat som obehörig lärare och som hon behöver för att kunna vidareutveckla 
sina redan formulerade pedagogiska mål och didaktiska idéer. Dessa ligger i lin-
je med hennes önskan om ökad medvetenhet om yrket och identifikation med 
yrkesrollen. 

Gill använder sina tidigare erfarenheter som utgångspunkt för att både för-
stå men också kritiskt granska utbildningens innehåll. I efterhand kan hon se att 
hon, vid en jämförelse med de flesta andra lärarstudenter, troligen hade en stör-
re förståelse för de villkor som var rådande för lärares arbete och kunde därmed 
på ett konstruktivt sätt bearbeta och problematisera utbildningens innehåll i re-
lation till det. Det rådde också ett omvänt förhållande, dvs. att utbildningens 
innehåll fick henne att kritiskt granska sina erfarenheter och föreställningar om 
lärares arbete vilket skapade en fördjupad förståelse för hennes läraruppdrag. 
Som ett exempel kan tas den reaktion som Gill uttrycker i sin yrkesdagbok rela-
tivt tidigt i utbildningen om något som hon menar sig ha hört ifrån många håll, 
att lärarstuderande är de som ”köpt” skolan som institution, har trivts bra och 
därför väljer läraryrket. Gill hävdar bestämt att hon väljer att utbilda sig till lära-
re just därför att hon inte har köpt skolan som institution och kopplar främst 
tillbaka till sina egna erfarenheter som elev men också till de erfarenheter från 
de olika verksamheter som hon har arbetat inom som obehörig lärare (jfr Jöns-
son 1998; Holm 2001). Att förändra och utveckla framträder som viktigt för 
Gill och hon tycks tidigt anamma synen på läraren som ”förändringsagent” 
(jfr Fransson & Moberg 2001) något som också får starkt genomslag i den 
kommande lärargärningen. Detta kan tolkas som en formerande princip för 
hennes yrkesidentitet och professionella utveckling. 

När Gill efter två års utbildning åter reflekterar över sitt yrkesval, konstate-
rar hon att hon då och då brukar fråga sig varför hon vill bli lärare. Under den 
senaste perioden har hon funderat en hel del på sitt yrkesval mycket på grund 
av den bild media har förmedlat genom nyhetssändningar och debattprogram 
som handlar om skolan. Trots den relativt mörka bild som media förmedlar 
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finns drivkraften kvar och har kanske förstärkts ytterligare under utbildningen. 
Gill uttrycker att hon har mycket att ta tag i när hon blir färdigutbildad lärare och 
att ett stort ansvar vilar på mina axlar. 
 

»Jag har växt som människa  
och utvecklats både professionellt och privat» 
När Gill i slutskedet summerar sin utveckling under utbildningen är kärnan att 
hennes professionella och personliga utveckling har gått hand i hand. Medvetenhet om 
komplexiteten i lärarens uppdrag och erövrandet av ett yrkesspråk framträder 
som viktiga kunskaper. 
 

Det är verkligen inte lätt att sammanfatta dessa år som gått. Jag efterlyste 
en trygghet i min inledning och det har jag verkligen fått. Jag känner mig 
både trygg och självsäker i min yrkesroll. Jag har fått orden att uttrycka 
mina tankar med. Mina tankar har utmanats och jag har fått ta ställning 
till många saker under utbildningen. 

 
Gill blickar tillbaka och motiverar varför en utvecklad medvetenhet över sina 
handlingar är viktigt för henne och vad hon tror att det innebär för henne som 
lärare i kommande verksamhet. Jag tror att vi lärare måste hela tiden reflektera över allt 
vi gör i skolan. 
 

Det är genom reflektion som man skapar medvetenhet och vår intuition 
ligger i det omedvetna som endast gör sig synligt om vi utmanar våra 
tankar för varandra. I inledningen (i början av utbildningen) skrev jag om 
att jag saknade forum för att prata men kunde då inte uttrycka mig på 
annat sätt. Idag kan jag säga att jag kräver av min skolledning att skapa, 
om det inte finns, ett forum för didaktiska och pedagogiska diskussioner. 
Inte bara i arbetslaget utan över stadiegränserna för att synliggöra våra 
kompetenser och för att skapa medvetenhet hos oss själva naturligtvis. 
Jag tror också att det är ett sätt att skapa respekt för varandras områden. 

 
Kommunikationen mellan lärare menar Gill är förutsättningen för att kunna ut-
veckla ett gemensamt förhållningssätt till eleverna. Att vara konsekventa i be-
mötande menar hon är viktigt för dem och gör att skolan blir en trygg plats, nå-
got som alla måste arbeta för. 
 

»… en trygg och säker demokratisk ledare,  
främjare av mångkulturella perspektiv och olika arbetsformer» 
Framträdande i Gills sista pedagogiska ställningstagande, som skrivs vid utbild-
ningens slutskede, är hennes tydliga förankring i tidigare reflektioner kring sitt 
yrkesval. Det är återkommande motiv som speglar vad som har motiverat hen-
ne att välja lärarbanan. De tycks utgöra en del av den grund eller byggställning 
kring vilken hon formar det slutgiltiga pedagogiska bygget. Hon utgår från tidi-
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gare ställningstaganden och ser sin egen utveckling över tid, varför hon har valt 
yrket som lärare vad som hittills har motiverat henne att gå vidare. 

I samtliga texter uttrycks att hon har valt att utbilda sig till lärare för att 
kunna påverka utvecklingen av dagens skola som hon menar är efter sin tid. 
För henne handlar det om att utmana den traditionella lärarrollen. Vi måste ut-
mana den gamla lärarrollen och hitta ett sätt att vara som går i samklang med den nya läro-
planen och samhällsutvecklingen. Det handlar också om att genom sin kulturella 
bakgrund arbeta för ett mångkulturellt perspektiv i skolan. Dessa motiv som 
Gill återkommit till under utbildningens gång har vuxit till det som tycks moti-
vera henne mest. Detta kan också tolkas utifrån de väl utvecklade tankar och 
strategier hon nu har om den professionella pedagogen som en trygg och säker de-
mokratisk ledare, främjare av mångkulturella perspektiv och olika arbetsformer. Hon for-
mulerar sig kring sin professionella utveckling, om ledarskap och professiona-
lism. Det handlar om att se, upptäcka och definiera problem och föreslå meto-
der att hantera dem. Gill förankrar sina resonemang i Deweys Demokrati och ut-
bildning och betraktar det filosofiska perspektivet på utbildning och demokrati-
begreppet som högst relevant i förhållande till kommande yrkesroll. I linje med 
det beskriver hon en del av sin uppgift som pedagog. 
 

Som pedagog anser jag att det är våra skyldigheter att skapa ett rum för 
lärande där barnen känner en delaktighet i det som utspelar sig där. Vi 
måste skapa motivation hos barnen och vägleda dem till kunskap. Vi 
måste erbjuda dem olika arbetssätt eftersom vi alla lär så olika. Det är vår 
uppgift att tillsammans med det enskilda barnet hitta ett eller många sätt 
att lära och försöka göra barnet medvetet om sitt lärande. Jag har stor 
tillit till barnet och tror på dess nyfikenhet och spontanitet. Jag tror att i 
grunden så är de samarbetsvilliga och vill lära sig mycket. Det är vår 
uppgift att hjälpa dem med det. 

 
Eftersom Gill vet att hon efter utbildningen kommer att tillträda en tjänst i en 
mångkulturell skola problematiserar hon en del av pedagogens arbete med ut-
gångspunkt ifrån det (se Sjöstrand 1968/1980). Hon ser en utmaning i att arbe-
ta i linje med läroplanen när det gäller att förmedla och förankra svenska värden 
samtidigt som kulturell mångfald ska beaktas och värdesättas. Det som motive-
rar henne är att hon inom skolan ser möjligheter att arbeta med ämnen som 
främjar samverkan och tolerans mellan olika grupper, att lyfta fram olikheter 
och likheter i ett positivt perspektiv. Det som motiverar henne är också ett möj-
ligt framtida samarbete med en studiekamrat. 
 

Eftersom jag kommer att arbeta med klasser som har svenska barn som 
minoritet ska jag och en snart blivande kollega från utbildningen som ska 
arbeta i en skola men bara ”svenska barn” försöka hitta någon slags mö-
tespunkt för att främja acceptans och förståelse för olikheter. Vi vet inte 
riktigt hur vi ska göra men vi har med oss det ut i arbetslivet. 
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Gill beskriver några erfarenheter från sin sista praktikperiod som inneburit en 
uppmuntran och som har styrkt och motiverat henne att gå vidare (jfr Säll 
1995). Det handlar om ett projektarbete i Svenska–drama som ledde till kreativt 
arbete med eleverna och som stärkte henne i tron på vinster med varierade ar-
betsformer. Hon fick ett mycket positivt omdöme från handledaren som ut-
tryckte att hon har en intuitiv förmåga att skapa goda lärandemiljöer för barnen. 
Utifrån praktikerfarenheter har hon också blivit mer motiverad att arbeta med 
de mindre barnen vilket hon inte hade inriktat sig på från början. Hennes 
kommande tjänst innebär undervisning i år 2. 

Det som avspeglas i Gills texter under utbildningen är hennes intresse för 
barn och människor samt den egna bakgrundens betydelse för yrkesvalet. Hen-
nes visioner visar en önskan att utveckla och förändra skolans verksamhet i takt 
med rådande samhällsförändringar. Som grund ligger hennes personligt färgade 
professionella ambition att vara ett redskap vid utvecklandet av en fungerande 
mångkulturell skola. Dessa motiv kan ses som grunden för hennes yrkesval, nå-
got som fått betydelse för hur hon formulerar sitt kommande professionella 
uppdrag. Hennes relativt långa tid som lärarvikarie och reflektioner över tidiga-
re lärarerfarenhet visar på en process som lett henne vidare till att utbilda sig till 
lärare, att få behörighet. Tiden som vikarie tycks ha haft stor betydelse när det 
gäller bekräftelse på att hon varit på rätt väg. Det upprepade förtroendet tolka-
de hon som tecken på att hon var lämpad för yrket. Det som kan tolkas som 
avgörande för Gill beträffande valet att utbilda sig kan förankras i upplevelser 
av frustration över att som outbildad lärare känna ett visst utanförskap i den 
pedagogiska diskussionen och osäkerhet angående anställningsvillkoren. 

När Gill har varit yrkesverksam en tid och har möjlighet att blicka tillbaka 
på både tidigare yrkeserfarenheter, utbildning och sina första yrkesverksamma 
år som lärare diskuterar vi vid ett flertal tillfällen vilken betydelse som Gills 
bakgrund, egen skoltid och tidigare mångåriga erfarenhet av lärarbetet har haft. 
Gills slutsats är att de kunskaper hon bar med sig in i utbildningen medförde att 
hon tidigt kunde formulera sina mål och utgångspunkter för sin professionella 
utveckling, den pedagog hon avsåg att bli och det pedagogiska arbete som hon 
ville utveckla. 
 

De första tre åren i yrket 
Jag träffar Gill för vårt första intervjusamtal hösten 2004 och terminens första 
månader har passerat. Det är snart tre och ett halvt år sedan Gill formulerade 
ovan ståndpunkter och började sin bana som lärare på den skola i vilken hon i 
slutskedet av sin lärarutbildning blev erbjuden en tjänst på en skola som hon 
hade kännedom om sedan tidigare och medvetet sökt sig till. Hennes första ar-
betsplats är en F–6-skola med cirka 350 elever och cirka 40 anställda grund- 
och förskollärare. Elevunderlaget på skolan har successivt förändrats på ett sätt 
som medfört att tre fjärdedelar av eleverna har annat modersmål än svenska, 
skolan är således en mångkulturell skola. 
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Det är sent på eftermiddagen när Gill kommer till mig och vi startar med 
lite förtäring. Samtalet kommer lätt igång och det är en avspänd stämning. Gill 
ställer några frågor om studien och vi tar en stund för att samtala kring det 
övergripande syftet. Jag berättar om valet av metod och förtydligar vad samar-
betet rent praktiskt kommer att innebära (se andra kapitlet). Gill uttrycker att 
hon ser fram emot att delta i studien och tycker att det är ett viktigt ämne som 
hon vill bidra till. Bandspelaren sätts igång och jag ber henne sedan att berätta 
om sina första år i yrket. Gill berättar först att hon nyligen befunnit sig vid vad 
hon benämner som en brytningspunkt (jfr Sjöstrand 1968/1980) i sin lärarkar-
riär vilket resulterat i ett smärtsamt uppbrott från sin gamla arbetsplats och till 
anställning på en ny arbetsplats. Där har hon arbetat sedan höstterminens start. 
Den nya arbetsplatsen är en gymnasieskola som bedriver individuellt program. 
 

»Dom hade börjat bra men glidit isär  
och konkurrensen blev större och större mellan lagen» 
Gill inleder sin berättelse med att lyfta fram skiftet av arbetsplats och uttrycker 
att anledningarna till förändringen är ett innehåll som troligen är intressant med 
tanke på vårt påbörjade samarbete och forskningsområdet. Hon blickar tillbaka 
och beskriver inledningsvis situationen på sin första arbetsplats. Det handlar 
om en rörig arbetssituation som präglas av en pågående process kring avske-
dande av och tillsättande av rektor samt ett infekterat arbetsklimat. 
 

… atmosfären var inte det bästa i skolan, väldigt många mådde dåligt 
och man var väldigt sura på varandra, ledsna på varandra. Man hade 
mycket med sig i bagaget som man inte hade gjort upp. Så det var liksom 
tunga ryggsäckar och väldigt mycket schismer mellan arbetslagen och så. 
Ett lag som tänkte att vi är bäst, vi är duktigast, vi gör bara bra saker me-
dan man såg ner på vad andra gjorde. Så det var en jättetråkig period, 
utan rektor. 

 
Efter tillsättningen av en ny skolledare berättar Gill att hon då tänkte att det 
skulle finnas bra förutsättningar för att bryta gamla negativa mönster och kon-
struktivt bygga upp verksamheten. Det fanns mycket att ta sig an och mycket 
arbete låg framför henne. Hon knyter an till de tankar hon formulerat under ut-
bildningstiden angående möjligheten att på längre sikt påverka och förändra då 
man har en fast anställning och formell utbildning och inte arbetar som obehö-
rig lärare, ett genomgående tema i tidigare texter. 
 

Och jag visste inte riktigt om jag är kvar eller inte men nu visste jag nu är 
jag här och nu är jag här för att stanna och då kunde jag vara med att på-
verka, förändra eller utveckla så det … jag tyckte det var en spännande 
period alltså. Det fanns mycket att göra och man kunde välja och vraka 
vilket man ville och ta tag i det. Arbetsplaner var nu väldigt akut för man 
hade alltså inga arbetsplaner. 
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Under ett senare samtal väljer Gill att berätta mer ingående om de motsättning-
ar som fanns mellan arbetslagen, något som kraftigt påverkat arbetsklimatet på 
skolan och med ett ledarskap som stod utan förtroende fick förödande effekter 
på arbetssituationen. Det är en nedslående bild av en arbetsplats som präglas av 
misstroende, motsättningar och kanske framförallt ett markant balkaniserat 
tänkande, ett utpräglat ”vi och dom” (se Hargreaves 1998). Gill beskriver pro-
cessen som att dom hade börjat bra men glidit isär och konkurrensen blev större och större 
mellan lagen. Den hållning som utvecklades över tid beskriver Gill i termer av 
sköt ni er så sköter vi vårt. Några av orsakerna är ouppklarade gamla konflikter 
och ett arbetslag som mer eller mindre outtalat menar sig stå för ett mer pro-
gressivt arbete i verksamheten. Under de år som Gill deltar i lärarlagsarbetet 
finner hon sig tillrätta i lärarlaget samtidigt som hon är frågande och mycket 
tveksam till de föreställningar och uppfattningar som florerar om ”de andra” 
(jfr Nias 1986). 
 

Dom säger att dom andra gör fel. Dom kanske gör det, men samtidigt så 
pratade jag ju med de andra arbetslagen och när jag pratade med dom så 
hörde jag att dom tänker sunt och det är liksom riktigt det dom gör ut-
ifrån dom förutsättningarna dom har i det laget, så tycker jag att det låter 
helt okej. Men det var inte tillåtet i mitt arbetslag att prata om detta alltså 
man skulle tycka så punkt slut och det var svårt att tycka annorlunda. 
Men jag är inte den som är rädd för att tycka som jag tycker så jag har ju 
kommenterat när det har behövts då. 

 
Att som ny lärare bryta det negativa mönstret framstår inte som helt enkelt. 
Genom samtal med några kollegor i de andra lärarlagen och främst med en nära 
kollega som hade kontakt med de två andra arbetslagen fick Gill en mer nyan-
serad syn på situationen än den som genomsyrade inställningen i hennes eget 
arbetslag. För Gill blev det allt märkligare och motsägelsefullt att vara i ett ar-
betslag som arbetade väldigt intensivt med att utveckla sitt pedagogiska arbete 
med gott resultat samtidigt som andra kollegors arbete dömdes ut. 
 

… är det riktigt att tänka så, är vi verkligen bra om vi nu tänker så, vad 
har vi för människosyn om vi tänker så? Det motsäger egentligen det ar-
bete som vi håller på med i laget och det började störa mig mer och mer. 

 

»Okej, vi är en skola med mångkulturellt elevunderlag,  
flerspråkiga elever och så men det kan inte enbart bero på det» 
Gill beskriver sig själv som en drivande kraft och eldsjäl (jfr Ahlstrand 1995) i 
arbetet med arbetsplaner och i det mesta av det förändrings och utvecklingsar-
bete som startades under denna första period. Hon för ett resonemang om vik-
ten av att formulera och utveckla arbetsplaner och undervisning förankrade i 
Lpo 94, som en gemensam grund för lärarna i skolan att arbeta utifrån. Arbetet 
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med planer fick från start ingen självklar sanktionering från rektor, men Gill be-
rättar att några av lärarna inte gav upp utan arbetet kom så småningom till 
stånd. Arbetet beskrivs som intensivt och som en period av utveckling. Medan 
arbetet med planer fortlöpte gick den lokala dagstidningen ut med siffror som 
visade på en mycket låg godkändnivå i kärnämnena på den aktuella skolan, vil-
ket skapade frustration i kollegiet och upplevdes som negativt, en kritisk hän-
delse. Även om medvetenheten fanns kring detta faktum diskuterades den ne-
gativa publicitetens påverkan på skolan och på ett kollegium som redan kände 
sig hårt pressat. Gill formulerade i rollen som ämnesansvarig och särskilt intres-
serad av matematik, ett antal frågor och beskrev läget som akut och konstatera-
de att det här måste vi göra något åt. En gemensam insats behövdes. 
 

Sen blev det lite tråkigt när vi rubricerades i tidningarna där alltså 34 % 
av eleverna … jo 35 % av eleverna var godkända men resten inte god-
kända i ämnet matematik och liknande siffror i svenska och engelska, 
väldigt lågt alltså under 50 %. Och jag tänkte herregud, det kan inte bara 
vara eleverna, okej vi är en skola med mångkulturellt elevunderlag, fler-
språkiga elever och så men det kan inte enbart bero på det, det måste 
bero på nånting. Och så kopplade jag det tillbaka på arbetsplanen natur-
ligtvis, vilken undervisning eleverna får och jag blev speciellt intresserad 
av matte just då 34 % det var väldigt lågt … låg siffra och så försökte vi 
… jag analysera och liksom prata med lärare lite sådär och då upptäckte 
jag att det inte enbart är eleverna utan det beror kanske lite på oss peda-
goger som undervisar dom och vårt sätt att förhålla oss till elevunderla-
get och ämnet matematik. 

 
Gills funderingar, frustration och analys av problemet blev upprinnelse till livli-
ga diskussioner i kollegiet och resulterade så småningom i en ansökan till Skol-
verkets skolutvecklingsenhet om medel för att starta ett fortbildningsprojekt 
med inriktning mot undervisning av elever i matematik med annat modersmål 
än svenska. Ansökan resulterade i medel för att under en period genomföra 
fortbildningsprojektet. Gill berättar att projektet inneburit att resultaten i ma-
tematik förbättrats. Fortbildningsprojektet har även i positiv riktning påverkat 
undervisningen och resultatet i andra ämnen. Hon talar om ringar på vattnet. 
 

… ja det var jättespännande och det är en termin kvar på det här projek-
tet så det ska ju utvärderas innan jul då har två år gått. Och där var jag 
också väldigt drivande tog tag i det mesta så. Och vi kunde se förändring 
i resultat. Vi har fått andra siffror när det gäller antal godkända elever i 
matte, engelska, svenska, faktiskt. Allting kan inte bero naturligtvis på 
just dom här två åren med projektet. Men ett förhållningssätt! I sitt sätt 
att vara som pedagog det, det tror jag även om vi pratar enbart matema-
tik så genomsyrar det ju dom andra övriga ämnena också att det funkar 
lite annorlunda i svenska, so och no och så vidare. Det blir ju ringar på 
vattnet. 
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»Det var mycket som var motsägelsefullt» 
Gill berättar om och reflekterar över parallella processer. Det är ett tvetydigt 
arbetsklimat i kollegiet samtidigt som flera utvecklingsprojekt tar form och ger 
positiva resultat. Senare för Gill ett kritiskt resonemang kring sin egen del i pro-
cessen och belyser både positiva och negativa konsekvenser av sitt eget ageran-
de. Att nya lärares handlingar betraktat ur ett mikropolitiskt perspektiv omfattar 
både kamp och konflikt där syftet är att skapa goda arbetsförhållanden visar 
både Kelchtermans och Ballet (2002) och Andersson och Andersson (2004). 
Samtidigt som det var smickrande och oerhört positivt för Gill att idéer och 
frågeställningar lyftes fram för alla att ta ställning till och jobba för i verksamhe-
ten, så ser hon det som ett problem i efterhand. Att få bekräftelse minns hon 
som en oerhört positivt händelse samtidigt som det också innebar att hon 
plötsligt fick eller åtog sig ett allt större ansvar för utvecklingsarbetet i verksam-
heten. Ett ansvar som från början fick henne att växa men som så småningom 
blev övermäktigt beroende på ett otydligt ledarskap, enligt Gill. 
 

Så att det där projektet … det var ju min kris egentligen … från början 
för jag ifrågasatte artikeln och började ifrågasätta vad gör vi i skolan? 
Vilka böcker använder vi? Är det böckernas fel eller är det lärarnas fel, är 
det eleverna, är det föräldrar, alltså vad finns det för saker som vi kan tit-
ta på, vilka områden? Arbetssätt, lokaler miljön det finns ju massor! Som 
kan vara avgörande då. Så jag ställde upp några punkter som jag presen-
terade för rektorn och det misstaget hon gjorde inledningsvis då tycker 
jag (pustar lite) hon sa så här ”Ja, jag undrade just vad vi skulle göra på 
skolutvecklingskvällen vi tar och jobbar med dom här frågorna”. Och så 
fick det bli allas frågor, alltså frågor som kom ifrån mig, för det är ju ock-
så en process att formulera en fråga och precisera en fråga och känna sig 
involverad i problematiken så att säga och sen försöka göra nåt åt det, 
det är ju en hel process i sig. Jag hade gått igenom den processen och fått 
ned mina punkter men det blev ju allas punkter och detta kan jag se nu i 
efterhand, då var jag ju väldigt smickrad och tyckte wow, det här är ju 
jättekul! 

 
Trots att Gill i efterhand är tveksam till att hennes slutsatser och idéer presente-
rades ad hoc så lyfts de positiva följderna av den gemensamma diskussionen som 
kom till stånd och det utvecklingsarbete som följde. Gill resonerar kring det en-
gagemang och det arbete som kollegor visade och genomförde trots att de inte 
varit involverade i problemformuleringarna från början och varit delaktiga på 
ett vis som framstår som idealet för Gill. Samtidigt som konflikter i kollegiet 
ligger och pyr hela tiden innebar utvecklingsarbetet att de möttes över gränser-
na. 
 

Men visst har det lett till en positiv utveckling och där vi har mött var-
andra utanför lagen, vi har suttit i tvärgrupper, vi har suttit åldersvis och 
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lite blandat och suttit i olika former när vi har jobbat med projektet då 
och mött varandra utanför lagen så visst har det lett till många positiva 
saker. 

 

»Och flera har sagt upp sig  
och det är ju också intressant vilka som säger upp sig! Det är män!» 
Samtidigt med det intensiva arbetet med arbetsplaner i samtliga ämnen, mob-
bingplaner, introduktionsplan, handlingsplan för nyanställda och matematikpro-
jekt och arbete över arbetslagsgränserna lyfter Gill fram att det sker en försäm-
ring av arbetsklimatet och att fler kollegor mår allt sämre. De till synes motsä-
gelsefulla, parallella processer som utspelar sig omfattar samverkan och utveck-
ling men också misstroende och söndring (jfr Troman & Woods 2003). I kom-
mundelen sker en undersökning av arbetstrivseln. Där Gill arbetar visar siffror-
na ett oroväckande resultat som visar på bristande förtroende för skolans led-
ning. Av personalen är det omkring 90 % som inte har förtroende för ledning-
en, tilliten är i botten. Gill beskriver detta som ett kritiskt händelseförlopp. Re-
sultatet av undersökningen påverkade inte arbetsklimatet i positiv riktning, flera 
frågor väcktes i samband med detta faktum. Gill besvarar delvis själv frågorna 
och beskriver att framförandet av åsikter inte premierats. Det har varit verk-
ningslöst eller i värsta fall fått motsatt verkan. Gill berättar om kollegor som till 
ledning och utbildningschef, för verksamhetens bästa, har framfört vilka pro-
blem som föreligger men upplevt att de fått ett svalt bemötande. Flera av hen-
nes närmaste manliga kollegor sade upp sig vilket Gill upplevde som svårt och 
hon för klargör skillnaden mellan manliga och kvinnliga lärares sätt att hantera 
situationen. 
 

G: Och flera har sagt upp sig (med eftertryck) och det är ju också intres-
sant vilka som säger upp sig! Det är män! Det är män och vi kvinnor på 
något sätt vi tror att jo men om vi står ut lite till så kanske det kan bli 
bra, jo men om om … om vi om vi … jaaaa vi ger det lite tid. Medan 
män tänker annorlunda tror jag där. Jag tror att där tänker vi män och 
kvinnor lite annorlunda och ser på vår profession lite annorlunda 
I: Jaa, det är intressant 
G: Dom har valt och lämna det ”nej jag tar inte det jag ger upp jag stick-
er” eftersom dom har försökt göra någonting åt det, det har inte fungerat 
så har dom sagt okej jag har gjort mitt mer kan jag inte göra så jag stick-
er, medan vi kvinnor fortfarande tror oss att vi kan ordna till det på nå-
got sätt gör vi kanske försöker 
I: mer uthållighet kanske …  
G: Jaaa (höjer rösten) mer tålamod, uthållighet och så vidare så jag är den 
första kvinnliga mannen (vi skrattar) som har lämnat huset kan man ju 
säga för jag tillhör dom som har lämnat huset så att säga på grund utav 
förhållanden som jag inte längre kan acceptera då (mkt alvarligt nu) då 
kommer vi fram till varför jag slutade. 
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Gill förklarar att hon personligen inte upplevt problem i kontakten med led-
ningen. De önskemål om förändringar och utvecklingsarbeten som hon har 
framfört och också genomfört har fallit i god jord. Hon har känt stöd och har 
haft ledningens förtroende och inte råkat ut för de svårigheter som kollegorna 
vittnar om. Gill berättar att hon var en av dem som i kommunens undersök-
ning uppgav att hon hade förtroende för ledningen. Det negativa arbetsklimatet 
ledde dock till att inte heller hon trivdes eller mådde bra i den rådande arbetssi-
tuationen efter en tid. Gill berättar om att känslan av att stå inför ett vägskäl där 
hon var tvungen att göra ett val (se Sjöstrand 1968/1980). För att kunna stanna 
kvar beskrivs en strategi som handlar om att enbart fokusera sitt eget arbete 
och blunda för allt annat runt omkring vilket inte kändes hållbart och inte låg i 
linje med hur hon ansåg att en pedagogisk verksamhet ska fungera eller hur hon 
som lärare ville vara och arbeta. 
 

Så personligen så har jag inte råkat ut för någonting sånt som mina kolle-
ger beskriver att dom har då men att dom mår så dåligt runt omkring 
mig har fått mig må dåligt för jag kom till ett vägskäl på något sätt och 
ett vägskäl och tänkte … okej det berör inte mig personligen jag kan 
blunda! Jag kan göra mitt, jag har min klass min närmaste kollega, vi mår 
bra men resten kan jag blunda för och det passar inte ihop med min per-
sonlighet, jag kan inte det. 

 

»För jag menar värdegrund och undervisning det går ju hand i hand» 
Gills starka engagemang, pedagogiska ideal och höga ambitioner som lärare, 
vilka styr hennes ageranden, kan tolkas som inkörsporten till ett utökat ansvar 
som hon till slut varken orkade eller ville axla. Tillsammans med rektor blev 
hon ansvarig för skolutvecklingsprojektet. Nyutbildade lärares ambitioner att 
medverka till förändring som andra inte har haft kraft att genomföra innebär att 
de ibland blir stöd för kollegors och skolledares strävan efter utveckling enligt 
Andersson (2003). I efterhand ser Gill det som en glidning över i större an-
svarstagande som hon inte borde ha haft eller tagit på sig. 
 

Och det var ju också det som hände i slutet att, jag vet inte om jag näm-
ner det innan. Jag kom på mig själv med att jag påminner ledningen om 
deras uppgifter alltså, kom ihåg detta nu nästa vecka. Alltså jag har mitt 
klassföreståndarskap och den biten som lärare men samtidigt så har jag 
liksom koll på ledningen så att dom sköter sitt jobb, det är ju vansinnigt! 

 
Hon berättar om den inre konflikt som hon hamnade i när hon alltmer såg be-
hoven i verksamheten men upptäckte att hon inte kunde påverka mer utifrån de 
befogenheter hon hade, hon talar om redskap och verktyg. När jag i ett senare 
samtal ber henne att förtydliga talar hon om en önskan om att ledningen skulle 
ta ett helhetsgrepp och fatta tydliga och klara beslut, så att alla vet vad som gäll-
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er. Gill talar om en känsla av oro när hon i en situation försöker beskriva sina 
farhågor över sin arbetssituation och dessutom försöker förmedla att samarbe-
tet mellan arbetslagen och arbetsklimatet i kollegiet inte är det bästa. Hon upp-
lever då att rektorn fullständigt avskärmar sig. 
 

G: Och hade jag varit skolledare då alltså, matte visst det är viktigt men 
vi har värdegrunden att jobba med i första hand alltså hur ser vi på var-
andra, vad har vi med oss? För jag berättade om att vi hade olika saker 
ouppklarade konflikter i arbetslagen. Det fanns ju där hela tiden och det 
grodde ännu mer. 
I: Ja, det ligger där och pyr i din berättelse att det känns precis som att 
det ligger där under. 
G: Precis, det finns där. Alltså ta tag i det först se till att alla känner sig 
… att dom vill att dom vill … att dom känner att dom vill komma till 
skolan varje morgon och tycka att det är meningsfullt och roligt. Börja 
där och sedan sätta i gång med, typ matteprojekt då. För jag menar vär-
degrund och undervisning det går ju hand i hand. Synen på uppdraget, 
elever, föräldrar och kollegor måste ge riktningen för det andra. 

 
Gill berättar om en kritisk händelse, ett samtal med rektorn då hon talat om sin 
egen oro och bekymret med otrivsel bland personalen och fått rådet att prata 
med sin man. Något som Gill betraktar som ett utslag av oprofessionell håll-
ning och som gör att hon tappar förtroendet för sin chef. Gill berättar att hon 
vid flera tillfällen under det senaste året har stannat upp och funderat över saker 
som hänt på arbetet och som fått henne att tvivla på en framtid i skolan. När 
jag ber henne fundera vidare på händelser som varit betydelsefulla för henne 
under hennes första år i yrket, som varit positiva eller negativa lyfter hon åter 
upp Skolverksprojektet som oerhört positivt ur flera perspektiv. Det har inne-
burit betydligt mer positiva rubriker i media men också en splittring inom per-
sonalgruppen då ledningen gav förskollärarna otydliga direktiv och inte möjlig-
heter att delta på samma villkor som övriga lärare (jfr Falkner 1997). Avhoppen 
av de manliga lärarna belyser hon ytterligare och menar att flera av dem fick 
orimliga arbetsuppgifter efter att ha framfört klagomål till ledningen. Deras val 
att lämna arbetsplatsen har inneburit ökad belastning för henne och mindre 
kollegialt stöd och samarbete. 
 

»Ett fult spel som fått en att tänka,  
herregud det där kan faktiskt hända mig med!» 
En tredje händelse som fått henne att reagera starkt är hanteringen av en nyex-
aminerad lärare. En kritisk händelse och ett bemötande som fick Gill att känna 
sig otrygg på arbetsplatsen och som ingår i ett skeende som benämns som kri-
tisk period. Det går stick i stäv mot hennes värderingar och skapar oro och än 
mer splittring i kollegiet (jfr Troman 2000). 
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En annan kritisk tidpunkt när en ung nyexaminerad lärare, lite osäker jag 
vet inte hur man har hanterat hennes osäkerhet genom att låta andra jag 
tycker jag kan använda ordet spionera på henne och rapportera till led-
ningen där ledningen därefter på något sätt hanterar det på ett jättekons-
tigt sätt. Så att man fullständigt knäckt den här personen där hon själv 
har fått skriva på sin avskedsansökan alltså hon har inte blivit avskedad 
utan fått säga upp sig fått erinran eller allt vad det innebär. Varför inte 
idag okej, idag fungerar allting bra men i morgon kanske? Skapar fruk-
tansvärd otrygghet. Det är också en sån där kritisk period där alltså det 
som händer runt omkring mig inte passar med min människosyn över-
huvudtaget, förhållningssätt till livet eller mina medmänniskor. Och det, 
och det skapar ju oro och det skapar grupperingar i personalstyrkan. Jag 
menar var ska man stå, var känner man sig säker? Otrygghet att inte 
kunna prata med någon utan att känna att, jaha var tar dom orden vägen 
sen? 

 
En annan faktor som bidragit till frustration och besvikelse hos Gill är en brist 
på värdering av hennes arbetsinsatser under det senaste året. I senaste lönesam-
talet blev hon hänvisad till tidigare lönepåslag vilket hon inte kunde acceptera 
som motivering till varför hon inte fick en löneförhöjning i relation till arbetsin-
satser och tilldelat ansvar. Hon beskriver sina arbetsuppgifter som mer omfat-
tande än vad de flesta andra lärarna har haft i sin tjänstgöring. 

Gill berättar att hennes yrkessituation sammantaget blev övermäktig för 
henne. Hennes starka engagemang för verksamheten samt det oroliga arbets-
klimatet tror hon orsakade den känslomässiga stress som kulminerade i en kri-
tisk händelse, en sjukskrivning fyra veckor före vårterminens slut (jfr Woods & 
Troman 2003). Gill berättar att hon var oerhört trött och i ett mentalt dåligt 
skick. Utan hjälp från sina närmaste tror hon inte att hon hade klarat sig igenom 
denna period. Beslutet att lämna skolan och välja en annan arbetsplats krävde 
mycket stöd och det var både yrkesmässigt och känslomässigt ett svårt beslut 
som innebar en brytpunkt i karriären. 
 

»Krisen har gjort mig stark!» 
Under vårt samtal framgår tydligt att Gill fortfarande har en stark känsla för 
skolan och de elever, föräldrar och kollegor som är kvar. Hon har dåligt samve-
te eftersom hon vet hur mycket hennes närmaste kollega sliter medan hon själv 
befinner sig i en arbetssituation där hon trivs. Gill lägger stor vikt vid ledning-
ens betydelse för den utveckling som blev och för ett resonemang om vikten av 
kompetenta skolledare. Det räcker inte med duktiga lärare. Gills slutsats är att 
en viktig uppgift för en skolledare i dagens skola är att se helheten och förstå 
sammanhang, att värdesätta och involvera samtliga medarbetare och inte enbart 
låta några få dra ett stort lass, så som hon själv har upplevt det. Att det läggs 
stor tonvikt på ekonomins betydelse och begränsningar i verksamheten tar hon 
delvis avstånd ifrån och tycker att det finns andra medel för att skapa goda 
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verksamheter. Det handlar om att skapa förutsättningar för samtliga på en skola 
att känna trygghet, få tillit och förtroende för varandra. Det handlar om männi-
skosyn och vilket förhållningssätt man har till varandra, det måste inte kosta 
pengar. 

De första åren i yrket har varit händelserika. Gill har givit inblickar i sina 
första år som lärare och berättat om motsägelsefulla processer och kritiska hän-
delser. Gill gör en övergripande analys över vad erfarenheterna har inneburit, 
både för hennes personliga och professionella utveckling. Senare kommer vi 
tillbaka till vilken betydelse några av dessa erfarenheter får för henne i den fort-
satta lärargärningen. 
 

Så jag känner mig mycket mera stärkt nu och det är ju sånt där som man 
brukar läsa i veckotidningar och så vidare ”Krisen har gjort mig stark” 
men så är det (skrattar). Jag känner mig mycket starkare och jag känner 
… jag kan tala om när saker och ting inte fungerar. Och nu i efterhand så 
ångrar jag att jag inte reagerade annorlunda när dom här, om jag kallar 
dom för avhoppare så, när dom hoppade av tåget att jag inte reagerade 
mer. Men då var jag ju så involverad i det här utvecklingsskeendet så att 
säga alla de projekten som jag var involverad i. Och på nåt sätt så såg jag 
det som en svaghet att dom hoppade ur ”Ja men var med och hjälp till 
då istället”! Jag resonerade så men nu känner jag, näe det är nästan star-
kare att ta sig ur. Jag hade inte den styrkan då men dom hade den styr-
kan, ge sig ut i nånting okänt. När man är med så vet man vad man har. 
Är det då inte eländigt så vet man vad man har och går till varje dag. 
Men när man inte vet ja då är det okänd mark, vad väntar mig nu? Så jag 
ser det som en styrka att jag lämnade det i dag. Där har jag ändrat per-
spektiv, alltså man måste ge det en tid och jag gav det den tiden som det 
tog när jag slutade. Jag hade sagt till mig själv, okej en termin till så får vi 
se vad som händer och när jag såg att saker och ting inte blev bättre utan 
sämre! Okej Gill, nu kan du inte göra mer utan nu får du lämna det. För 
det är utan … alltså jag har inte dom verktygen för att påverka mer än 
vad jag har kunnat som enskild lärare då. 

 
Gills berättar att hennes val att lämna verksamheten möttes av starka reaktioner 
från kollegium och ledning. De omedelbara reaktionerna kunde hon inte bemö-
ta eftersom hon inte var på plats på grund av sjukskrivning. I ett senare samtal 
med rektor diskuterades Gills roll som en av grundpelarna i den pågående verk-
samheten. Gill beskriver att hon då lyfts fram som viktig, en trygg, stabil och 
pålitlig person som fixar det mesta och som behövs för att bära upp verksam-
heten. Gill gör upprepade försök till att förmedla att det är just det som är pro-
blemet. Att det inte är hållbart med några få som bär en verksamhet där flertalet 
inte mår bra och att det är för henne huvudorsaken till att hon lämnar sin tjänst. 
Kollegorna har reagerat med både ilska och förståelse, de känner sig svikna men 
säger att de också skulle kunna tänka sig att byta arbetsplats. 
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Den fortsatta yrkesbanan 
Vid vårt andra intervjusamtal är det vår och mitt i terminen 2005, snart har Gill 
arbetat ett läsår på sin nya arbetsplats. Det är en gymnasieskola med cir-
ka 300 elever som bedriver individuellt program. Det är cirka 25 lärare som ar-
betar på skolan. Eleverna vid gymnasiet har mycket olika erfarenheter, kunska-
per och utbildningsbehov. Det gemensamma för eleverna vid skolan är att de 
från grundskolan saknar godkända betyg i ett eller flera av ämnena svenska eller 
svenska som andra språk, matematik och engelska. Till skolan kommer under 
läsåret också elever som av olika anledningar väljer att avbryta sina studier på 
ett nationellt program. Gill beskriver arbetsklimatet på skolan som öppet för 
diskussioner och pedagogisk utveckling med väl fungerande arbetslag. Led-
ningsfunktionen beskrivs som tydlig och kompetent. 

Gill har läst och kommenterar det förra intervjumaterialet. Hon tycker att 
det överensstämmer med det hon ville förmedla. 
 

Jo, du har fångat precis det som har berört mig både känslomässigt och 
så att säga på alla plan och som har fått mig att agera och reagera och 
som har vart driv … det som har drivit mig då så där håller jag med dig 
fullständigt. Det här med arbetslagen är ju intressant för det är ju tre ar-
betslag och som jag beskriver där jag hamnade, i det arbetslaget där man 
tyckte att vi var bäst. 

 
Gill är mån om att göra några återkopplingar till vårt tidigare samtal och det är 
främst de motsägelsefulla processer som synliggjorts i Gills tidigare berättelse 
som ytterligare problematiseras och beskrivs mer i detalj.27 

Efter Gills tre första intensiva år som lärare på en grundskola, involverad i 
utvecklingsarbete och undervisning för de yngre eleverna, arbetar hon nu på ett 
gymnasium som bedriver det individuella programmet. Hennes arbetsområden 
omfattar undervisning i matematik och svenska ämnet med en inriktning mot 
svenska som andra språk. Trots att Gill ser sina insatser på förra skolan som av-
slutade valde hon ändå att inte säga upp sig utan begära tjänstledigt. Hennes 
nuvarande anställning är inte en fast. Att säga upp sig från sin tjänst kändes allt-
för riskabelt. Vid tiden för vårt andra intervjusamtal har arbetsmarknaden för 
lärare blivit betydligt kärvare. Gill refererar till en av sina före detta kollegor 
som valde att sluta genom att säga upp sig och som fortfarande inte har fått 
tjänst som lärare utan vikarierar som fritidsledare. Arbetsmarknaden för lärare 
har på några år förändrats, det finns få tjänster att söka. Det är besparingstider 
något som inte bara är en lokal företeelse utan ett nationellt fenomen. 
 
 
 
 

                                                      
27 Dessa reflektioner är tillförda och inbyggda i förra avsnittet (s. 15). 
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»Jag läste deras krav, kriterier  
och kände att jamen där passar jag jättebra» 
Gill berättar att trots det påfrestande avslutet på sin förra arbetsplats och en 
sjukskrivningsperiod tändes ett nytt hopp när hon läste den utannonserade 
tjänsten på gymnasiets individuella program. Hon uppfattade sin kompetens 
som överensstämmande med de krav som ställdes och beslöt sig för att söka. 
Gill berättar att hon blev kallad till intervju och strax därefter blev hon erbjuden 
tjänsten. En kritisk händelse som innebär en brytpunkt i yrkeslivet. Att få er-
bjudande om tjänsten innebar en bekräftelse på att ett hennes personliga och 
professionella inriktning hade bäring även i en annan typ av verksamhet. Gill 
betraktar det som en viktig händelse i karriären som hon bedömer som betydel-
sefull för hennes fortsatta arbetsliv och för hennes professionella självförtroen-
de. Det finns gemensamma drag i de skolkontexter som Gill söker sig till och 
hon berättar att det är medvetna val, helt i linje med de tankar som tog form 
redan tidigt i utbildningen. Det är mångkulturella kontexter som Gill söker sig 
till och väljer att arbeta inom. I Nias studie (1986) är det de mer erfarna lärarna 
som talar i termer av att vara redo att stärka sin pedagogiska inriktning, ifråga-
sätta och göra motstånd men även utvidga sitt uppdrag för att bidra till föränd-
ring vilket även Gill ger uttryck för inför kommande arbete. Vilket kan förstås i 
ljuset av hon värderar sin bakgrund och att strävar mot att vara den professio-
nella läraren som är en trygg och säker demokratisk ledare, främjare av mångkulturella 
perspektiv och olika arbetsformer. 
 

G: Ja, det är ju medvetet naturligtvis och på nått sätt så känner jag att jag 
har ju nånting att ge. Alltså vad kan jag erbjuda, vad kan jag vara med 
och utveckla? 
I: Utifrån ett … alltså om man nu ska prata om invandrarperspektiv men 
ja, det kan man väl göra? 
G: Ja och det känns viktigt, det känns viktigt för mig naturligtvis och jag 
menar skolorna behöver ju den typen av lärare med min bakgrund kan-
ske för att alltså samhället hela samhället … allting … det ska ju integre-
ras och jag känner att jag är en viktig del i det som lärare, som förebild. 
I: Ja. 
G: Brobyggare som jag också tidigare pratade om. 
I: Ja, precis. 
G: Att jag har en del i helheten. 
I: Du känner att du har fått det nu, det har ju varit din vision om man 
säger så och nu har du varit på fältet ett par år. 
G: Och jag känner att ja, jag gör det som jag tycker känns viktigt och ro-
ligt att göra. 
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»Här finns en ledning som fungerar» 
Ur Gills tidigare berättelser från yrkeslivet framgår tydligt hennes intresse och 
engagemang för att förändra och utveckla den pedagogiska verksamheten. Det 
blir även framträdande när hon berättar om arbetet på sin nya arbetsplats. Ge-
nom beskrivningar av sitt fortsatta lärararbete och nedslag i några kritiska hän-
delser avspeglas hur Gill ytterligare arbetar vidare med sitt personligt färgade 
professionella uppdrag och stärks i sin yrkesidentitet. Engagemanget är uppen-
bart när Gill berättar om sitt fortsatta lärararbete. I den bild som Gill ger av 
villkoren som råder för lärararbetet på den nya arbetsplatsen gällande både led-
ning, samarbete och undervisning skildras ett annat samarbetsklimat än det som 
rådde på den tidigare arbetsplatsen. Ledarskapet är det som Gill först belyser 
och vill kommentera i relation till sin tidigare erfarenhet, reflektion och kritiska 
analys. 
 

Ja, och och … då känner jag ja, det var inte jag som hade fel jag hade rätt 
i mina tankar om hur en ledning ska vara, bör fungera osv. Detta sker 
här och jag behöver inte tänka på det, alltså du pratade om avlastning in-
nan det är precis … jag behöver inte bry mig, allting sker. Alla gör sitt 
jobb, va bra då kan jag koncentrera mig på mitt så, så det, det känns jät-
tebra. 

 
Gill förmedlar en lättnad över att befinna sig i en organisation med en ledning 
som arbetar med de uppgifter som ingår i ledningens ansvar. Att kunna fokuse-
ra på förändrings- och utvecklingsarbete både organisatoriskt och pedagogiskt 
utan att gå in i en ledningsfunktion framstår som viktigt för Gill och kan förstås 
i ljuset av hennes tidigare erfarenheter. Lärare som känner stöd av ledningen är 
mer benägna att ta risker och t.ex. pröva nya arbetssätt och arbeta med föränd-
ring i verksamheten, visar Blase (1988). Att vara i en verksamhet där arbetskli-
matet uppfattas som öppet och ledarskapet som klart och tydligt ger en också 
en trygghet. Det är bara att gå till dom i olika positioner och så får man raka besked, och 
så gäller det. Så det känns väldigt tryggt, det gör det. 
 

»Vi organiserar oss utifrån vad eleverna behöver» 
Gills blick faller tidigt på hur elevgrupperna är organiserade och ifrågasätter 
grunderna för indelningen av eleverna. Efter någon månad på sin nya arbets-
plats initierar Gill en diskussion i kollegiet rörande organisationen av elevgrup-
perna en kritisk händelse som väcker reaktioner. Hennes funderingar bygger på 
vilka behov som egentligen styr elevgruppernas sammansättning. Gill berättar 
att hon har fört några samtal med inblandade lärare och får en bild av att orga-
nisationen snarare bygger på rutin än genomtänkt pedagogik. Det har funnits 
vissa tankar om just behovet av förändring av elevgruppernas sammansättning 
men ”de har inte kommit till skott”. Frågorna landar så småningom i arbetslaget 
med en samordnare som tar frågorna på allvar och driver dem vidare i kollegiet. 
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Efter jul genomförs en relativt stor förändring med utgångspunkt i de pedago-
giska frågeställningar och diskussioner som bearbetats under terminens gång. 
 

G: Nu har vi våra klasser så som jag tror och är övertygad om att det är 
bra lärandemiljö. 
I: Ja. 
G: Och där vi har eleven i centrum alltså vi organiserar oss utifrån vad 
eleverna behöver. Inte försöka få in eleverna i en organisation som vi lä-
rare tycker är bekvämt bara och ha men okej passar han inte här så kan 
vi putta in han där kanske och så visar det sig inte stämma. Så det är en 
stor förändring. 

 
Med tidigare förändringsarbeten i minne betraktar Gill det här arbetet som ett 
gemensamt projekt där fokus inte riktas mot endast en eller ett par personer, 
vilket Gill kunde se som ett möjligt scenario och kände oro inför. 
 

Men ett tag var jag lite orolig faktiskt innan den här förändringen då. Att 
… allting var ju så himla bra innan (ironisk ton) … att det skulle riktas 
mot mig, personligt så men så blev det inte. Det är kloka professionella 
människor dom flesta och kunde se liksom det här är bra för arbetet, det 
är bra för eleverna. Okej, det är en smärtsam process att lämna nånting 
invant. 

 

»Man har verkligen ändrat inställning  
till vad våra elever är kapabla till» 
Gill berättar om några andra händelser och processer som också knyter an till 
utvecklings- och förändringsarbete. För Gill handlar det om att arbeta för att 
inte utestänga utan inkludera så många elever som möjligt i de aktiviteter som 
bedrivs på skolan samt att inte underskatta elevernas kapacitet. Detta är en 
grundläggande och väl uttalad pedagogisk utgångspunkt, synlig i de förändring-
ar som hon är delaktig i och som kommit till stånd i verksamheten. När hon har 
resonerat och diskuterat med elever och kollegor har det varit med utgångs-
punkt från en ambition att motverka utanförskap och ge alla elever möjligheter 
att ta del av kunskapsgenererande aktiviteter. 

Det första exemplet handlar om de ordningar som inneburit att endast någ-
ra elever har besökt andra gymnasieskolor där de har haft möjlighet att bekanta 
sig med en utbildningsmiljö som de eventuellt har chans att kunna gå vidare till 
efter det individuella programmet. Gill berättar att hon såg det som angeläget 
att istället låta samtliga elever få chans att besöka ett gymnasium, vilket blev fö-
remål för diskussion och som senare också drevs igenom. Den ökade delaktig-
heten ser Gill som ett led i en integration i samhället och en viktig möjlighet för 
samtliga elever att få kunskap om gymnasieskolan. Gill talar om att tänka lite mer 
långsiktigt utanför ramarna. Ett annat exempel är en diskussion som nyligen förts i 
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kollegiet med anledning av ett kommande besök av en representant från Barn- 
och ungdomsmottagningen (BUM). Det rådde delade meningar huruvida samt-
liga elever skulle ta del av informationen som skulle ges. Några menade att de-
ras elever inte behövde den informationen för dom är inte där än. Gill problemati-
serade det som hon uppfattar som ett förgivet tagande som ställer en specifik 
grupp elever utanför. 
 

G: Och då frågade jag, hur vet vi att dom inte är där? Alltså hur kan vi 
veta? Vad är det som gör att vi ska neka dom den informationen som 
BUM har? Dom är sexton, sjutton, arton. 
I: Ja, vad vet vi? 
G: Vad vet vi? Alltså jag tycker det är fördomsfullt … att en klick utav 
elever inte skulle liksom behöva ta del utav den informationen. Vad vet 
vi om deras sexuella aktiviteter eller inte? Så då tyckte jag att självklart 
ska dom också ta del av den informationen. För hela skolan ska ha den 
informationen, varför utesluta en grupp? 

 
Ytterligare en kritisk händelse som är upptäckten att alla elever inte får möjlig-
het att göra de nationella proven baserat på lärares uppfattning, som Gill for-
mulerar med orden … ja men du kommer ändå inte klara det lille eeh … Hassan. Gill 
reagerade och förde upp det till diskussion i kollegiet. Återigen gör Gill gällande 
vikten av att involvera samtliga elever och hävdar också deras rätt till att 
genomföra provet och ta del av och få förståelse för de krav som ställs, i detta 
fall i svenska. Diskussionen handlade om respekt för elevernas önskan om att 
genomföra provet och risken att underskattning får negativa konsekvenser. 
Detta ledde till en förändring i linje med det Gill förespråkade. Så att det är 
många såna här konkreta saker som har förändrats till elevernas fördel som jag tänker då 
och ser. Eleverna har också uttalat att de är nöjda och uppskattar förändringen. 

Mycket av det Gill berättar om speglar arbetet med att förändra och utveck-
la verksamheten med utgångspunkt i gruppen oavsett om det handlar om elever 
eller kollegor vilket också var centralt i hennes arbete på den förra arbetsplatsen 
Det är tanken på att arbeta kollektivt snarare än med ett individcentrerat per-
spektiv som genomsyrat Gills arbete. 
 

»Det har vart utmanande att sätta dom här gränserna  
och bestämma sig för vilken roll jag ska ha» 
I Gills egen undervisningspraktik är det förutom att ställa höga krav på eleverna 
dessutom fokus på att upprätthålla ett medvetet och enligt Gill nödvändigt ar-
bete med att få eleverna att känna att de kan ha inflytande och kontroll över 
sina insatser i skolan. Gill talar om vikten av att skapa en stabilitet i skolvarda-
gen eftersom flera elever upplever att de har en osäker tillvaro för övrigt. De 
flesta har en trasslig skolgång bakom sig och har stora kunskapsluckor i kärn-
ämnena. Flera befinner sig i osäkra livssituationer och Gill berättar om flera fall 
med elever som lever under med ovissheten om de får stanna i Sverige. Under 
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året har det varit en utmaning att som lärare sätta gränser för sitt engagemang 
inom elevers privata sfär. Gill beskriver en balansgång som inte är enkel. Vid ett 
flertal tillfällen har hon lyssnat till elever och bromsat vid en nivå som hon an-
sett tillräcklig för att förstå elevens situation och kunna stötta i sin roll som lära-
re. Gill har gjort bedömningen att eleven behöver stöd av annan part och hän-
visat eleven vidare till personal med lämplig kompetens. 
 

Jag tror att eleven mår bättre utav att veta att Gill är min lärare och där 
går gränsen och nu ha … den här problematiken det kan någon annan 
hjälpa mig med för det är den kompetensen som jag behöver. Så jag har 
ju sagt vid flera tillfällen att jag behöver inte höra något mer utan jag 
tycker att du ska prata med … och hänvisat till kuratorn och talat om 
varför. Hon har bättre tid att lyssna på dig, hon har bättre kompetens att 
hjälpa dig och så vidare så att … slussat över eleven har jag gjort och då. 
Det är klart då tänker man men herregud det är klart att jag kan sitta och 
lyssna men … vad gör jag nästa gång eleven kommer och vill prata med 
mig och jag har jättebråttom till en lektion så va … nä utan det har vart 
utmanande att sätta dom här gränserna och bestämma sig för vilken roll 
jag ska ha. Eh … elever mår lite upp och ner förstås dom har sina toppar 
dom har sina dalar och dom är ungdomar så det … det är väldigt kom-
plext och så ska man ha sitt ämne. Jag tror att det är viktigt med struktu-
ren, att dagen ser ut som den ska se ut oavsett vad man har med sig. 

 
Samtidigt som hon arbetar för en tydlig struktur och tydliga krav och förvänt-
ningar på alla elever i undervisningssituationen lyssnar hon in och tar hänsyn 
när individer av olika skäl inte kan delta på samma villkor. När Gill talar om 
eleven som individ är det med utgångspunkt i nödvändigheten av en viss kun-
skap om och förståelse för elevens sociala situation i relation till undervisning-
ens upplägg (jfr Gannerud 2003). Gill talar om förhandling med eleven vid ut-
satta lägen för att ge utrymme för individuella behov. Hon ser det som ett öm-
sesidigt behov som skapar förutsättningar för en viss stabilitet i undervisnings-
situationen. Eleven känner liksom en trygghet, okej Gill känner till det och så har vi 
kommit överens om att vi gör så här när det känns så här. 
 

I: Känner du att eller tycker du att den delen tar väldigt mycket av ditt lä-
rarengagemang, den här sociala biten med eleverna. 
G: Jag tycker att det går hand i hand. 
I: Mm. 
G: Om jag inte förstår elevens sociala situation så kan jag inte göra en 
bra lektion för eleven. 
I: Mm, okej. 
G: Alltså om jag vet att eleven Kalle har en svacka just nu så kan jag ju 
bemöta det utifrån det, när jag kräver saker utav honom, ämnesmässigt. 
Eller han måste inte göra just det som vi gör i resten utan gruppen utan 
jag kan ha en annan förhandling med honom den här veckan så kan vi 
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komma överens om att du gör det och det. För då vet jag ju att han kän-
ner sig lugn och behöver det lugnet. 

 
När det gäller den sociala dimensionen i lärarrollen beskriver Gill hur hon har 
försökt att avgränsa sitt arbete som lärare. Det handlar om att försöka utveckla 
en som hon själv benämner professionell hållning (jfr Claesson 2009) vid han-
teringen av elevens privata sfär. Dock ser hon det som viktigt att ändå till en 
viss gräns ha vetskap om elevens livssituation för att kunna anpassa undervis-
ningen därefter. Det här beskriver Gannerud (2003) som en viktig dimension 
och kunskapsbas i lärares arbete. Hon talar om samtidighet då den socioemo-
tionella dimensionen samverkar med ämnesundervisning. Gill talar i termer av 
att det går hand i hand. Det verkar vara en balansgång mellan att ha relativt 
höga krav på eleven samtidigt som ett hänsynstagande behöver göras i enskilda 
fall. Att kunna hänvisa elever till andra professionella inom verksamheten, i det-
ta fall kuratorn är den strategi Gill väljer för både sin egen och elevens skull. 
 

»Jag ser också att andra tillsammans med mig utvecklas,  
jag får med mig mina kollegor, på ett positivt sätt» 
I vårt samtal har förändring och utveckling varit det tongivande temat. Gill har 
livfullt berättat om några av de olika förändringsarbeten som genomförts i 
verksamheten. Den fortsatta yrkesbanan framstår som lika intensiv som tidiga-
re. Villkoren för utvecklingsarbete så som Gill beskriver är dock på ett plan mer 
gynnsamma än tidigare. Det verkar främst vara det tillåtande arbetsklimatet och 
den öppenhet som finns i kollegiet som bidragit till att Gill i de flesta fall har 
känt sig trygg att ta upp ett antal frågeställningar som rör verksamheten och 
driva en linje. Att ha möjlighet att lyfta olika perspektiv och gemensamt disku-
tera olika uppfattningar anser Gill ha varit nyckeln, det mest avgörande villkoret 
för att kunna skapa ett konstruktivt samarbete och kreativa lösningar. Det har 
inte varit smärtfritt att visa på problem i olika delar av verksamheten men Gills 
erfarenhet hittills är att kollegiet, trots olika uppfattningar, har kunnat arbeta 
med elevens bästa för ögonen. 

De erfarenheter som Gill har gjort under det senaste läsåret lyfts fram som 
betydelsefulla för hennes professionella utveckling. Att vara en lärare som kan 
bidra till förändring och utveckling av en verksamhet har inneburit ytterligare 
steg mot stabilisering av en yrkesidentitet. Hon talar om att stå stadigare 
(jfr Huberman 1993). Det som framstår som mest glädjande för Gill är det 
samarbete som hon har fått vara en del av och där hon i vissa avseenden också 
varit en drivande kraft. Vid en jämförelse med tidigare reflektioner är det efter 
detta år mer fokus på det gemensamma arbetet än på den individuella insatsen. 
Samtidigt som hon är stärkt i sin identitet som ”förändringsagent” och får med 
sig sina kollegor och de kan göra jättebra saker ihop kan en reflektion inför hennes 
egna idéer skönjas, okej det är mina tankar men det behöver inte vara dom rätta tankar-
na. 
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»I år känner jag att jag har balans» 
Ytterligare ett villkor, en del av ramverket för arbetet som Gill anser är positivt 
i verksamheten är den gemensamma sluttid som finns. Det har bidragit till att 
arbetet inte blivit övermäktigt tidsmässigt. Vid en jämförelse med sin tidigare 
arbetsplats har en avgränsning av arbetet varit enklare att genomföra mycket på 
grund av att lärarna försöker ha en gemensam tidsram och påminna varandra 
om den. I kollegiet är det en manlig kollega som blåser i visslan, när arbetsdagen 
närmar sig sitt slut. Med ett antal år bakom sig med mycket arbete både kvälls-
tid och hemmavid i princip utan någon avgränsning alls (jfr Lindqvist 2002) var 
omställningen inte självklart lätt. Jag hade jättesvårt för det i början och tänkte … men 
alla går! Gill berättar i lätt road ton, att det till och med var en omställning att 
komma hem i tid och få mer fritid. Den tydligare avgränsningen mellan lärarbe-
tet och fritiden och en känsla av stabilitet (jfr Huberman 1993) i sin yrkesidenti-
tet samverkar till att Gill uppfattar sin arbetssituation och livssituation som mer 
tillfredsställande än tidigare, man orkar mycket mycket mer. I år känner jag att jag har 
balans, jag hade inte det tidigare faktiskt utan fritiden och arbetet och allting flöt ihop. 

Tre betydelsefulla villkor och grund för den positiva professionella utveck-
ling som Gill beskriver är, tydlig ledning, öppet arbetsklimat och avgränsad ar-
betsdag. Den tydliga ledningen skapar trygghet i arbetssituationen, hon får be-
sked och lagom ansvar. Det öppna arbetsklimatet ger utrymme för pedagogiska 
diskussioner och förändring i verksamheten. Den avgränsade arbetsdagen ska-
par tid för återhämtning. Sammantaget ger detta ramarna för en positiv utveck-
ling i yrket och stabilitet i Gills arbetsliv. Hon talar om att stå stadigare och att 
hon har balans. I samtliga delar skiljer sig den nuvarande arbetskontexten från 
den tidigare vilket Gill också påtalar och har som jämförelsematerial. 

Gill och jag träffas för vårt tredje intervjusamtal i maj 2006, ett år efter vår 
förra träff. Gill har varit yrkesverksam i drygt fem år. Vi möts på mitt arbetsrum 
och jag har förberett te och smörgås. Gill kommer in i rummet sätter sig och 
pustar ut, hon kommer direkt ifrån jobbet. På frågan hur dagen har varit, så 
skrattar Gill och bemöter den genom att svara: 
 

G: Hm, så brukar jag fråga mina elever innan dom går hem för dagen 
kanske. Hur har din dag varit? 
I: Ja, det är ganska bra att antingen avsluta eller börja med. 
G: Absolut, för vissa elever kan det va speciellt då att jag vill fånga in de-
ras dag och göra dom medvetna om hur deras dag har varit. 
I: Ja. 
G: Så jag har ju en poäng med den frågan (skrattar lite). Eh … min dag 
har varit bra. Lite stressigt har det vart jag blev inkastad i vi har introduk-
tionsprogram för nyanställda och eftersom jag har svenska ansvaret så 
skulle jag hålla en tjugominutare för dom och det blev inställt förra gång-
en och att det var i dag fick jag information om så när jag kom till jobbet 
klockan åtta så sa dom. ”Men Gill där är du! Och jag tänkte vad roligt, 
dom blir så glada när dom ser mig (vi skrattar) nä jag förstod ju att det 
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låg nånting annat bakom. Så tjugo minuter direkt så snabbt samla ihop 
alla pärmarna men det ordnade ju sig sen naturligtvis. Jag hade ju förbe-
rett innan. 

 
Gill verkar lite trött men samtidigt glad och avspänd när hon berättar om sin 
dag. En dag vars innehåll ger en bild av hur en lärares vardag kan te sig. Förut-
om om en ej inplanerad presentation och ett möte med nyanställda berättar Gill 
om ett utvecklingssamtal som hon har haft med sin chef, en relativt nytillträdd 
rektor. Senare i vårt samtal är det med viss saknad som Gill talar om sin förre 
rektor. Jag skulle vilja ha kvar den förra rektorn som vi hade. Jag fick ju bara ett år ihop 
med honom så, för jag tyckte att han var mycket duktig och jag hade velat ha mer med honom 
och göra bara för att lära mig nya saker. I vårt förra samtal var det ett fungerande le-
darskap som Gill lyfte fram som basen för en fungerande verksamhet och för 
sin egen trivsel och trygghet. Gill har dock en förhoppning om ett fortsatt bra 
ledarskap då den nya rektorn har en ganska lång erfarenhet av leda olika skol-
verksamheter. 
 

»Då hade jag ju valmöjligheten att gå tillbaka eller stanna kvar» 
Efter beskrivningen av dagens händelser och reflektioner kring dem ber jag Gill 
att blicka tillbaka på året som har gått. Vad har hänt sedan sist? Gill berättar att 
hon i slutet av vårterminen strax efter vårt förra samtal blev erbjuden en fast 
anställning, samtidigt fick hon kännedom om att rektorn på hennes förra ar-
betsplats blivit uppsagd vilket gjorde att Gill funderade på möjligheten att åter-
vända till sin förra arbetsplats. 
 

G: och då hade jag ju valmöjligheten att gå tillbaka eller stanna kvar. Så 
att det var ju en spännande period där jag fick tänka … men jag kände 
ändå att det här är en arbetsplats där jag känner att det ger mig mycket 
och där jag kan utvecklas i en positiv miljö. 
I: Ja 
G: Och där jag också kan uträtta en hel del och jag ville stanna kvar och 
se vart det bär hän. Det känns plottrigt att lämna saker ogjort så och jag 
tyckte att det … bara under det året hände väldigt mycket och jag känner 
mig delaktig i en hel del processer och bara lämna det och gå tillbaka 
kändes heller inte okej. 

 
I samband med att rektorstjänsten blir ledig på den förra arbetsplatsen blir Gill 
kontaktad, får flera samtal och blir uppmanad att söka tjänsten. Valmöjligheten 
och förfrågningarna leder sammantaget till att Gill funderar på olika vägar att gå 
vidare som lärare. Gill talar om att inte känna sig mogen och att det inte är ett rek-
torskap jag är ute efter egentligen innerst inne. De delar som intresserar henne är vissa 
aspekter i rektorskapet som skolutveckling, det pedagogiska och organisatoriska 
och samarbetet med lärare men inte övriga uppgifter. Gill konstaterar att det 
inte finns den typen av tjänst inom skolan som hon formulerar. I sina resone-
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mang försöker hon tänka sig in i en framtida roll som rektor, att det kanske 
skulle kunna vara ett intressant steg att ta senare efter fler år i läraryrket men 
tveksamheten är stor även i det perspektivet. Om många år framåt kanske nån gång 
men återigen, är det rektor jag vill vara? Nä! Det ställningstagande Gill gör i den val-
situation som uppstår ger hon en viktig innebörd. 

Beslutet att stanna kvar grundas i Gills erfarenheter över året. På den nuva-
rande arbetsplatsen har hon fått möjlighet att utvecklas professionellt och ut-
veckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med andra. De rådande vill-
koren har Gill upplevt som gynnsamma och olika pedagogiska utvecklingspro-
cesser är i rörelse, där hon känner sig delaktig och ser fram emot en fortsätt-
ning. Det är den händelsen under året som hon betraktar som betydelsefull för 
sin fortsatta yrkesbana, det är väl det stora som har hänt egentligen att jag tagit ställning 
till vad jag vill nu då. När vi senare talar om framtidsplaner uttrycker Gill än tydli-
gare sin önskan att så småningom kunna arbeta vidare med det som har utma-
nat hennes mest både personligt och professionellt. Hennes positiva erfarenhe-
ter av sitt arbete så här långt handlar i mångt och mycket om att kunna vara ett 
redskap vid skolutveckling. 
 

Jag känner att jag är duktig på att få med andra kollegor och driva ut-
vecklingsfrågor så och den biten skulle jag vilja utveckla hos mig själv 
och hamna på ett annat plan kanske lite mer övergripande på något sätt 
någonstans. Jag vet inte var och hur men göra nånting mer utöver just 
klassrummet där jag har med andra pedagoger och göra. 

 
Gill talar om de ytterst få olika typer av tjänster som finns inom läraryrket. 
Helst av allt skulle hon vilja hitta någon kombination, en tjänst där undervis-
ning och skolutveckling står för lika delar. 
 

»Jag undervisar i svenska som andraspråk  
och då vill jag ha den kompetensen bakom mig» 
Tre områden framträder som viktiga för Gill. Det är hennes personliga utveck-
ling i yrket men också arbetet med utveckling och förändring i verksamheten. 
Gill talar mycket om samarbete och hur det har konkretiserats i hennes lärarar-
bete under året. Bilden som Gill ger av hennes fortsatta arbete kan läggas till ti-
digare beskrivningar. Den både kompletterar och förtydligar Gills inriktning i 
sitt arbetsliv. Förutom att utveckla den pedagogiska verksamheten genom sam-
arbete har Gill också känt ett behov att få ytterligare formella kunskaper inom 
ämnet Svenska 2 och har under året som gått, valt att läsa en nätbaserad Svens-
ka 2 utbildning på universitetet om 20 poäng. Det räcker inte bara med praktiska er-
farenheter och att man känner att jag gör ett gott jobb, jag vill gärna ha kompetensen. Gill 
talar om ämneskunskapen inom området som viktig för att kunna utföra ett jobb 
professionellt. Kursen har varit krävande och en sista delkurs pockar på. Vi talar i 
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skämtsam ton om all den litteratur som plöjs och bokhögar som växer och upp-
träder i hemmets alla vrår. 

Trots att Gill känner en tveksamhet över sättet att lära ger kursen en möj-
lighet att förena heltidsarbete och familjeliv med fortsatt utbildning och Gill 
planerar att läsa upp till 40 poäng kommande läsår. Hon har under kursens 
gång kunnat sammankoppla innehållet med sitt lärararbete och samlat sina re-
flektioner i samband med skrivarbetet inför kursen istället för i den sedvanliga 
yrkesdagboken. 
 

Ja, alltså när jag läser kurser, så vill jag gärna anknyta till min verkligheten 
liksom se dom här parallellerna, vad i det som jag läser berör mig i mitt 
arbetet just nu. Och antingen bekräftelse eller nya tankar, idéer som jag 
får som jag får skriva ner då, det är viktigt, att få ner det. Så att det tar ju 
tid mm … så fritiden och skoltiden har ju flutit in i varandra ganska 
mycket som jag inte riktigt gillar. 

 
Gill konstaterar att kursen har inneburit att gränserna mellan arbete och fritid 
återigen har luckrats upp. En konsekvens av att hon faktiskt läser kursen på sin 
fritid, en kurs vars innehåll är direkt kopplat till hennes arbete. 
 
 
 

»Hur tänkte vi och varför blev det så här 
och hur kan vi göra det bättre?» 
Förutom vägen till egen yrkesutveckling genom utbildning och därigenom ut-
ökad yrkeskompens så är det olika vägar till samarbete som Gill berättar om 
och som tycks vara viktigt i det senaste årets lärararbete. Jag söker gärna samarbete 
för jag tror att det ger väldigt mycket, både åt mig och våra elever. Förutom det tidigare 
nämnda samarbetet som Gill beskriver som Svenska So-projektet är det ytterli-
gare samverkan mellan hennes Svenska 2-klasser och den gruppen som har 
svenska som modersmål som lyfts fram. Det är för terminen ett nytt sätt att ar-
beta med grupperna vilket inneburit en uppluckring av gränserna mellan klasser 
med invandrarelever och klassen med svenska elever. Läraren för de svenska 
eleverna har uppgett att hon tidigare år ropat på samarbete men inte fått gen-
svar. Att Gill själv inte har uppmärksammat det tidigare förklaras med att hon 
var ny i verksamheten. Förra året var jag ju ny och jag … det var så mycket nytt så då 
och då sätter man inte igång nya saker förrän man har förstått hur allting fungerar. Inför 
detta läsår har deras intresse för samarbete resulterat i en planering som föränd-
rats under terminens gång. 
 

Vi visste att vi ville samarbeta på nåt sätt i år men vi sparade det till den 
här terminen utifrån tanken att eleverna först skulle känna sig trygga i sin 
egen grupp och så vidare men nu tänker vi precis tvärtom. Vi skapar 
trygghet i hela arbetslaget och tänker inte klassvis. 
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Samarbetet kring förändring av grupper och samverkan i arbetslaget är vid vår 
träff en pågående process. Vi har inte funderat färdigt än. Gill berättar att de har 
försökt att syna och ifrågasätta både sina egna förgivet taganden liksom redan 
etablerade strukturer. Det Gill förmedlar är att samtidigt som samarbetet fort-
skrider och utvecklas så har det också funnits delar som kanske inte fungerat 
som de hade hoppats, något som de har konfronterat med att gemensamt ställa 
frågor och analysera. Allt vi gör blir inte jättebra naturligtvis men då frågar man ju sig. 
Hur tänkte vi och varför blev det så här och hur kan vi göra det bättre? 

Jag återkopplar till vårt förra samtal då Gill beskrev arbetsklimatet som öp-
pet och med goda förutsättningar för samarbete och utveckling. Hennes första 
positiva erfarenheter och uppfattningar om arbetskulturen har bestått. Det håller 
än är hennes svar på frågan hur hon ser på det idag. En bidragande orsak enligt 
Gill är att förutom lärarnas vilja till samarbete och fokus på elevens bästa så 
finns en person förutom rektor har ett övergripande ansvar för arbetslagen. 
Lagsamordnarens funktion utgör ytterligare ett villkor för att samverkan inom 
och mellan arbetslagen ska kunna komma till stånd. Vi har en jätteduktig lagsam-
ordnare som lyssnar på oss, som utvärderar saker med oss och som har kontakt med oss. Gill 
talar om betydelsen av att ha någon som har helheten. Att Gill ser värdet av lag-
samordnarens funktion kan förstås utifrån hennes tidigare erfarenheter av in-
trädet i en roll närliggande lagsamordnarens på den tidigare arbetsplatsen och 
hennes intresse och förståelse för den organisatoriska dimensionen i verksam-
heten. Gill berättar att det blev en märkbar skillnad då samordnaren under en 
period då verksamheten stod utan rektor fick träda in i skolledarollen och fylla 
två funktioner, vi fick inte samma uppmärksamhet som vi annars skulle få, vi lärare. 
 
 
 

»Vi har olika språk,  
hur kan vi inkludera så att alla känner en gemenskap» 
Förutom om framväxten av samarbete med en kollega och lagarbete med en 
fungerande samordnare berättar Gill om en grupp som arbetar med att planera 
innehåll och genomföra pedagogiskt forum med hela kollegiet där målet är att 
gemensamt arbeta med pedagogisk utveckling. Gill är med i gruppen och berät-
tar att de tidigare har arbetat för att gemensamt diskutera och utveckla arbets-
sätt som gynnar språkutveckling för hela elevgruppen, vi har olika språk hur kan 
vi inkludera så att alla känner en gemenskap. Fortsättningen på arbetet med det pe-
dagogiska forumet har på olika sätt utgått ifrån temat inkludering. Gill berättar om 
ett par kritiska händelser som uppstått i kollegiet i samband med diskussioner 
om elevgrupper där Gill reagerat på uttalanden med exkluderande tendenser. 
Detta låg till grund för arbetsgruppens vidare arbete med vad Gill benämner 
som människosyn och hur vi ser på varandra. Ett ”vi och dom”-tal som i Gills re-
flektioner problematiseras utifrån hur bemötande sker mellan alla iblandade 
parter i skolkontexten. Att våga diskutera och synliggöra detta i kollegiet är en 
utmaning som ligger framför. 
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Sätter vi etikett på eleverna? Gör vi det och så vidare. Utmana oss själva 
och vårt synsätt och bearbeta våra fördomar för det tror jag att vi alla har 
på ett eller annat sätt. Vi tänker … och … sätter ord på vad vi tänker och 
vågar göra det. Så att det är ju nånting … det är ju en tråd i det hela att ta 
tag i. Jamen om vi nu tänker så om våra elever hur tänker vi om var-
andra, när det gäller oss själva, vi vuxna. Det är spännande och utma-
nande, men nödvändigt! 

 
Arbetet i den pedagogiska utvecklingsgruppen är utmanande och det pedago-
giska forumet kommer enligt Gill framöver att präglas av diskussioner om 
människosyn och förhållningssätt till varandra i lärargruppen. Gill ser den goda 
arbetsmiljön och ett pedagogiskt forum där tid finns avsatt, som avgörande 
villkor för att våga och kunna konfronteras med sina egna och andras mer eller 
mindre outtalade fördomar och föreställningar. 
 

Precis som du säger det är inte lätt men har man en god arbetsmiljö och 
känner sig trygg så tror jag också att man kan brottas med dom här sa-
kerna och lyfta fram det ena och det andra och hjälpa varandra och ut-
vecklas vidare för det behöver vi allihop. 

 

»Min vilja, jag vill så mycket, det kan vara stressande» 
Gill talar ofta om att vara delaktig i processen, att kunna påverka. Dessa inslag 
finns på flera nivåer i hennes arbete och utgör en del av drivkraften för henne i 
arbetet som lärare. Det handlar om en strävan mot utveckling och delaktighet 
för samtliga inblandade i verksamheten. Vi talar om drivkrafter och engage-
mang. Gill nämner, inte helt överraskande, att det som stimulerar henne i arbe-
tet är det som också kan betraktas som en form av utdelning av hennes insatser 
genom de olika investeringar som hon har gjort. Det handlar om erfarenheter 
av att själv utvecklas både personligt och professionellt, något som Gill också 
starkt betonade i slutskedet av sin lärarutbildning. Delaktigheten i andras ut-
veckling, främst elevernas betonas. Lärarna i Ahlstrand mfl (2008) berättar om 
vad som har format deras engagemang i yrket och hur de karaktäriserar detta 
över tid. Lärarna anser att samarbete med kollegor, professionell utveckling och 
möjlighet att delta i skolutvecklingsprojekt är väsentliga faktorer för deras enga-
gemang. Flera av lärarna framhåller att deras engagemang har ökat med åren. 
De påpekar vikten av att själva ha inflytande över vad de vill engagera sig i och 
också ha frihet att kunna avstå från vissa uppgifter. Grunden för ett fortsatt en-
gagemang har varit känslan av att kunna utföra ett bra arbete och få bekräftelse 
från elever, föräldrar, kollegor och ledning vilket också är framträdande i Gills 
resonemang. 
 

Det man får det är ju nya liksom nya tankar, lite egoistisk. Jag känner att 
jag utvecklas som människa, som pedagog, som lärare och så händer det 
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saker med andra människors liv alltså eleverna utvecklas och man är med 
i den utvecklingen. 

 
I Gills berättelser om sitt arbetsliv framgår att det råder hög aktivitet både i tan-
ke och i handling. I vissa resonemang kan en viss otålighet skönjas. Den av-
speglades även i Gills texter i slutskedet av hennes utbildning då hon också talar 
om, med utgångspunkt i den bild som hon har fått av skolan under utbildnings-
tiden, att utvecklingen går för långsamt. Skolan representerar inte den utveck-
ling och förändring som sker i övriga samhället är Gills uppfattning, Med tanke 
på intensivt arbetsliv och stark önskan om utveckling på alla nivåer kan det fin-
nas anledning till stress. Gill har under våra senaste samtal inte nämnt eller 
formulerat sig kring stress en enda gång vilket gör mig nyfiken och jag ställer 
frågan om det finns något som stressar henne i arbetet idag. Gill funderar en 
ganska lång stund innan hon svarar och har flera tankepauser under sitt svar. 
 

Min vilja, jag vill så mycket … det kan vara stressande … ibland att vänta 
in andra människor. Det måste man göra. Man kan inte bara forcera utan 
själv också … även om man har tänkt färdigt så kan det va gott och ha 
tiden för och låta det funka och mogna så. … ja, det kan va stressande 
för min del … tror jag, eller det känns så. Jag vill så mycket men det tar 
ju sin tid precis som du med ditt forskararbete. 

 
Det Gill beskriver är inte det svar som kan förväntas med tanke på vad senare 
tids forskning om lärare och stress visar. Det som framträder där är som en av 
de större stressfaktorerna är att lärarens uppgifter blir fler och mer omfattande 
medan tiden avsatt för arbetet är oförändrad (Aili & Brante 2007; Brante 2009). 
Gill talar heller aldrig om bristen på tid i relation till arbetsbördan. I Gills fall 
handlar det om att processerna kring gemensam utveckling och det hon vill 
genomföra går lite för långsamt enlig hennes mått mätt. Att ha en hög ambi-
tionsnivå och ha idéer om vad som kan utvecklas betraktas ofta som en stor 
tillgång för en verksamhet men för den enskilde kan det som för Gill upplevas 
som en stressfaktor. 

När Gill kort summerar hur hon tänker om sin närmaste framtid så handlar 
det om att fullfölja sin Sv 2-utbildning och fortsätta med de områden i verk-
samheten där olika slag av utvecklingsarbeten har påbörjats. Hon har svårt att 
tänka sig att fullt ut stanna kvar på lärarplan och skulle gärna ta steget mot att 
arbeta med ett övergripande pedagogiskt ansvar, gärna tillsammans med andra 
pedagoger. Att kunna gå vidare men utan att helt sluta med undervisning är ett 
önskemål. Hon talar om undervisning som fantastiskt roligt och ser det som jättesvårt 
att lämna golvet alltså det här med eleverna. Vi samtalar om vilka olika typer av ut-
vecklingstjänster som finns och Gill konstaterar att det är ju väldigt begränsat alltså, 
vilka vägar finns det egentligen? 
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»Min resa har blivit synlig för mig» 
Den tredje intervjuomgången avslutades våren 2006. På hösten samma år sam-
lades lärargruppen på mitt initiativ. Lärargruppen hade visat intresse för att få 
möjlighet att diskutera erfarenheter från de första åren i yrket (se andra kapit-
let). Förberedelserna för lärarna innebar en genomläsning av intervjumaterialet 
samt uppgiften att medföra frågeområden och synpunkter som de ansåg vara av 
intresse och relevans att diskutera i gruppen. Ett samtalsämne var vad deltagan-
det i forskningsarbetet inneburit för var och en av dem. Gill talar om ett synlig-
görande av hennes professionella och personliga utveckling och vad som kan 
tolkas som en identitetsskapande process. Gill talar i termer av ”min resa”. 
 

För mig har det inneburit ett professionellt samtal tillsammans med dig 
där jag har fått … du har vart en spegel. Jag har sett mig där och det har 
funnits sånt som jag har sagt som jag har läst som har blivit synligt för 
mig alltså jaha det är du Gill och min resa har blivit synlig för mig. Så jag 
har ju växt enormt under den här tiden som lärare. Professionellt och 
rent personligt så det … jag är bara så jätteglad att jag har fått vara med. 

 
De andra lärarna uttrycker sig på liknande sätt och de talar om just ett synliggö-
rande av sin utveckling i yrket. Den tidigare nämnda Resan används vid ett fler-
tal tillfällen som metafor. Detta föranledde att de under den kommande vår-
terminen fick till uppgift att skriva en egen text på temat Min resa och sända till 
mig som ytterligare produktion av data. Det var när jag fick Gills text i min 
hand senare under våren som jag fick svar på varför hon under vår gemensam-
ma dag verkat ovanligt tyst och betänksam. Vi fick ibland ”väcka” henne och 
dra in henne i ett för övrigt intensivt samtal där kampen om talutrymme emel-
lanåt var hård. Följande avsnitt är ifrån hennes text som jag fick våren 2007. 
 

En dag såg jag en annons i tidningen och blev uppringd dagen efter om 
att jag borde söka det jobbet. Jobbet var som utvecklingsledare i en 
mångkulturell kommundel. Jag funderade en del och insåg att det var ju 
det som jag hade förberett mig till i alla år. Det avgörande steget i mitt 
beslut om att söka jobbet kom på en ort utanför stan när jag satt och re-
flekterade ihop med andra kollegor. En av dem sa att jag skulle komma 
till hennes skola och prata med rektorn lite på skoj och allvar för att hon 
tyckte det jag sa var vettigt. Då kände jag att jag skulle söka jobbet. Jag 
sökte och fick det bland många som hade sökt jobbet. Nu är jag utveck-
lingsledare och håller på att hitta min roll som den. Jag vet ju hur jag är 
som lärare men hur är man som utvecklingsledare? Och vad gör man? 
Just nu känner jag att det var rätt beslut. Jag känner mig på rätt plats vid 
rätt tillfälle. 

 
I samband med läsningen av Gills text om resan gick jag tillbaka till det omfat-
tande materialet från fokusintervjun. I slutet av dagen utspelades en dialog där 
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Gill gör gällande att under vår dag tillsammans så har ett beslut vuxit fram att 
under kommande veckan göra något som har betydelse för hennes framtid. Jag 
minns att jag i tanken spekulerade angående vad hon kunde tänkas stå inför och 
vi uttryckte alla en nyfikenhet men Gill var förtegen. Genom Gills text förstod 
jag att det handlade om att söka tjänsten som utvecklingsledare i en mångkultu-
rell kommundel. Att hon stod inför en brytpunkt i karriären. 
 

»Jag vill öka förståelsen för det som är olika i de skolor  
jag kommer att hamna i och bygga broar mellan olika kulturer» 
Vårt femte och avslutande samtal sker i början på oktober 2007 och Gill har 
arbetat på sin nya tjänst som utvecklingsledare sedan början på mars. Lika värde, 
bemötande och respekt är överskriften på den broschyr som drar till sig blicken när 
jag kliver över tröskeln till Gills kontor. Den ligger framme och är väl synlig på 
skrivbordet. Bilden på omslaget visar två barn som omfamnar varandra och rik-
tar blicken mot betraktaren. Ett av barnen har gyllenbrun hudfärg, bruna ögon 
och ett burrigt mörkt hår. Det andra barnet har ljus hy, bruna ögon och långt, 
rakt brunt hår. De båda ler stort och har färgglada kläder. Rubriken under bil-
den börjar med ordet Värdegrund. Jag tänker på flickorna på bilden och Gills 
egen bakgrund och härkomst. I hennes berättelser om yrkesval, utbildning och 
yrkesliv har bakgrundens betydelse varit ett återkommande tema. I ett tidigt 
skede i lärarutbildningen formulerade hon i sina dagboksanteckningar att hen-
nes utländska bakgrund utgör ett värdefullt tillskott till den svenska skolkontex-
ten. Jag känner att jag har en hel del att ge den svenska skolan p.g.a. min bakgrund. Jag vill 
öka förståelsen för det olika i de skolor jag kommer att hamna i och bygga broar mellan oli-
ka kulturer. Gill skrev dessa rader nyss antagen till lärarutbildningen, nu drygt tio 
år senare är hon anställd som utvecklingsledare i en mångkulturell kommundel 
och ambitionen att bygga broar är högst aktuell. Under hennes verksamma år 
som lärare har det löpt som en röd tråd i arbetet. Hennes personliga dispositio-
ner och professionella uppdrag har utmynnat i ett starkt engagemang för att ut-
veckla verksamheter i integrationens tecken. 

På Gills initiativ har vi träffats på hennes nya arbetsplats för att genomföra 
vårt femte uppföljande och avslutande intervjusamtal. Idag är det ombytta rol-
ler, Gill tar emot mig, visar mig runt och bjuder på fika. Hon är angelägen om 
att berätta hur verksamheten är uppbyggd. Vi installerar oss på Gills kontor och 
förbereder för samtalet. Liksom vid våra tidigare intervjusamtal talar Gill i en 
lugn och samlad samtalston. Ibland tycks det som om hon väger varje ord. Hon 
är eftertänksam och välformulerad. Det är inte sällan som det är hon som inle-
der våra samtal med att fråga hur forskningsarbetet går och ställer frågor som 
berör vårt samarbete men också frågor som berör min situation som dokto-
rand. Ganska ofta har hennes inledande frågor fått mig att tala betydligt mer än 
vad jag haft för avsikt att göra. 
 
 
 



148 

»Jag vill fundera en gång till men utifrån ett annat perspektiv» 
Vi börjar i den situation Gill befinner sig i vid vårt avslutande samtal och upp-
draget som ligger framför. Hur formulerar hon sig idag om sina personliga am-
bitioner och sitt professionella uppdrag med möjligheter att vara en förebild 
och ett redskap med sin bakgrund som invandrare? Gill inleder med att tala om 
vikten att kunna inta olika perspektiv. 
 

G: Alltså ingenting är för givet utan det finns olika perspektiv på saker 
och ting och det kan komma ifrån min flerspråkiga bakgrund, alltså olika 
sätt att tänka. Att komma hit som en tjej från X men ställas inför andra 
utmaningar och börja tänka annorlunda. Samtidigt som jag aldrig har ve-
lat … eh … mitt sätt och tänka som Gill som 11 år som jag kom då och 
utmanas i att tänka på olika sätt utifrån olika perspektiv på saker och ting 
för det är inte svart och vitt alltid. 
I: Näe. 
G: Det har vart en drivkraft och jag har liksom tränat på det så det har 
blivit så naturligt för mig att fundera en gång till. 
I: Okej. 
G: Eh … på en och samma sak, kanske och det känner jag att eh … det 
är nånting som återkommer. Jag vill fundera en gång till men utifrån ett 
annat perspektiv och då, då kan jag se på saker och ting på lite annorlun-
da sätt än den som ser med ett par glasögon, jag har flera par glasögon. 
Och då vill jag förmedla det jag ser, till den som inte ser det jag ser och 
hur kan jag påstå det. Jag menar, även om man har ett språk, en kultur så 
kan man vara väldigt duktig på att se på saker och ting utifrån olika per-
spektiv. 

 
Gill använder ”den här resan” som metafor för den process som omfattat inte-
grering av och anpassning till en ny kultur. Det är en beskrivning som vittnar 
om en stolt hållning till sin bakgrund och utvecklingen av en flerkulturell identi-
tet. En identitetsskapande process där genererade erfarenheter under resans 
gång införlivas i Gills yrkesidentitet och starkt färgar hennes personliga ambi-
tion och professionella uppdrag som lärare och utvecklingsledare. 
 

Jag har aldrig velat glömma min bakgrund eller velat vara svensk hur 
man nu ska definiera att vara svensk. Så jag har liksom aldrig assimilerats 
in i samhället utan jag anser att jag är en integrerad person. Där jag inte 
har gett avkall på min kultur, språk, bakgrund utan stolt kan vara den jag 
är. Samtidigt som jag har anpassat mig så pass mycket så jag har inga svå-
righeter i samhället. Och då har vi massor med ungdomar, barn i skolor-
na som ska göra den här resan som jag har gjort, och massor med lärare, 
vuxna pedagoger, andra vuxna i skolorna som ska förstå dom här bar-
nens dilemma i vardagen. Och hur kan jag då hjälpa till. På vilket sätt kan 
jag vara en förebild och på vilket sätt kan jag bygga dom här broarna så 
att det inte blir konflikter, kollisioner utan det blir så smidigt som möjligt 
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och både för lärare och elever. Det är väl det som har drivit mig känner 
jag och det fortsätter. 

 
Hennes erfarenheter och personligt erövrade kunskaper över tid tycks viktiga 
för henne att förmedla, dels genom att vara en förebild för elever och dels ge-
nom att leda andra pedagoger till förståelse för situationer som kan uppstå i en 
skolkontext för elever med annat modersmål. Att bygga broar tycks för Gill i 
rollen som utvecklingsledare bland annat handla om att försöka skapa förut-
sättningar för ett respektfullt möte mellan elever och elever och mellan elever 
och lärare för att undvika onödiga missförstånd och konfrontationer. 
 

»Man ska ha tålamod när man ska driva igenom saker» 
Jag ber Gill berätta om sitt nya arbete och Gill berättar om ett möte som nyli-
gen ägt rum med en utvecklingsledare som skulle berätta om sitt arbete i en stor 
kommun. 
 

Igår hörde jag en rolig grej, det var i X då var det en utvecklingsledare 
som skulle beskriva hur dom hade arbetat i den skolan eller i skolorna. 
Och så berättade han när han kom ut och presenterade sig så var det en 
rektor som snart skulle gå i pension. ”Jaha, du är utvecklingsledare du. Ja. 
Skolutveckling förstår du det är som att flytta på en kyrkogård du kan 
räkna med lika stor delaktighet.” (G skrattar högt) Det var liksom hans 
första möte och då skulle han utveckla den skolan bland andra. 

 
Under den första tiden på sin nya tjänst har Gill varit på studiebesök och träffat 
utvecklingsledare med olika erfarenheter. Den slutsats som Gill drar och som 
hon menar är viktig för henne i det arbete som ligger framför handlar om vik-
ten av att man ska ha tålamod när man ska driva igenom saker. Jag tänker på den otå-
lighet som ibland har lyst igenom när Gill har berättat om arbetet i sina tidigare 
verksamheter. Nu talar Gill om att förändringsarbetet ska ta tid och genom att 
arbeta metodmässigt och strategiskt skapa förutsättningar för en bra utveckling 
i kommundelen. Så tålamod är nyckelorden för mig och det har lugnat ner mig. Gill talar 
också om den insikten hon har nått rörande arbetet med hur förändring ska dri-
vas. Gill pekar på att förändringsarbete som ska ha bäring på längre sikt inte 
enbart handlar om organisatoriska aspekter eller att det finns en enskild starkt 
pådrivande kraft. Gill tar avstamp i och använder sig av sina tidigare erfarenhe-
ter och tar delvis avstånd ifrån det sätt som hon tidigare har arbetat. Jag försö-
ker följa hennes resonemang om och ställningstagande för att utgå ifrån helhe-
ten. Det är inte enstaka arbetslag eller enbart en styrning från rektor som skapar 
förändring på sikt eller som gynnar en hel verksamhet. Den strategi hon beskri-
ver för kommande förändringsarbete handlar om att bygga upp det här både under-
ifrån och uppifrån att vi möts nånstans. 
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Ja, så det är ganska komplext och det är inte så enkelt allting men jag ser 
heller inte att det är omöjligt eller att det inte går utan då känner jag vad 
kan jag hjälpa till med så att vi kan bygga upp det här både underifrån 
och uppifrån att vi möts nånstans. Och då känner jag att … det saknas 
metoder för det ett långsiktigt tänk en planering för hur saker och ting 
ska gå till och varför och när och vad. Alltså då blir allting så enkelt för 
mig. Alltså vad ska vi göra? När ska vi göra det, och hur ska det gå till? 
Och varför ska vi göra det och ifrågasätta så att man inte liksom bara gör 
saker utan varför ska vi göra det. Det är jätteviktigt … och hur lång tid 
ska det ta och vilka inblandade. Hur följer vi upp, hur utvärderar vi? När 
jag tänker schematiskt så lite fyrkantigt så finns det möjligheter jag ser 
möjligheterna. Och för att få underifrån perspektivet så tänker jag våra 
verksamhetsplaner som ska skrivas utav lärarna. Det är inte rektorn som 
ska beskriva arbetet alltså vad dom ska syssla med i arbetslaget. Vilka ar-
betssätt dom ska använda vilka metoder och så vidare utan lärarna ska 
själva identifiera, kunna identifiera det här vill vi utveckla vidare och var-
för vill vi göra detta och hur ska vi göra detta. Dom problematiserar sin 
egen vardag och får en medvetenhet kring vad det är dom sysslar med. 
Deras uppdrag, varför är dom där? 

 
 

Gill försöker ringa in sin nya roll och förmedla sitt uppdrag som utvecklingsle-
dare. Hon har beskrivit hur hon ska förhålla sig, att inte stressa utan låta för-
ändringsarbete ta tid. Att kanske inte vara den som springer först. Gill beskriver 
också hur arbetet rent strategisk kan utformas och vad som ska ligga som ut-
gångspunkt för förändringsarbetet, problematisering av lärares vardag av lärarna 
själva. Utvecklingsarbete behöver byggas och bör arbetas med på flera fronter, 
underifrån med lärare och skolpersonal, och uppifrån med skolledning. Utveck-
lingsledarens roll så som Gill beskriver den ligger nära det som man skulle kun-
na betrakta som brobyggarens. 
 
 

»Lika värde, bemötande och respekt» 
Att synliggöra och medvetandegöra lärarna om deras uppdrag tar Gill som ett 
exempel på vad hon ser som centralt i arbetet. Hon konkretiserar inte något 
specifikt i uppdraget utan talar om att medvetenhet och innehållet i uppdraget 
hänger ihop med synliggörande av vardagsarbetet. Gill talar om att så länge lä-
rare tar på sig andras uppdrag som kurator, skolsköterska, socialarbetare andra yrkesom-
råden som inte egentligen har med läraruppdraget att göra osynliggörs viktiga behov för 
eleven men även läraruppdraget får otydliga gränser. Jag tänker på Gills eget lä-
rararbete och tidigare problematisering med gränsdragning mot elevernas priva-
ta sfär som det bästa för samtliga inblandade parter. 
 

Och då känner jag att så länge vi har lärare som tar på sig dom olika rol-
lerna så synliggör vi heller inte behoven. Vi kanske inte synliggör att vi 
behöver en heltidskurator nånstans därför att lärarna har tagit över halva 
den rollen till exempel Och då måste vi synliggöra det. Vad är mitt upp-
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drag som lärare, nu ska jag syssla med mitt uppdrag och det som inte 
fungerar det ska synas för det är först då vi kan också förändra och ut-
veckla det vidare. 

 
Gill berättar att den övergripande visionen om skolutveckling för kommunde-
len fanns formulerad när hon tillträdde tjänsten. Gill talar i termer av händelse i 
livet när hon berättar om att dela visionen tillsammans med sin närmaste chef 
och vara den som metodmässigt ska arbeta i linje med visionen. Och vi är ruskigt 
överens om dom stora sakerna och det är jätteviktigt och den här fantastiska dialogen vi har 
som är så betydelsefull för mig för att jag ska kunna lyckas med mitt uppdrag. Gill beskri-
ver chefens ledarskap som professionellt, med tydlighet, struktur och med-
mänsklighet och drar paralleller till den syn som hon har på läraren i klassrum-
met. Läraren som ledare som arbetar med en tydlig struktur och med ett med-
mänskligt förhållningssätt. Det ska gå hand i hand. 

Intervjusamtalet går mot sitt slut och Gill väntar ett annat besök och säger 
jag kan ju snabbt ta fram en broschyr. Gill tar ett par snabba steg bort mot sitt 
skrivbord och strax därefter har jag broschyren i min hand. Gill skrattar lite när 
hon har lämnat över den och säger kanske du ser ett mönster också då. Bilden med 
de leende barnen och rubriken Lika värde, bemötande och respekt var det som först 
mötte mig när jag steg över tröskeln och med bilderna av barnen på näthinnan 
går jag ifrån mötet med Gill. Innehållet i det lilla dokument är inte enbart bilder 
och ord som beskriver en mångkulturell kommundels riktlinjer för värde-
grundarbete utan också en bekräftelse på och ett uttryck för Gills personligt 
förankrade professionella ambition och utveckling i yrket. Det är en utgångs-
punkt för ett framtida arbete som ledare för pedagogisk utveckling och föränd-
ring genom att bygga broar. 
 

Sammanfattande analys 
Gills identitet som den duktiga eleven i sitt hemland i kombination med upple-
velser som invandrare under skoltiden i Sverige utgör några av de personliga 
dispositioner (Bourdieu 1995) som Gill kopplar till sitt yrkesval och som hon 
tar sin utgångspunkt i när hon under utbildningstiden formulerar sitt professio-
nella uppdrag som metaforisk benämns att ”bygga broar” mellan olika kulturer. 
En föregripande socialisation inför yrket har skett under Gills mångåriga tid 
som vikarierande lärare och inträdet i utbildning är en brytpunkt i karriären. De 
brytpunkter som sker under yrkesbanan visar skiften mellan sysselsättningar 
inom tre olika sammanhang. De grundas på Gills val och ageranden i linje med 
hennes professionella uppdrag och personliga ambitioner (Sjöstrand 
1968/1980). Dessa sammantaget visar den socialisation (Berger & Luckman 
1979) som sker i yrket, främst i interaktion med skolledare och kollegor. 

De kritiska händelser (Webster & Mertova 2007) som Gill väljer att berätta 
om från de tre första åren i yrket speglar det spänningsfält mellan vad Fransson 
och Morbergs (2001) formulerar som den egna ambitionen, upplevda krav och 



152 

reella möjligheter att förverkliga dessa. Gills professionella ambitioner och mål-
sättning handlar på ett tidigt stadium om att försöka förändra och förbättra en 
verksamhet. Det handlar dels om att bryta negativa mönster i en kultur som 
präglas av balkanisering (Hargreaves 1998), dels om att formulera en gemensam 
plattform för lärarnas undervisning genom att utveckla arbetsplaner och driva 
utvecklingsprojekt. De kritiska händelserna speglar också ett psykosocialt nega-
tivt spänningsfält i arbetssituationen där besvikelse och oro över otydlig led-
ning, över ett försämrat arbetsklimat samt över kollegor som lämnar arbetsplat-
sen sammantaget spelar en betydande roll för Gills professionella utveckling 
och identitet. Det sker en strategisk omdefiniering (Lacey 1977) som Gill ger 
uttryck för är när hon omvärderar avhopparnas handlingsmönster, där hon själv 
efter beslut om att lämna arbetsplatsen definierar ett förändrat perspektiv. 
Denna sociala strategi är ett sätt att förstå Gills olika sätt att hantera konflikter 
mellan egna värderingar och eget agerande och de värderingar och ageranden 
som skolkulturen eller situationen som sådan gör gällande. Gills yrkesstart är en 
period som präglas av engagemang och entusiasm som senare övergår till en 
desillusioneringsfas (Tetzlav & Wagstaff 1999) och realiserbarhetschock (Pers-
son 1999). 

Den fortsatta yrkesbanan innebär ett arbete i en kontext som präglas av 
öppen dialog, samarbete, tydligt ledarskap och avgränsad arbetsdag där kritiska 
händelser i första hand är relaterade till Gills ambitioner att jobba för ökad del-
aktighet och integration för elever. Villkoren framträder som viktiga för en fort-
satt utveckling i yrket och Gill vittnar om en stabilitet i sin yrkesidentitet och en 
balans i arbetslivet (jfr Huberman 1993). Gills inträde i den tredje kontexten är 
en brytpunkt som föregås av en uppmaning att söka sig vidare i karriären till en 
tjänst som utvecklingsledare i en mångkulturell kommundel. 
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Läraren Bodil: – Från frihet till struktur 
 

Vägen till yrket 
 

Jag var lärarbarn och hade under min uppväxt aldrig kunnat tänka mig 
ett annat yrke än lärarens. När jag direkt efter gymnasiet påbörjade mina 
studier till lärare So 4–9 ht 89 hade jag visionen om att jag som lärare 
skulle kunna hjälpa alla som behövde hjälp och som jag kom i kontakt 
med. Jag hoppade av mina studier efter drygt ett år, förvissad om att jag 
aldrig skulle bli lärare. 

 
Med dessa rader inleder Bodil sin yrkesdagbok hösten 1997, alldeles i början av 
sin lärarutbildning. Anledningen till avhoppet från lärarutbildningen och konse-
kvenser är ett område som Bodil återkommer till vid ett flertal tillfällen under 
sin utbildning och även vid vårt senare samarbete. Avhoppet från lärarutbild-
ningen var en kritisk händelse som innebar en omvärdering av ett tidigare be-
slut. Bodil avvek från ett självklart utbildnings- och yrkesval och valde istället 
att gå ut i arbetslivet, en brytpunkt i karriären. När Bodil berättar om sitt första 
försök att studera på lärarutbildningen beskriver hon det som ett misstag i den 
meningen att hon inte var tillräckligt förberedd inför lärarutbildningens krav. 
Förutom att hon pendlade och upplevde att studierna var hårda, så kom utbild-
ningen att innebära en process för henne som person som hon upptäckte att 
hon inte var redo för med sina 19 år. Jag hade inte förstått vilka krav både utbildning-
en och läraryrket ställde på min person och vilken grad av personlig mognad som faktiskt var 
nödvändig. Höga krav och bristen på mognad kan ses som centralt i Bodils reso-
nemang om avhoppet från lärarutbildningen. Händelsen innebar en brytpunkt 
för Bodil där ett ifrågasättande av utbildnings- och yrkesval också innebar ett 
ifrågasättande av sin egen identitet, vem hon var och ville bli. Bodils reflektio-
ner över sitt första försök att utbilda sig till lärare förmedlar en bild av i det 
närmaste chockartade upplevelser och omvälvande insikter. 
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»Det är erfarenheter som gör mig till just den jag är» 
Genom ovanstående händelse tar hon avstånd från det tidigare självklara ut-
bildnings- och yrkesvalet och arbetar i andra verksamheter under sju års tid. 
Bodil berättar att hon fann sig väl tillrätta i världen utanför skolan och inte längtade 
tillbaka till någon form av utbildning. Det från början självklara yrkesvalet tycks 
dock ha behållit sin lockelse för Bodil och hon börjar återigen på lärarutbild-
ningen, förvissad om att hon främst genom yrkeslivserfarenheter nått den 
mognad som krävs för att klara av den. Det är erfarenheter som gör mig till just den 
jag är. Dessa sju år är grunden för att jag idag vill och kan påbörja en lärarutbildning igen. 
Inför sitt andra försök att utbilda sig till lärare visar Bodil en beslutsamhet och 
verkar vara mer förberedd än tidigare. Genom sina erfarenheter har hon mång-
dubblat sina förutsättningar och resurser för att nå sina ideal och öka sin för-
måga att leva i den spänning som uppstår mellan dessa ideal och hennes egna 
tillkortakommanden. 

Bodil kommer under utbildningen tillbaka till sin yrkeserfarenhet och vad 
den har inneburit för henne. Hon kan inte nog värdera betydelsen av de upple-
velser som steget ut i arbetslivet innebar, hennes bedömning är att tiden i ar-
betslivet fick henne att växa och mogna som människa. 
 

För första gången fick jag känslan av att kunna någonting och att denna 
kunskap fanns integrerad i mig själv, den var min alldeles egen. Jag stod 
på egna ben och de bar. Det hade man aldrig tidigare begärt av mig. 
Kanske är det fel att säga att skolan gjorde mig till den jag var då. Det 
fanns och finns än i dag, fler faktorer än så, vilka påverkar vår utveckling, 
men skolan lyckades heller aldrig hjälpa mig att bryta det mönstret och få 
mig att utvecklas till något mer. 

 

»Anpassning till systemet krävde sin tribut» 
Bodils kritiska reflektion synliggör delar av en identitetsskapande process, där 
yrkeslivet inneburit att hon upplevt att hon kan och klarar av annat än vad sko-
lan har krävt av henne som elev. Vid flera tillfällen under utbildningen är det 
just den okritiska anpassningen till skolan som hon granskar och på olika sätt 
brottas med. Anpassningens betydelse för hennes personliga utveckling, där 
hennes anpassning inneburit att hon varken utvecklade ett kritiskt eller tänkan-
de perspektiv utan snarare utvecklades till en välanpassad elev med höga ambi-
tioner. 
 

Priset för det som jag ser det idag var att jag aldrig märkte att jag någon-
stans på vägen tappade mig själv i samma takt som det ökade behovet av 
distansering. Ett delvis känslomässigt men även intellektuellt avstånd 
som var nödvändigt för att bibehålla idyllen. Anpassning till systemet 
krävde sin tribut. Belöningen från systemet i form av acceptans kostade 
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mycket av eget och kritiskt tänkande och påverkade mina beslut långt 
fram i livet. 

 
Just hennes identitet som studieinriktad och välanpassad (Jenkins 2004) och en-
ligt henne själv ”liten i ett vuxet skal” fick en kraftig törn, då hon inte klarade av 
att fortsätta på lärarutbildningen. Vem var jag innan? är den fråga hon ställer sig i 
slutet av vårt samarbetarbete när hon ser tillbaka på sin skoltid och problemati-
serar avhoppet från utbildningen ytterligare. Hennes omvälvande erfarenheter 
medför att hon som blivande lärare kritiskt granskar skolan som inrättning. Ef-
ter erfarenheter från praktikperioder är Bodils uppfattning att skolan av idag 
fortfarande bidrar till att skapa eller förstärka okritiskt tänkande och osjälvstän-
diga elever och att det är ett högt pris eleverna får betala. Det får konsekvenser 
för vad den kritiska blicken (Bourdieu 1999) faller på under utbildningstiden. 

När Bodil reflekterar över sitt yrkesval i relation till sin egen skoltid och till 
de lärare hon mött kommer hon fram till att det inte i första hand är minnen 
och erfarenheter av de (två till tre) bästa lärarna som ligger till grund för att hon 
vill bli lärare (jfr Jönsson 1998). Det är de andra lärarna som hon inte tycker 
hållit måttet. Innebörden av detta menar hon är avsaknad av engagemang, brist 
på kärna, innehåll och verklighet. De lärare som hon fortfarande idag hyser re-
spekt för och som framstår som förebilder, beskriver hon som lärare som höll 
både elevernas och sitt eget engagemang vid liv. 
 

Det är naturligt att jag som en del av mina ideal håller deras osjälviskhet, 
engagemang, förmåga att väcka intresse för arbetet och deras personliga 
mognad som gjorde det möjligt för dem att lära ut mångt mycket mer än 
vad som stod presenterat på våra scheman. De frågade efter, ja till och 
med krävde egen eftertanke och egna åsikter. 

 
De lärare som Bodil nämner och värderar kan beskrivas som rollmodeller (Sjö-
strand 1968/1980) med vilka hon identifierar sig. De utgör en tolkningsbas för 
vilken slags lärare hon vill eller inte vill vara. Det kan ses som en form av för-
gripande socialisation, då hon genom sina reflektioner visar den påverkan hen-
nes tidigare lärare har när det gäller hennes lärarideal. 

Genom att utbilda sig och verka som lärare får hon dels möjlighet att ge 
tillbaka av det som hon fått under sin tid som elev, dels en möjlighet att skapa 
mer av det som hon har saknat och betraktar som viktiga beståndsdelar både ur 
elev och ur lärarperspektiv. 
 

Mitt val att utbilda mig till lärare är alltså ett tappert försök att ge tillbaka 
av vad jag har fått, dels är det också ett uttryck för en vilja att skapa mer 
av: trygghet, närvaro, nyfikenhet, personlig utveckling, förmåga och vilja 
att ha nära relationer, kärlek, inspiration, medkänsla, uttryck av uttrycks-
sätt, omsorg, speglingar och självkännedom än vad vårt samhälle erbju-
der de flesta av sina medborgare. 
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»Jag har ju haft en, en mamma som har älskat sitt lärarjobb» 
När Bodil under utbildningstiden reflekterar över sitt yrkesval tänker hon på de 
erfarenheter hon fått genom vara barn till en lärare. I vårt avslutande samtal när 
Bodil funderar på vilka faktorer som tidigt påverkat hennes yrkesval och bilden 
av att vara lärare, berättar hon hur det var att vara lärarbarn och de inblickar 
hon fick i läraryrket genom sin mamma. Jag ber henne försöka förklara vad hon 
lägger in i begreppet lärarbarn och betydelsen av det eftersom det inte är något 
som direkt har definierats tidigare. Jag är lärarbarn eh … alltså jag har ju haft en, en 
mamma som har älskat sitt lärarjobb i princip hela tiden. Och jag har, jag har alltid varit 
intresserad av vad hon har hållt på med i skolan. Hon berättar om flera situationer där 
hon som barn försökte ta del av mammans föreberedelse och efterarbete t.ex. 
rättning av uppsatser. Bodil talar i road ton om att hon antagligen var ganska 
mycket i vägen och inte direkt underlättade arbetet. Genom sin mammas arbete 
och engagemang blev även hon själv involverad i eleverna och kände dem både 
till namn, utseende och prestationer. Det är framförallt hennes mammas sätt att 
tala om sina elever som Bodil tror har påverkat henne. Hon berättar också 
ganska osentimentalt om några konsekvenser av att ha en engagerad och hårt 
arbetande mamma. 
 

Så en del av det måste ha varit relationen alltså sättet hon pratade om 
elever. För jag menar det är klart att jag har sett allt det här negativa, att 
jag fyller år i maj det var när alla slutbetygen skulle sättas. Hon hade 
svenska och det var dom här stora uppsatslagen alltså då var det givna 
uppsatstider. Så där vi fick pengar för att inte ha kalas. För hon hann 
inte! Och jag menar hon är ju fyrtiotalist och tidig sådan jag menar hon 
är och har alltid arbetat men har ju absolut inte en man som är fostrad 
som dagens män in i ens delansvar så hon är verkligen en dubbelarbe-
tande kvinna. Så jag firar ju inte födelsedan för jag har aldrig fattat vitsen, 
för det försökte vi komma ifrån så fort som möjligt. Vi har inte firat jul, 
vi började fira jul när jag blev så gammal att jag kunde ordna det. Så att 
när jag gick i femman och sexan började jag sköta julmaten. För mamma 
var helt färdig vid jul för då var det också betygssättning och uppsats … 
och konferenserna. Alltså så jag kan känna att jag har sett baksidan pre-
cis, fast det greppade inte jag då. 

 
Det är inte en särskilt glamorös bild av att vara lärarbarn som framträder i Bo-
dils berättelse. Att beskriva sig själv som lärarbarn implicerar hennes tidiga kon-
takt och erfarenhet av lärarlivet. En social identitet som hon tolkar och beskri-
ver utifrån sina erfarenheter av att bära den (Jenkins 2004). Hennes mammas 
stora engagemang och intensiva arbetsliv fick konsekvenser för Bodil och hen-
nes syskon. Att inte fira högtider samt tidvis ha en utpumpad mamma är en 
krasst konstaterande och i ett retrospektiv beskriver Bodil det som att ha sett 
baksidan av läraryrket. Hon lägger till ytterligare en dimension då hon också 



157 

sätter in lärarlivet i ett liv som inrymmer både yrkesarbete och huvudansvaret 
för arbetet på hemmaplan. 

De personliga insatserna och engagemanget som Bodil genom att vara lä-
rarbarn får ta del av har gett henne inblickar i läraryrket och kanske också bi-
dragit till det ideal som Bodil förmedlar. Man kan tala om att Bodil förutom 
sina egna lärare har en rollmodell i sin mamma (Sjöstrand 1968/1980). Det hon 
själv anger har betytt mest för hennes yrkesval är kanske av naturliga skäl inte 
baksidorna, utan det positiva minnet av det intresse och engagemang och med 
vilken värme hon hörde talas elever och de relationer som byggdes. Lindblad 
och Pérez Prieto (1992) beskriver och problematiserar bakgrundens betydelse 
och reproduktionen av värderingar då barn till lärare med medelklassbakgrund 
väljer lärarbanan, Beträffande Bodils ”arv” är det i mångt och mycket kopplat 
till den socioemotionella dimensionen där relationen mellan elev och lärare är 
en viktig beståndsdel i yrket (jfr Gannerud 1999, 2003). Bodils personliga dis-
positioner (Bourdieu 1995) som formas genom uppväxt, skoltid och yrkesliv får 
betydelse för hennes yrkesval och formeringen av en läraridentitet. 

Detta är en central dimension när Bodil senare berättar om sitt arbete, hon 
talar till och med om att älska sina elever vilket vi kommer att återkomma till. 
Förpliktelsen att ge omsorg är en del (se Hargreaves 1998; Nias 1986) i lärarbe-
tet som framträder som central för Bodil och lärare generellt enligt ett flertal 
studier. Den starka känslan för sina elever och vikten av nära relationer under 
sitt liv som lärare är inte oreflekterad hos Bodil. I samband med att hon efter en 
tid i yrket ifrågasätter och gör en kritisk reflektion kring vad hon som lärare 
egentligen kan och hur den kunskapen kan definieras, tar hon upp sin förmåga 
att skapa goda relationer med elever som möjlig men inte tillräcklig kunskap. 
Den kunskapen är viktig, men kan också användas som kompensering för bris-
ter på andra plan och ett disciplineringsmedel som Bodil betraktar som inte helt 
oproblematiskt. 
 

»Hur kommer det sig att jag fortfarande kan tänka mig  
– och uppriktigt önskar – att arbeta som lärare» 
I ett senare skede under utbildningen konstaterar Bodil att hon har fått en rela-
tivt god bild av vad det kommer att innebära att vara lärare. Bodil verkar vid 
denna tidpunkt vara fast besluten att fortsätta på utbildningen. 
 

Två års studier har lärt mig mycket om läraryrkets komplexitet och alla 
svårigheter, som att inte räcka till, vara kreativ och flexibel, vara upp-
märksam och seende, kunna möta individens alla behov, kunna individu-
alisera, ha gruppen som grogrund för lärande, integrera, osv. 

 
Bodil förmedlar att vägen till valet av utbildning och yrke inte längre är så cent-
ralt. Hon brottas istället alltmer med vad det är som göra att hon vill fortsätta. 
Den fråga som jag spontant funderar över från tid till annan, är inte varför jag valde att bli 
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lärare, utan hur det kommer sig att jag fortfarande kan tänka mig – och uppriktigt önskar 
– att arbeta som lärare. Med läraryrkets komplexitet som utgångspunkt förundras 
hon över att det är någon som fullföljer utbildningen och frågar sig om det är 
möjligt att lyckas i arbetslivet. Bodil konstaterar att det måste vara starka krafter 
och stora lockelser som driver henne vidare. 

Bodil uttrycker att hon fortfarande kämpar med att hitta tillbaka till förmå-
gor som hon tycker sig ha förlorat under sin tid i skolan. Det är ett digert men all-
deles nödvändigt arbete för mig som människa och individ men jag ser det också som det vik-
tigaste arbete jag har att bedriva inom ramen för min pedagogutbildning. När Bodil reflek-
terar över hur skolan har påverkat henne, växlar hon mellan sin före detta posi-
tion som elev och positionen som blivande lärare när hon bedömer hur skolan 
ser ut idag och anser att det blir allt tydligare för henne att skolan inte erbjuder 
eleverna det de behöver. Med erfarenheter från sin egen skoltid och nya kun-
skaper som blivande lärare pläderar Bodil för att skolan måste upphöra med att 
beröva barnen deras ursprungliga språk, uttrycksformer och individualitet och 
inte ha likriktning som främsta mål. Att bli en lärare med möjligheter att för-
ändra dagens skola framträder kanske än mer som viktigt för Bodil. 
 

Det är för mig en oerhört lockande tanke att aktivt få påverka och bidra 
till att utforma en skola där detta blir verklighet. En skola som bidrar till 
mångfald istället för likriktning, eget och kritiskt tänkande istället för re-
produktion, delade erfarenheter istället för konkurrens, livsglädje och 
livslust istället för leda, meningsfullhet och bekräftelse istället för ensam-
het, kommunikation, språk och uttrycksformer istället för våld. 

 
Bodil klargör att detta är en vision och inte självklart kan uppnås, men som 
ändå fyller en uppgift. Visionen strävar mot den ideala skolan så som Bodil 
formulerar det, den utgör en målbild möjlig att sträva emot. Det som Bodil be-
tonar som avgörande för om hon ska lyckas nå sina mål, hänger endast på den 
egna yrkesskickligheten. I sitt kommande arbete som lärare talar Bodil om att 
inta en maktposition med stora möjligheter att påverka. I mitt yrke har jag möjlig-
heten och ansvaret att styra denna utveckling vilket är både en enorm utmaning och förmån 
som jag inte kan ställa mig utanför. 

Bodils fascination över maktperspektivet i sin kommande position lyser 
igenom. Hon utmanas av möjligheten att kunna påverka och styra skolans och 
elevens utveckling. Bodils reflektioner rörande sitt yrkesval härrör från 
bristupplevelser från skoltiden, en önskan om individuell utveckling, som inne-
bär ett sökande efter försvunna förmågor och en fortsättning på en mognads-
process. Det som motiverar Bodil att gå vidare är visionen om den ideala skolan 
och möjligheten att som lärare kunna påverka och förändra skolan, skapa goda 
förutsättningar för elevers utveckling. 

Efter ett antal år på lärarutbildningen är att hon har tagit några steg vidare 
och tycker sig ha fått större insikter om läraryrket, både dess krav, möjligheter 
och förutsättningar. Genom sin utbildning har hon successivt utvecklat kun-
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skaper som synliggör läraryrkets krav och komplexitet. För henne skapar den 
ökade medvetenheten en stor tvekan till om det är möjligt att lyckas i ett så 
kravfyllt arbete. Hon formulerar dock visioner och mål, som visserligen i vissa 
avseenden inte fullt ut är realistiska, men Bodil ser det som viktigt att ha dem 
att sträva emot. 

I den fortsatta berättelsen få vi en inblick i hur Bodils första år i yrket har 
gestaltat sig. Vi får ta del av Bodils beskrivningar och reflektioner kring hur 
hennes yrkesidentitet och arbete tagit form, utvecklats och förändrats över tid 
och sammantaget ger en bild av hennes professionella utveckling. 
 

De första tre åren i yrket 
Jag träffar Bodil för ett första intervjusamtal i mitten av höstterminen år 2004. 
Det är i början på en arbetsvecka och sent på eftermiddagen. Jag möter Bodil i 
korridoren och vi hälsar, hon är andfådd och verkar lite stressad. Jag frågar 
henne om det är ”fullt upp”; hon replikerar snabbt med att ”det är det jämt” 
och berättar att hon är mitt i en period med utvecklingssamtal. Bodil är den 
enda av lärarna i studien som har arbetat på en och samma arbetsplats under 
sina första verksamma år. Det är en friskola med cirka 400 elever och 50 lärare, 
där verksamhet bedrivs inom förskola, förskoleklass, grundskola (år 1–9) och 
fritidshem. Det är också den arbetsplats som Bodil verkar på under den tid, då 
vårt samarbete fortgår, vilket innebär att det i jämförelse med övriga respon-
denters yrkesbanor inte har samma inslag av brytpunkter i karriären till följd av 
skifte av arbetsplats. Den arbetsplats som Bodil valt att söka sig till och verka 
inom är en friskola som är känd för henne sedan tidigare. 

Ett av anställningsvillkoren för att Bodil skulle få en tillsvidaretjänst på sko-
lan var att hon genomgick en utbildning i den gällande pedagogiken. Det är 
först under sitt andra år som verksam lärare som hon påbörjar utbildningen, 
vilket har inneburit att hon under en tvåårsperiod har studerat en arbetsintensiv 
utbildning på halvfart, samtidigt som hon har arbetat heltid som lärare. Förut-
om en övergripande beskrivning och analys av sina erfarenheter är det konkreta 
beskrivningar från hennes yrkesvardag som omfattar några kritiska händelser 
och brytpunkter. Det är kanske just den pendlingen som karaktäriserar Bodils 
sätt att återge sina upplevelser och erfarenheter från sin första tid i yrket. Över-
gripande generella analyser av vad som har hänt över tid varvas med ingående 
och detaljerade beskrivningar av händelser från lärarlivet (jfr Hening-Loeb 
2006). Teori och praktik, frihet och kontroll är återkommande begrepp, vilka 
kan ses som centrala pedagogiska temata i hennes lärararbete. 
 

»Men i år är verkligen första gången  
som jag känner att gud jag är rutinerad!» 
Den första treårsperioden som lärare för Bodil, framträder som intensiv, inne-
hållsrik och den beskrivs i positiv anda. När Bodil blickar tillbaka och försöker 
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beskriva sin professionella utveckling, hur hon själv som lärare och hennes ar-
bete har utvecklats över tid ser hon en process som hon inte hade förväntat sig. 
På min uppmaning att berätta om sina första år som lärare blir Bodil överväldi-
gad. Det är mycket som har hänt och hon väljer att inleda med vad som var vik-
tigt för henne i början för att få arbetet att fungera och gör en jämförelse med 
hur det ser ut idag. Det är en beskrivning och analys av två parallella processer 
som Bodil kan identifiera. 
 

Det är ju tusen saker. Det första som slog mig då och det första som slår 
mig nu när man tänker tillbaka är ju egentligen att det blev inte, eller det 
var inte alls så som jag trodde och det är inget negativt i det men alltså 
det är nog lite av det här hur väl man än förbereder sig så blir det aldrig 
som man hade tänkt sig. Äh … alltså jag tänkte mig bra saker och det har 
blivit bra saker men det blev annorlunda. Jag slås av två ord och jag vet 
inte riktigt om jag ritar här fritt (ritar in på tidslinjen) … om man ser un-
der dom här, den här perioden så tänker jag på dels frihet och dels struk-
tur ehh … och om, om jag tänker på mig själv så var jag så i stort behov 
av struktur i början ehh … gick igenom matteämnet, vad är den naturliga 
ämnesprogressionen, vilka delar består svenskämnet av, tjoff, tjoff, tjoff! 
Liksom delar, boxar, nivåer (pustljud) vad kan man göra för … jaha man 
är på det steget, vad är nästa steg? Struktur, struktur, struktur. Vad ska vi 
göra idag? Hur ser onsdagen ut, tjoff, tjoff, tjoff, tjoff? Och vi gjorde det 
igår vad gör vi då idag och hur ser det ut i morgon? Gör en lapp, gör en 
lista, gör alltså så, struktur i stort som smått liksom. Listor, lappar ehh … 
scheman, planer matriser, jag vet inte hur mycket sånt jag har liksom till-
verkat. 

 
Den process som Bodil beskriver handlar till stor del om att hennes arbete in-
ledningsvis i hög grad bestod av planering av och förberedelse inför undervis-
ningen samt utformningen av en tydlig struktur i sitt eget arbete, både i stort och i 
smått till att över tid ha förändrats till en friare arbetsstruktur. Behovet av en 
minutiös planering har bytts ut mot några stora svepande penseldrag och Bodil talar 
om frihet i sitt arbete som lärare. Att inte i samma utsträckning behöva en lika 
hårt styrd arbetsplanering tolkar Bodil som ett led i att få en yrkeskompetens 
och att friheten har med möjligheten att improvisera att göra (jfr Hultman 
2001). I texten Resan beskrivs hur hon under åren kommit att begränsa barnens 
frihet men ökat sin förmåga till flexibilitet. Att lösa upp den strikta strukturen i 
sitt planeringsarbete och gå mot en större frihet framstår i huvudsak som en 
process som Bodil betraktar som positiv, men hon antyder också något annat. 

Hon talar om att skämmas när hon inför sin lärarkandidat inte kan precisera 
innehållet i kommande dagars arbete och att hon därmed inte är en bra före-
bild. 
 

Och nu har jag själv en lärarkandidat och där jag nästan får skämmas för 
att ”ja, det är några stora svepande penseldrag” och sen så kan jag inte 
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dan innan säga vad vi kommer att göra på den här lektionen i morgon 
men jag har säkert tänkt ut det tills imorgon. Vilket ju inte känns som 
någon jättebra förebild. Men det innebär att jag har pendlat alltså, för 
mig har den här tidsperioden gått från struktur till någon slags frihet, för 
mig då. Jag behöver inte det längre och det kan jag känna att det är verk-
ligen den där yrkeskompetensen som faktiskt börjar sitta och detta är 
mitt fjärde år och nu känner jag på allvar att jag har den. Och det är nog 
… jag har hela tiden känt att jag har lite mer och mer. Men i år är verkli-
gen första gången som jag känner att gud jag är rutinerad! 

 

»Jag skulle erbjuda frihet  
inte det tråkiga klassrummet och katederundervisningen» 
Bodil beskriver och reflekterar över något som hon betraktar som en parallell 
process, karaktäriserad av det motsatta förhållandet i arbetet för elevernas del, 
där det började i frihet, men alltmer har utvecklats mot struktur i undervisning, in-
nehåll och arbetsform. Bodil förklarar sin startpunkt utifrån de höga ideal som 
hon formulerat under utbildningstiden och som nu äntligen skulle förverkligas, 
bland annat med en stor tilltro till barnet och ej styrda lärarlektioner. Jag skulle 
erbjuda frihet inte det tråkiga klassrummet och katederundervisningen jag vet inte, men alltså 
… frihet. Hennes erfarenhet av att ge hög grad av frihet för eleverna i arbetet 
har visat att det är långt ifrån alla som gynnas av det (jfr Dovemark 2004). Det 
har inte resulterat i ett lärande för eleverna som Bodil hade hoppats på vilket 
har gjort att hon över tid har utvecklat tydligare ramar och struktur för elever-
nas arbete. 

Det är de tydligaste dragen som hon ser när det gäller hur hennes arbete har 
utvecklats över tiden, och som Bodil sätter ord på och identifierar som föränd-
ringar. Som lärare har hon i sitt arbete gått från det som hon benämner ”struk-
tur till frihet”. Arbetet med eleverna har präglats av det omvända, ”frihet till 
struktur”. Hennes erfarenheter från sina första år som lärare har gjort att hon 
har ifrågasatt men inte lämnat sina ideal. 
 

… den där friheten som jag hade som ideal det vet jag inte om jag egent-
ligen har lämnat som ideal men … eh jag kanske har fått ta ett varv till 
och börja fråga mig alltså vad är det för frihet jag själv funderar kring. 
Vad menar jag med frihet? Är det verkligen att få göra vad jag vill? För 
då är man också utlämnad åt allt möjligt godtycke när man faktiskt inte 
vet. För när man är tio år så är det mycket man inte vet. Och det är inte 
hyggligt att säga att du får lära dig plus om du vill eller ha någon slags 
frihet i det. 

 
Frihetsbegreppet när det gäller undervisning och yrkesroll har funnits med i 
Bodils texter under utbildningstiden. Det har under hennes yrkesverksamhet 
också aktualiserats genom att frihet lyfts fram som ett nyckelbegrepp inom den 
pedagogik som den aktuella friskolan bygger sin verksamhet utifrån. Genom att 
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konfrontera en vanligt förekommande uppfattning hos elever i verksamheten, 
att frihet i skolan betyder att man kan göra vad man vill har Bodil haft anledning 
att själv nagelfara begreppet och granska dess betydelse för sitt pedagogiska ar-
bete. Samtidigt som hon har diskuterat frihetens pedagogiska innebörd med 
eleverna, har hon också själv fått bearbeta sin uppfattning och delvis omvärde-
rat dess betydelse och innebörd för lärararbetet. 

Syftet är att skapa kontroll och därmed också inflytande och ansvar över si-
tuationen för eleven, inte läraren 

I texten Resan tre år senare, formulerar Bodil konsekvenserna av den ut-
veckling som ägt rum och talar då om struktur och ordning. Det finns inte en 
struktur som är den rätta, men det är oerhört viktigt att det ändå finns en. Det 
avgörande är vilket syfte strukturen och ordningen fyller, så att inte klassrum-
met blir av ”Caligulakaraktär”. I texten är hon mån om att det som hon försö-
ker skriva inte ska sammanblandas med det vanliga ”ordning och reda”. Den 
process som Bodil försöker sätta ord på, handlar om hur hon tillsammans med 
eleverna successivt försöker skapa ordning och struktur för deras arbete, för att 
på så vis ge eleverna ett ökat inflytande (frihet) över sin arbetssituation. Bodil 
pekar på att beskrivningar om motsatta men ändå parallella processer inte rik-
tigt ger en klar bild av hur arbetet har utvecklat sig, det är flera aspekter som 
behöver vägas in. 
 

Syftet är att skapa kontroll och därmed också inflytande och ansvar över 
situationen för eleven, inte läraren. Ett viktigt verktyg för att skapa detta 
är en öppen och levande diskussion kring det regelverk och den ordning 
som finns. Som lärare måste du hela tiden (åtskilliga gånger under ett läs-
år) återkoppla till varför vi har det som vi har det när det gäller dessa frå-
gor. Du måste vara beredd att öppna för förändring utan att tulla på det 
ursprungliga syftet. Tillexempel vi sitter som vi sitter för att skapa arbets-
ro och för att vi inte med hjälp av placeringen ska kunna stöta bort indi-
vider, men visst kan vi sitta på ett annat sätt bara dessa grundprinciper 
upprätthålls. Jag har tidigare pratat om frihet och att jag under åren som 
gått mer kommit att begränsa barnens frihet men ökat min egen förmåga 
till flexibilitet. Jag vet inte om detta stämmer fullt ut. På många områden 
har jag egentligen ökat barnens inflytande och ansvar men jag är noga 
med att lyfta upp grundläggande principer som inte är förhandlingsbara. 
Jag har inte alls i samma utsträckning lika mycket patent på rätt svar som 
jag hade i början. Jag såg det som min uppgift att hela tiden ha en lösning 
på praktiska problem. Det har jag inte längre, oftast löser mina elever 
många konkreta problem. Däremot håller jag koll på och kommunicerar 
”de grundläggande principerna”. Nästa uppgift för mig är att i större ut-
sträckning låta eleverna också formulera och definiera de viktiga princi-
perna. Det är kunskapsutveckling det. 

 
De parallella processer som Bodil identifierar och formulerar sig kring efter 
drygt tre år i yrket ger en bild av hennes professionella utveckling, hur hon som 
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lärare har förändrat sitt sätt att arbeta. Det är en utveckling med frihetsbegrep-
pet i centrum, där olika delar av den allmändidaktiska och pedagogiska dimen-
sionen i lärarens arbete vävs samman. 
 

»Jag är oerhört nöjd med min utbildning» 
Behovet av att strukturera och tydligt definiera undervisningens innehåll tidigt i 
sin lärarbana kopplar Bodil samman med det som hon anser att hon fått med 
sig men också saknat från sin lärarutbildning. Bodil betonar framför allt att hon 
under utbildningen har utvecklat och fått med sig grundläggande redskap i form av 
vem man är som person och lärare, ett förhållningssätt till lärande och definitivt en för-
måga att reflektera. Hon kände sig också väl förankrad i läroplanens mål och rikt-
linjer. Det hon upptäckte och led brist på var det som hon kallar byggstenar vil-
ket fick till följd att det starkaste behovet hon hade som lärare var att försöka 
identifiera byggstenarna för varje ämne, det vill säga ämnesinnehållet i relation 
till undervisningen (jfr Fransson & Morberg 2001). 
 

Nånting som jag däremot kände att jag led brist av det var byggstenar, 
alltså det här starka behovet jag hade av att, okej vad är matteämnets 
grundläggande innehåll, vad är … och det är ju egentligen byggstenar, för 
plötsligt stod jag där med hammare och spade och spatel och hovtång 
och jag vet inte vad allt jag nog hade. Kanske hade en bild av vad slutre-
sultatet skulle va också för jag kände mig förankrad i läroplanen. Men 
skjutsingen dom där byggstenarna då liksom hur ser dom ut? 

 
Sin identitet som lärare och den pedagogiskt eller allmändidaktiska dimensio-
nen, snarare än det ämnesspecifika innehållet i undervisningen, är det som hon 
har haft beredskap för i sitt arbete. Hon talar förutom om redskap också om ett 
antal kryddor man kan tillsätta för att göra det lite spännande. Det skiljer dock mellan 
ämnen. Bodil nämner So/No som exempel på ämnen som hon innehållsmäs-
sigt känner en större trygghet i. Bodil vänder vid närmare eftertanke på reso-
nemanget och reflekterar över att det troligen handlar om att hon under utbild-
ningen hade fullt upp med att definiera redskap. Hon menar inte att det var ut-
bildningen som var bristfällig utan att hon själv hade mer fokus på att brottas 
med andra delar av lärarblivandet än ämneskunskapens. Jag tänker på det åter-
kommande temat i Bodils tidigare texter från lärarutbildningen, där utgångs-
punkten ofta är hennes egen personliga utveckling och mognad, vem hon är 
och den lärare hon vill eller inte vill vara. Diskussionen om att kunna hantera 
ett ämnesrelaterat innehåll är inte lika framträdande. Det yttersta redskapet är 
hon själv som lärare. Det är det redskapet som har tagit störst kraft och plats att 
utveckla under utbildningstiden. Vid min fråga om bakgrunden till valet av ar-
betsplats och pedagogisk vidareutbildning berättar Bodil att attraktionen låg i de 
konkreta materialen och tillhörande ämneskunskaper. 
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»Man är en bra lärare i teorin» 
Bodil återkommer till att hon nu efter drygt tre år i yrket känner sig rutinerad 
och gör en koppling till att hon nu har avslutat den arbetsintensiva utbildning-
en. Hon har gått från att arbeta heltid som lärare och studerat halvfart till ett 
ordinarie heltidsarbete vilket gör att det i nuläget känns som att hon jobbar del-
tid. Det kan alltså ha att göra med känslan av lättnad att inte längre ha lika hård 
arbetsbelastning det är ju svårt att säga om det bara är det oket som har släppt som gör 
att man tycker att man jobbar deltid liksom. Men det som Bodil pekar på som har hänt 
och som hon sätter i samband med en utökad yrkeskompetens är en tydlig ut-
veckling mot konkretion i sitt arbete från det övergripande, generella teoretise-
rande där hon uttrycker det i termer av att man är en bra lärare i teorin. Bodil ger 
ett exempel på hur hon gick till väga med utvecklingssamtalen i sin första klass 
och hur de ser ut idag. Hennes roll även i kollegiet har ändrats utifrån det här 
perspektivet och Bodil refererar till gemensamma konferenser. Processen har 
gått från att lösa problemen teoretiskt till att lösa dem praktiskt. 
 

Man är en bra lärare i teorin (skrattar till) och det … eh … alltså jag kan 
känna själv när jag tänker på mina första utvecklingssamtal som jag hade 
liksom med min första klass och så här va. Alltså det är hela tiden … 
dom rörde sig på ett väldigt … på ett övergripande plan och man pratade 
om problem och att man skulle lösa dom, att vi eller att jag så va. Vi be-
höver göra nåt alltså … men dom blev aldrig så konkreta, känner jag nu 
efteråt. Därför att nu är jag ohyggligt konkret, nu kan jag känna att jag 
nästan är tvärtom, jaja nu skippar vi den här nivån nu måste vi tänka 
praktiskt, vad innebär det? Ja, hur gör vi då? Alltså jag kan känna att min 
roll var från början att teoretisera och problematisera och vrida och vän-
da och lyfta och få ny infallsvinkel. Så var mycket min roll när jag kom. 
Och nu är det liksom, Bodil på elevvårdskonferensen. – Jaja vi känner till 
den där eleven och vi vet och vi har nog alla, vi kan ge fjorton bilder till 
men dom säger ungefär samma. Vad gör vi? 

 
Bodil jämför sin egen utveckling med övriga kollegors och konstaterar att det i 
hög grad råder brist på åskådlighet och praktiskt handlande. Hon tar några av 
de nyare dokumentationskraven, t.ex. handlingsplaner och åtgärdsprogram. 
Dom är inte konkreta! Bodils egen utveckling tycks också leda till att hon intar en 
annan roll i kollegiet, samspel och förhandling med kollegor och med frustra-
tion över brist på åskådlighet. 
 

»Jag har under mina år verkligen utvecklat min förmåga  
att konkretisera mina syften och mål» 
Utifrån utbildningens innehåll, egna erfarenheter samt inblickar i andra lärares 
arbete och skolkontexter ser hon det som ett fenomen som är karaktäristiskt 
för lärarkåren därför att vi löser problemen teoretiskt. I sin egen utveckling har hon 
gått från teoretiker till generalist till nån slags praktisk genomförare. Det behöver inte 
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med nödvändighet finnas motsättningar mellan teoretiker och praktiker (doer). 
Men själv har hon i någon bemärkelse upphöjt reflexion och teori i jämförelse 
med att genomföra i praktiken. 
 

B: Därför att det är nog en människa som jag hade kunnat fnysa lite för-
aktfullt åt för några år sen. 
I: Mm … hur menar du då? 
B: Ja, reflektera är fint eeh … ”doer” är liksom inte lika fint, möjlig vär-
dering. Men alltså … det tycker jag … det är klart att man inte säger … 
men nånstans så är det nog så … ja det är nog så det har …  
För jag gick från teoretiker till generalist tror jag till nån slags … praktisk 
genomförare tror jag. (ganska lång tankepaus) 

 
Det har blivit tydligt att hon som lärare behöver kunna inta båda perspektiven 
när hon arbetar. Det är här jag har mina förebilder idag liksom dom här praktiska och 
hon talar om att det är ju det man lär sig längst med en sån här resa. Behovet att 
inte enbart kunna klyva ner, synliggöra och identifiera pedagogiska problem 
utan också praktiskt kunna åstadkomma ett svar eller en lösning utifrån hur- 
och vad frågorna blir uppenbart när man som lärare måste hantera sitt lärarar-
bete. Det är ju det som händer när man kommer ut. Och det är ju en sån tydlig resa som jag 
har gjort. Bodil talar om vad som kan beskrivas som av professionell utveckling 
och en ytterligare dimension i sin identitet som lärare. Att införliva ”praktisk 
genomförare” i sin läraridentitet visar på en reflexiv process. Hon associerar sig 
med praktikern och tar i någon mening avstånd från teoretikern. Ett identitets-
skapande som kan ses som en praktisk process (Jenkins 2004). 

I texten Resan som skrivs några år senare lyfter hon ”abstraktion och kon-
kretion” som ledord tillsammans med ”struktur och ordning”. För att utveckla 
sin undervisning vill hon använda samtalet som metod för lärandet. 
 

Två andra ledord som följt mig på min resa och som är betydelsefulla är 
abstraktion och konkretion. När jag kom ut som lärare insåg jag från dag 
ett att det jag saknade var konkretionen. Vad ska min elev praktiskt och 
konkret göra idag? Jag hade höga värden, ideal och mål men hade egent-
ligen inte funderat över hur jag skulle nå dit. Jag har under mina år verk-
ligen utvecklat min förmåga att konkretisera mina syften och mål. I mitt 
arbete försöker jag ofta lyfta fram olika aspekter på kunskap som då på-
verkar vad jag tar upp och hur jag gör det. Faktakunskaper bearbetas på 
ett sätt medan förtrogenhet utvecklas på ett annat. Det som jag fortfa-
rande tycker är svårt är att gå från det konkreta till det abstrakta. Hur kan 
vi skapa mer generell kunskap utifrån konkreta och specifika situationer? 
Igen använder jag mig av samtalet och diskussionen som metod för att 
nå mina mål. För mig är det väldigt tydligt att jag använder mig av samta-
let som metod för lärande. Det får som konsekvens att gruppen måste 
vara grunden för lärande, men det sätter också mig i centrum. Jag har 
inte en passiv roll i klassrummet när det gäller kunskapsutvecklingen och 
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jag skulle inte heller beskriva mig som handledare. Just nu upplever jag 
det som en av mina svaga sidor.  
(”Resan” vt 2007) 

 
Samtidigt som Bodil försöker sammanfatta och beskriva bärande delar i sin 
professionella utveckling och sitt lärararbete, landar hon i en beskrivning av sin 
nuvarande lärarroll. Konsekvensen av att hon alltmer använder samtalet som 
metod och gruppen som grund för lärandet blir att hon befinner sig mer i cent-
rum vid lärandeprocessen. Bodil tycks ha svårt att med ord definiera sin nuva-
rande lärarroll. Jag tolkar det som att det inte är helt tillfredställande för henne, 
det skapar en viss ambivalens och också osäkerhet kring sin läraridentitet. Be-
skrivningar som att sätta sig i centrum, inte en passiv roll och att hon inte heller är 
handledare används i texten. Troman (1996) använder begreppet hybrida identi-
teter i relation till nya lärares yrkesidentitet, vilket Bodils försök att beskriva sin 
position kan vara ett uttryck för. 
 

»Jag har säkert spridit prestationsångest  
inte med det jag säger men det jag är» 
Bodil har inför vårt samtal funderat på ytterligare ett område, där hon ser att 
det för hennes egen del har skett en förändring över tid, men även för kollegiet 
i stort. På grund av ökade yttre krav, lärarnas höga prestationskrav både på sig 
själva och på varandra, har det byggts upp spänningar i kollegiet, som inte gyn-
nat samarbete utan snarare lett till misstroende och ökad stress (jfr Troman & 
Woods 2003). Det har också varit en grogrund för outtalade hierarkier och sta-
tusmarkeringar som inte har varit oproblematiska. Bodil berättar om ett nöd-
vändigt och medvetet arbete i kollegiet i de olika arbetslagen, där Bodils arbets-
lag diskuterat och även lyckats praktisera ett förhållningssätt till varandra med 
tanke på ökade krav och prestige och på så sätt lyckats sänka stressnivån. Bodil 
beskriver att hennes arbetslag är ett mindre i det större. De är tre lärare som 
jobbar nära varandra och arbetet där präglas nu av prestigelöshet, något som 
hon tror har smittat av sig till det större arbetslaget. Hon bedömer att det har 
skett förändringar till det bättre, men att det finns ett mindre arbetslag som 
fortfarande lider. 

I Bodils arbetslag har de rent konkret arbetat med att påminna varandra om 
att nånstans så räcker det. Bodil säger att det är sånt som hon tidigare själv har 
kunnat uttala men inte kunnat leva efter, eftersom hon ser sig själv som hög-
presterande och ställer stora krav på sig själv och andra. De gemensamma dis-
kussionerna och strävan efter att hålla stressen på en rimlig nivå gör att Bodil i 
år känner att hon släpper taget. Bodil ger ett färskt exempel med anknytning till en 
bestämd arbetsmodell för individuella utvecklingsplaner som håller på att intro-
duceras på skolan. Det innebär ett stegbladsmaterial som lyfter fram framåt-
skridandet i kärnämnena. Det är ett beslut taget att materialet ska ligga till grund 
för utvecklingsplaner från förskola upp till år nio. 
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B: Och vi håller på att introducera detta och det är ju pärmar och papper 
och man ska göra ditt och datt med elever här och där och det ska in i 
IUP-pärm där och portfolio där och det har liksom vart en smärtsam 
process för jättemånga och många reagerar just med det här ”Åh jag hin-
ner inte och har du gjort det och har du gjort det”. Och det är sånt jag 
skulle ha kunnat gå på och liksom naturligtvis vart färdig bland dom för-
sta men till ett högt pris. Och nånstans så har jag släppt … jag gör lite 
idag och resten gör jag imorron annars så gör jag det sen och hej, ja gör 
så här andra gör så, så här står det i boken men jag gör som jag vill och 
jädrar vad det rullar på då! 
I: Skönt! 
B: Ja, det är jätteskönt! Och från att nog också har haft den här rollen då 
att ha haft höga krav i … jag har säkert spridit prestationsångest inte med 
det jag säger men med det jag är. Och så var det, det var liksom igår så 
var det genast nån. Åh jaaag hinner inte med IUP och nån hade drömt 
om IUP och min spontana reaktion är det, jamen sluta med nu då, då gör 
du ingenting. Jamen då gör du resten sen, vi har ett år på oss … gör det 
en annan … liksom. Och jag kan verkligen känna det. 
I: Du står för det nu det är inte bara som du säger. 
B: För mig är det en enorm skillnad, jag vet … jag kan inte säga hur mina 
kollegor uppfattar det då eeh … nånstans tror jag att dom uppfattar 
skillnaden därför att jag känner själv att jag är inte stressad. Jag är inte 
det, och då blir man ju … eeh … när man släpper på dom egna kraven 
så blir man ju alltså då har man så oerhört mycket roligare på lektionerna. 

 
Att lätta på sina höga prestationskrav och även uppmuntra andra till samma in-
ställning tycks för Bodils vidkommande ha betydelse inte enbart för hantering-
en eller reduceringen av stress. Strävan mot ett mer avslappnat förhållningssätt 
både till inre och yttre krav kan ses som en medveten strategi för att hantera, 
kanske till och med göra motstånd mot (Lacey 1977), en högpresterande ar-
betskultur och ett utökat läraruppdrag. Att sänka kraven på sig själv som lärare 
tycks också få till följd att undervisningssituationen upplevs som mer lustfylld 
och att arbetet går lättare att utföra. Hennes uttalande om att göra som jag vill kan 
kopplas till hennes tidigare resonemang om det som hon generellt sett betraktar 
som en utveckling mot ökad frihet i sitt arbete, en strävan mot ett större hand-
lingsutrymme och autonomi, en process, vilken kan förstås utifrån Bodils indi-
viduella och kontextuella villkor. 
 

»De första åren var jag verkligen bara lärare» 
Bodil berättar att den stress som förorsakas av hög arbetsbelastning är enklare 
att hantera. Den har hon på olika sätt kunnat arbeta sig ur, vilket under de två 
första åren av lärarkarriären innebar mycket kvälls- och helgarbete och i princip 
ingen semester. De första åren var jag verkligen bara lärare. Successivt har Bodil 
kunnat avgränsa arbetet från sitt privatliv men det är ingen enkel process. Man 
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kan tvinga sig själv att inte jobba men ändå vara i sitt yrke. Det oavslutade arbetet ten-
derar att ha en stark påverkan på den som utför det. Inte sällan vittnar både nya 
och mer erfarna lärare om att arbete och fritid flyter ihop. Även om det kanske 
är möjligt att begränsa det praktiska arbetet så tenderar arbetet att finnas kvar i 
tankarna. Lindqvist (2002) kallar detta oavsiktliga tankar som förföljer läraren. 

Med ökad rutin kan kraven på förberedelsearbetet sänkas och stressen inför 
mängden arbete som måste utföras hållas i schack. Den stress som Bodil finner 
svårast att hantera och som tycks öka med tiden är den som orsakas av utebli-
ven kunskapsutveckling hos elever eller av att dessa på något vis är utsatta och 
mår dåligt. 
 

B: … alltså den stressen att ”pengen inte trillar ner” eller att det inte går 
framåt eller den här eleven som jag nu har upptäckt är utsatt då i min 
gamla klass … alltså det är stressande, det är jättestressande. 
I: Okej. 
B: Och den stressen är … kan jag inte … alltså den måste man hantera 
med självinsikt, du kan ju inte bara göra nåt yttre det är ju inte att gå dit 
en lördag och sen är det över. Utan där är det mycket egna frustrationer 
och idealkrockar och … så det är svårare. 

 
Bodil uttrycker att de olika delarna av arbetet genererar olika slags stress. Plane-
ring av undervisning och upplägg av arbetsområden, administrativa sysslor och 
förberedelser av olika slag kan orsaka stress, men kräver arbetsinsatser som inte 
känns oöverkomliga och som också i någon mening är förutsägbara och för-
väntade (jfr Andersson & Andersson 2005; Jönsson & Rubenstein Reich 1998). 
Den stress som är mer emotionellt påfrestande tycks vara svårare att få grepp 
om och förebygga (jfr Paulin 2007). Den uppstår i situationer där den direkta 
lösningen inte är att lägga mer tid på att arbeta ”undan” utan den kräver andra 
insatser och är utmanande pedagogiskt och känslomässigt. Bodil ger exempel 
på en kritisk händelse med en utsatt elev från en av sina tidigare klasser, en pro-
cess som både krävde tid och var känslomässigt påfrestande för alla iblandade 
parter. 

Den klass som Bodil har nu och det föräldrastöd hon får har positiv inver-
kan på hennes arbetssituation. 
 

B: Ja, det är sånt man tänker på så kan det ju säkert spela roll eller rättare 
sagt jag kanske har en väldigt bra klass just i år eller så jag har fyrfemmor 
så det innebär att halva klassen byts ut varje år ju, för jag lämnar ifrån 
mig mina femmor. Och det är klart att min första klass var inte helt enkel 
och särskilt inte som ny men det var några tunga ämnen däri, men nån-
stans alltså dom här tunga ämnena dom har man varje år och därför 
känner jag i grund och botten är det mig det handlar om. Så det har sä-
kert med föräldrarna att göra också. Jag känner att jag har föräldragrup-
pens stöd och det här och då kan man också slappna av. Man har inte 
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dom som en blåslampa i baken om att min eller min dotter utvecklas inte 
eller vad det nu är, tvärtom jag har ett stöd och då …  
I: Ja, då klarar man eller orkar man mer. 
B: Ja, då känner man friheten och då drabbas inte jag av prestationsång-
est, utan kan tillåta dom sakerna som eleverna tänder på och vi kan göra 
våra grejer ihop då. 

 
Föräldragruppens stöd är betydelsefullt, men Bodil anser att den positiva ar-
betssituationen i huvudsak baseras på hennes egen utveckling som lärare. Hon 
avfärdar att de tunga ämnena på något sätt är avgörande för hur hon idag upple-
ver sin situation eftersom de är ett stående inslag, dom har man varje år. 
 

»Mina kritiska punkter dom här åren var … blev positiva  
men dom hade kunnat gå käpprätt åt skogen!» 
Bodil berättar om några händelser i något hänseende kritiska som samtliga har 
haft betydelse. Det är mer eller mindre kniviga situationer som beskrivs, där 
Bodil betraktar utgången som i någon mening lyckosam. Hon berättar detaljerat 
om hur hon har kunnat identifiera och möta elevers behov och kunnat skapa 
goda förutsättningar för elevernas fortsatta utveckling och lärande. Bodil berät-
tar om den första kritiska händelsen. 
 

Ja alltså det har ju … första, första året liksom, dag 1, en elev kommer 
inte på uppropet, kommer inte dag två, kontakt med föräldrarna, nej han 
vägrar och då är det en elev som börjar femman för andra gången och 
flyttar då till vår skola för han har haft skolvägransperioder två gånger 
innan. Så han har haft två perioder med ett halvår i stöten där han har 
vägrat att gå till skolan och ska då börja i min klass i femman. Min första 
femma då, grattis! Kommer inte efter två dar så kommer föräldrarna på 
eftermiddagen, ja sa jag är här i skolan mellan tre och fyra, kom! Så vi 
bara får hälsa på varandra. Fem i fyra kommer dom, en pojke stel som en 
pinne med två bomullstussar i näsan för det har varit sånt slagsmål att få 
in honom i bilen. Och jag ska sätta mig på mattan och ha lite samling 
och tända ljus och jag menar jag är så ny som man bara kan vara och han 
står med armarna i kors och bara stirrar och föräldrarna och jag sitter ner 
på mattan och han står där. Och då tänker man det här blir ett långt år. 
Men det blev bra, från dag ett men det är ju en sån sak om det inte hade 
gått då … alltså han och jag hittade varandra alltså det är ju det här att 
kunna … där funkade min analys liksom var det va som blev fel och var 
det var som hade blivit fel för honom. Och det hade varit överlämnings-
konferenser på BUP då från skolan och gamla skolan och det var lite så 
här, ja, ja, lycka till! Ja, men han och jag klickade, det var verkligen … det 
sa bara klick! Och på nåt vis mina kritiska punkter under de först åren 
var po … blev positiva men dom hade kunnat gå käpprätt åt skogen. 
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I ett senare samtal så frågar jag om ”bomullstusspojken” och vad det var i Bo-
dils analys som fungerade. Bodil talar om en väldigt stark känsla som direkt in-
fann sig i mötet med pojken. Hon berättar att hon ofta har denna känsla i kon-
takten med elever som på olika sätt avviker från normen. Grunden i hennes 
analyser är att ta elevens perspektiv och sätta sig in i, vara inkännande och försö-
ka se helheten vilket ofta har landat i att utifrån deras perspektiv har dom ett adekvat 
beteende. När det gäller bomullstussfallet var Bodils bedömning att han reagerat 
adekvat på skolsituationen utifrån sitt perspektiv och det var en sån kille som inte kom till 
sin rätt. Bodil berättar att de tidigt utvecklade ett samförstånd. Hon uppmärk-
sammade hans humoristiska sida, vilket påverkade relationen ytterligare och 
därmed pojkens trivsel. Bekräftelsen kom också från föräldrarna (jfr Strömberg 
1999; Andersson 2005) som lättade och glada konstaterade att vi har aldrig sett 
honom sån. 

Bodil berättar om ytterligare några kritiska händelser kring en elev som på 
olika sätt har krävt extra insatser och stöd i det sociala samspelet och där hon 
efter en tid fick omvärdera och förändra sitt arbete. Så nu har vi liksom verkligen 
börja hitta ett sätt att kommunicera då. Och så ser man liksom effekten på detta då, där jag 
känner att fler och fler situationer så känner han ett, jaha! 
 

»Mina första år har varit lyckade  
och det ger mig känslan av att duga» 
Bodil berättar om flera liknande situationer från de första åren. Hon har som lä-
rare befunnit sig i situationer med elever, där hon behövt använda ett bemötan-
de som inte alltid har varit lätt att förutse eller förbereda sig inför. Hennes sätt 
att tackla problemen och bemöta eleven i fråga har gett goda resultat och fått 
positiva konsekvenser. I efterhand betraktar Bodil dessa kritiska händelser som 
tillfällen där det hade kunnat gå ständigt åt pipsvängen men det gjorde inte det och 
därför tror jag att det blev bra för det är väldigt skönt att ha med sig det där. Att relativt 
tidigt i yrkeskarriären ha fått uppleva känslan av att faktiskt ha lyckats som lära-
re betraktar Bodil som avgörande för sin professionella utveckling. Mina första år 
har varit lyckade och det ger mig känslan av att duga. 

Dessa kritiska händelser där hon kunde hantera och konstruktivt lösa olika 
sorters problemsituationer med elever ingöt självförtroende i henne i rollen 
som lärare … när självförtroendet finns då blir du mer avslappnad och då gör du mer rätt 
och så blir det en positiv spiral. Samtidigt som hon ser att många kritiska händelse-
förlopp har fått en bra upplösning och att det har inneburit viktiga erfarenheter 
för henne som lärare är känslan dock att det finns mycket kvar att lära. På ett 
plan har hennes erfarenheter bidragit till en stärkt yrkesidentitet, hon är en lära-
re som klarar av sitt arbete ganska bra och som har fått tilltro till sin förmåga att 
hantera flera centrala delar didaktiska såväl som pedagogiska. På ett annat plan 
ser Bodil en brist i att det ofta inte är medvetna, eller i någon mening genom-
tänkta pedagogiskt grundade idéer som styr hennes handlande. Agerandet sker 
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ofta på basis av intuition. Bodil sätter sitt hopp till att kunna identifiera och ge-
neralisera när hon har arbetat ytterligare en tid som lärare. 
 

Sen känner jag alltså det här med konsekvenser för metod eller innehåll 
eller eventuell turordning vilka saker eller … hur man hanterar konflikter 
… eller … där känner jag att alltså där har jag himla lång väg kvar. Så att 
egentligen … jag har väl lärt mig jättemycket praktiskt, jättemycket kon-
kret men där är jag inte lika snabb med att generalisera därför att det är 
… så … det är så situationsstyrt. Det som är rätt konfliktstyrningsmetod 
idag är fel i morgon men rätt i övermorron. Eller så uppfattar jag det nu. 
Det är kanske så att när man har ännu mer erfarenhet är mer erfaren så 
ser man att ja … det handlar egentligen om tre strategier som man egent-
ligen kör runt men … eh … det gör … jag tycker fortfarande att jag age-
rar … att jag agerar hemskt mycket på intuition. 

 
Bodil berättar att undervisningen har utvecklats och förändrats över tid, dess 
grund och konsekvenser. Under senaste året har arbetet enligt Bodil i högre 
grad utvecklats mot att använda gruppen i lärandet. Mycket tid tas för diskus-
sioner och den senaste terminen har det rört sig om genusperspektivet. De varit 
på utställningar och ordnade dagar. De har arbetat speciellt med grupptryck 
mellan killar och tjejer, med media och reklam, genomfört olika typer av analy-
ser. De har arbetat med Trollkarlen från Oz och analyserat berättelsen och ka-
raktärerna, vilket har väckt många frågor och diskussioner. Bodil talar om att 
arbetet så som det ser ut nu inte alls på samma vis som tidigare genererar synli-
ga produkter som till exempel böcker, arbetsblad och liknande. Arbetet genere-
rar i hög grad osynliga produkter. I skämtsam ton men med ett uns av allvar ta-
lar hon om att hon ibland skäms när hon tänker på att arbetet under terminen 
resulterat i få pappersprodukter. Om det skulle samlas ihop och behöva visas 
upp för föräldrar till exempel så skulle det bli en himla tunn liten hög. Det 
framstår på ett vis som ett dilemma att stora delar av arbetet inte enkelt kan vi-
sas fram i form av synliga arbetsprodukter av olika slag. 

Upprinnelsen till att alltmer använda gruppen som grund för lärande var i 
samband med en kritisk händelse i världen som föranledde ett arbete som 
sträckte sig över en tvåårsperiod. Det var attacken mot World Trade Center, en 
händelse som fick konsekvenser både för arbetssätt och för ämnesinnehåll i 
Bodils första klass. Bodil betraktar det som en av de händelser som delvis var 
anledningen till att hennes arbetssätt tog en annorlunda riktning än vad hon 
hade tänkt. Händelsen och det arbete som formades av nyhetsdiskussionerna 
resulterade i en mycket god sammanhållning i hennes första klass och ett lång-
siktigt elevaktivt arbete. 
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»Men alltså det kunde jag känna där tar man stryk,  
man tar stryk när man tar dom striderna» 
Bodil berättar om serie av kritiska händelser där flera olika parter var inblanda-
de. Bodil hade analyserat dåligt fungerande elevkonstellationer och försökt 
genomföra en delning av klassen inför inträdet i högre årskurs med elevernas 
bästa för ögonen. Bodil använde sig t.o.m. av ordet strid, hennes beslut blev 
starkt ifrågasatt av föräldrarna. 
 

Och jag kände att det uppstod en osund grupprelation och man kom 
dom aldrig in på livet och ju mer jag började granska det jag kände själv 
och så, så såg jag att det här har vart med dom sen lågstadiet. Men nu in i 
puberteten så börja det blomma ganska negativt då. Jag ville dela pojkar-
na inför sexan därför att det fanns också … alltså dom … en del av dom 
så att säga utövade makt men det var också dom som blev väldigt själv-
destruktiva och skrev att jag vill ju helst dö och så. Och jag ville dela på 
dom och jag fick inte med mig föräldragruppen för det fanns inte någon 
förståelse från föräldragruppen att det var något negativt utan det var ju 
jättepositivt att dom tyckte om varandra så mycket så att dom var så tajta 
och där skolan till slut backa. Jag gjorde en delning och fick liksom på 
pälsen för det av föräldragruppen då och nu när dom går i sexan så är ju 
lärarna däruppe … tycker väl kanske att det var synd att vi inte delade då. 
Delvis har jag liksom fått rätt då i efterhand, inte av föräldragruppen 
men alltså väldigt många ser det runt omkring. Men alltså där kunde jag 
känna där tar man stryk man tar stryk när man tar dom striderna. 

 
Den situation Bodil beskriver gäller process och beslut om delning, och visar 
att en lärares professionalitet inte ges legitimitet i ett beslut som rör den peda-
gogiska verksamheten. Beslutet grundades på kunskaper om mekanismer i en 
elevgrupp som orsakar osunda mönster. Föräldrarnas önskemål och argumenta-
tion ges företräde i fallet och ledningen går in och fattar ett annat beslut, ett be-
slut som i efterhand ur lärar- och elevperspektiv inte gynnade utvecklingen, 
utan snarare förstärkte de negativa mönstren. Det var påfrestande för Bodil att 
behöva stå upp för sitt beslut inför en föräldragrupp med motsatta åsikter sam-
tidigt som hon genom ledningens handlande kunde släppa ansvaret för den 
fortsatta utvecklingen. Som lärare fick hon foga sig i att ett annat beslut fattades 
och på andra grunder. Det var frustrerande samtidigt som hon såg det som fullt 
acceptabelt att inte strida vidare och försöka driva genom sitt beslut mot föräld-
rarnas vilja utan gå dem till mötes utan att ge avkall på sin egen åsikt i fallet. 
 

Prestigelöshet och att backa, jag menar … alltså nånstans … jag kan fort-
farande känna att jag är ganska trygg i den analysen jag hade gjort. Och 
jag är ganska trygg i att det beslutet vi hade fattat hade varit det allra bäs-
ta. 
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»… då verkligen tittar han på mig så säger han ’Du älskar oss, va?’» 
Bodil tar upp ytterligare en händelse, en kritisk punkt som hon beskriver som 
ett guldkorn. Bodil minns den som betydelsefull och den speglar hennes käns-
lomässiga engagemang och den vikt hon lägger vid kärleken till sina elever. Det 
utspelade sig under en bildlektion, där Bodil själv trots, enligt egen utsago 
mycket begränsade kunskaper i att måla och teckna, försökte gestalta något som 
betydde mycket för henne. Uppgiften var gemensam för klassen. 
 

Och jag målade och höll på och skulle rita en ring av människor, det 
finns ju såna här vaser eller skålar eller vad det nu är och jag målade lik-
som började och skissa på en sån. Liksom nån form av kärlek gemenskap 
skulle jag liksom gestalta i detta tänkte jag. Och då sitter det en kille det 
är han som bruka sitta på hyllan då (skrattar till). Och så såg han väl det 
här och så säger han ”det är våran klass va?” Ja, det är det, för den tan-
ken hade jag för man kände den här gemenskapen, detta var första ter-
minen snarare första delen än andra men kanske nånstans mitt i första 
terminen. Och då blev det lite tyst sådär och alla blev nyfikna då liksom 
och så säger han … då verkligen tittar han på mig så säger han ”du älskar 
oss va?” Och det liksom det tog jättehårt i mig och jag känner att jag blev 
väldigt rörd själv och liksom känner hur tårarna stiger för att ja … precis! 
Och så sa jag det, nu blev jag väldigt rörd och ja det är nog det jag kän-
ner liksom. Och det blev så här andäktigt och sen satt alla och målade 
(pratar jättetyst) andäktigt. 

 
Bodil talar om den här typen av händelser som dom små sakerna. Små saker, 
som kanske inte eleverna minns men som Bodil betraktar som viktiga händelser 
för henne. Den här händelsen minns hon eftersom då uttrycktes den grund-
läggande känslan som kom att prägla relationerna mellan henne och eleverna i 
hennes första klass. Sen kan man bli arg och trött och allt det här men grundkänslan mel-
lan oss är kärlek och det är så bra när nån definierar i klassen då att inte är jag som säger 
det. Att Bodil genom denna kritiska händelse får bekräftelse på att eleverna upp-
fattar hennes kärleksfulla omsorg ger en stark upplevelse av tillfredställelse. 
Detta kan förstås av hennes fokus på relationer i arbetet (se Hargreaves 1998). 

Bodil återkommer till den förändring som skett successivt sedan hennes 
första år som lärare och hur hon nu ser på sig själv som lärare i förhållande till 
de elever som hon inte tyckt sig klara av. Det handlar om sänkta krav på sig 
själv som lärare. Att sänka kraven och vara mer tillåtande mot sig själv, inte 
sträva efter perfektion kan betraktas som en av Bodils strategier som vuxit fram 
och som hon också sätter i relation till att det som kan betraktas positiva upp-
lösningar av kritiska aspekter i lärararbetet och de kritiska händelser som hon 
berättat om. 
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Den fortsatta yrkesbanan 

»Det är dom sammantaget som då är drivkraften  
egentligen hela tiden, alltså när det blir ett steg till» 
När vi träffas för vårt andra intervjusamtal inleder Bodil med de reflektioner 
och tankar som väckts i samband med läsningen av utskriften av vårt förra sam-
tal. Hon har funderat på vad det var hon ville ha sagt och talar om två linjer. 
Dels gäller det perspektivförskjutningar och det stora perspektivet, som skildrar 
övergripande processer i det pedagogiska arbetet som handlar om frihet och 
struktur, dels är det de små anekdoterna. Det är i huvudsak det senare som hon 
funderat över. 
 

B: Och då … och då … tänker … för jag kände att jag tänkte ett varv till 
och så tänkte jag alla dom här … ja små anekdoterna som ju ändå … för 
dom är viktiga. 
I: Jaa, jag tror också det. 
B: För dom minns jag tydligt och, klart och dom är betydelsefulla och så 
fundera jag ett varv till och vad står dom för och då kan jag känna att 
egentligen … är det ögonblicken när relationerna har tagit ett steg till 
med en eller flera elever, när det har uppstått eeh … heliga stunder på 
nåt vis, alltså det blir … det blir närvaro det blir kontakt det är en för-
djupning i relationen antingen på ett individuellt eller ibland har det gällt 
hela gruppen. Och det tror jag väldigt många av dom här berättelserna 
stod för. 

 
Bodil ser de små berättelserna som meningsbärare för viktiga händelser i lärar-
arbetet. Det är händelser som har det gemensamt att de skildrar den relationella 
dimensionen i arbetet där, det sker någon form av positiv utveckling individu-
ellt eller kollektivt. Bodil kompletterar med ytterligare en del som inte är så 
framträdande i anekdoterna men som hon också ser som betydelsefullt. Det 
handlar om händelser där hon har kunnat se en utveckling av elevens relation till 
sig själv ett steg mot en stärkt självbild och större självförståelse. Anekdoterna 
skildrar i hög grad heliga stunder, känslomässigt laddade där relationer utvecklas 
vilka bygger på förtroende och tillit. Detta kanske kan betraktas som kärnan i 
det engagemang som Bodil har i sitt arbete som lärare. När hon tänker tillbaka 
och betraktar de händelser som hon har berättat om uttrycker hon att det är dom 
sammantaget som … som då är drivkraften egentligen hela tiden, alltså när det blir ett steg 
till. 

Detta kan förstås i ljuset av Bodils intresse för och betoning på personlig 
utveckling och mognad för henne i rollen både som blivande och verksam lära-
re. Det har varit det som hon uttryckt att hon saknat under sin egen skoltid som 
elev och det har successivt vuxit fram som en viktig linje i hennes pedagogiska 
arbete. 
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»Kan man som lärare säga, nä du,  
nu är det kunskapsinhämtning så nu kan du va hur ledsen du vill» 
Under vårt samtal vrider och vänder Bodil på den socioemotionella dimensio-
nens betydelse för lärares arbete. Hon är medveten om att den på olika vis är 
bärande i hennes arbete, som drivkraft och som basen för inlärning men reflek-
terar också kritiskt över varför den har blivit så central i läraryrket och konse-
kvenserna därav. Hon gör en koppling till omvårdnadsaspekten samt införandet 
av samlad skoldag och även till dagens debatt om bristfällig lärarutbildning och 
ämnesbrister hos elever och lärare. 
 

I: Utan på nåt vis om jag tolkar dig rätt så ligger det som en grund för att 
ett arbete ett lärararbete överhuvudtaget ska kunna fungera, stämmer det 
eller? 
B: Ja, det … ja absolut! 
I: Ja att liksom det är basen, goda relationer är basen för ett gott lärarar-
bete. 
B: Mm, är basen för inlärning. Och då … alltså … jag menar har man 
sina svarta dagar så blir det jaha eh var det så förr är det så i alla … eller 
är det bara svenska barn som behöver ha dom här nära relationerna för 
att lära sig eller … är det ett konstruerat behov utifrån hur vårat samhälle 
faktiskt ser ut? Är det det att den samlade skoldagen som infördes fak-
tiskt blandar ihop lärarroll som nån ja … alltså den här traditionella kun-
skapsinhämtarrollen, ledarrollen med med en omvårdnadsroll? Och i den 
hopblandningen eller sammanslagningen gör att som människa måste du 
prioritera omvårdnad alltså du kan … det bara blir så och vi har barnen 
… det är många timmar varje dag. Kan man som lärare säga nä du, nu är 
det kunskapsinhämtning så nu kan du va hur ledsen du vill. 

 
De frågor som Bodil ställer ger en bild av att hon försöker förstå och proble-
matisera hur lärarrollen påverkats genom olika förändringar i samhället och ge-
nom politiska beslut i relation till skolformer. En av konsekvenserna är att om-
råden inom den sociala sfären har fått en framskjutande position i lärarrollen. 
Bodil sätter den mer socialt inriktade omvårdnadsaspekten i lärarrollen i rela-
tion till rollen som undervisare, och elevens roll som ”vårdtagare” och kun-
skapsinhämtare. Det är olika delar av lärararbetet där uppdraget är att omfatta 
båda rollerna, vilket inte framstår som okomplicerat för Bodil. En slutsats hon 
drar utifrån sina erfarenheter är att hon i rollen som lärare prioriterar omvård-
nad, fostrans- och relationsarbete på bekostnad av den mer ämnesinriktade de-
len i undervisningen. 
 

»Det finns en professionalism som jag tycker har underlättat för mig» 
Bodil kritiserar ytterligare att relationsarbete och social omvårdnad har en fram-
trädande roll i hennes arbete. Bodil gör ett tankeexperiment där hon beskriver 
sig själv i rollen som arbetssökande på en konsultfirma och ska formulera vad 
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hon kan. Att sätta ord på och klargöra vad hon kan som lärare och vad som ka-
raktäriserar hennes professionalism ger upphov till en viss frustration. 
 

Jag menar säg vad är lärarprofessionalismen? Säg att jag slutar vara lärare 
på en skola vad kan jag komma ut och säga att jag kan, och det här skulle 
jag kunna erbjuda er. Om nån skulle starta en konsultverksamhet vad 
kan jag säga att jag kan? Och då blir svaret ha nära relationer med barnen 
det är ingen som kommer att köpa. Och då känner jag ju egentligen mig 
väldigt oprofessionell, därför att ha nära … alltså är det det som är lärar-
yrket, att ha nära relationer, ja då är man duktig. Alltså det går inte riktigt 
ihop och … om det nu är min professionalism då är det ju ingenting som 
jag kan stänga av alltså då är det en del av mig. 

 
De tankar och erfarenheter som Bodil förmedlar är att den socioemotionella 
dimensionen genomsyrar hennes arbete på ett sätt som gör att den kräver en 
problematisering, rörande orsak och konsekvenser. Genom kritisk reflektion vi-
sar Bodil den tveksamhet hon känner inför vad som kan betraktas som profes-
sionalism inom läraryrket idag vilket inbegriper en viss osäkerhet vad gäller Bo-
dils yrkesmässiga identitetsskapande. Jag tolkar det inte som att hon menar att 
den inte finns utan snarare är svår att sätta ord på. 

Denna osäkerhet om att värdet av hennes relationsinriktade arbete i förhål-
lande till talet om att vara professionell, kan kopplas till den diskussion som 
Gannerud & Rönnerman (2006) för. De kritiserar den begränsade beskrivning 
av vad som karaktäriserar lärares professionalitet vilket kan kopplas till de tradi-
tionella professionsorienterade kriterierna. De framhåller att det finns en ökad 
kritik mot den typen av professionella ideal, särskilt i yrken som domineras av 
kvinnor. Kriterierna osynliggör och därmed undervärderar det som av arbetsta-
garna uppfattas som centralt och fundamentalt i yrkesutövningen. En sådan till-
lämpning av professionskriterier på lärares arbete innebär att viktiga delar av 
detta riskerar att gå förlorade (jfr Goodson 2005). Det handlar framför allt om 
lärarens ansvar och omsorg för elevernas sociala och känslomässiga utveckling. 
Det är kunskapsområden som sällan förknippas med eller framhävs i relation 
till talet om lärare som professionella. 

Den professionalism som Bodil talar om förutsätter ett personligt, socialt 
inriktat engagemang som i sin tur ger en personligt baserad professionalism. 
Samtidigt som Bodil är tveksam till vad hon egentligen kan som lärare, så ser 
hon att hon har utvecklat kunskaper, som hon kopplar till sin professionalism. 
Det handlar om att kunna avgöra vilka kunskapsnivåer som elever bör ha nått 
upp till. 
 

B: Sen känner jag alltså att det finns en professionalism som jag tycker 
har underlättat för mig och den är faktiskt inte i förhållningssätt eller har 
med mig som person och göra för där känner jag ju jag egentligen inte 
att så mycket har förändrats. 
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I: Mm, okej. 
B: Utan den är … alltså det har underlättat för mig att jag nu faktisk har 
en hyfsat god uppfattning om vad elever, ungefär bör ligga och vad dom 
ungefär bör ha med sig i dom olika ämnena. 
I: Okej. 
B: Vad kan … alltså vad är det för stötestenar vi har i dom olika ämnena. 
Vad är nästa naturliga steg. Hur kan jag fånga upp det på ett bra sätt? 
Alltså att inte uppfinna hjulet på nytt hela tiden. 

 
Bodil talade tidigare om att hon, i början av lärarkarriären, var osäker på, vad 
som skulle ingå i ämnesundervisningen, hur ämnesprogressionen skulle se ut 
och vilka kunskapsnivåer som skulle nås. Hon hade fullt upp att hantera detta. 
Med tiden har hon fått en större säkerhet. Bodil talar om att samtidigt som hon 
genom erfarenheter har fått en större säkerhet så har hon delvis tappat bort vad 
hon benämner den medvetna reflektionen. Hon talar om att utanförperspekti-
vet var betydligt större, när hon var ny som lärare och sätter det i samband med 
det myckna strukturerandet som krävdes i början. Strukturerandet innebar tyd-
ligen tydliga aktiva kliv utanför. 
 

»… nämen titta, nu kommer jag ju ut  
och det hinner inte gå en månad och så vill jag ha mattebok!» 
Att hennes start som lärare blev så strukturerad anser hon handlade om just 
denna osäkerhet och bristen på byggstenar, vilka hon inte tyckte sig ha erhållit 
under lärarutbildningen. Kritiken mot utbildningen nyanseras något, då Bodil 
menar att undervisningen troligen innehöll dessa delar, men att hon själv inte 
tog till sig dem. Det fanns kanske mer av det under utbildningen än vad jag egentligen tog 
tag i men jag var inte inne på det därför att för mig var läraryrket att hantera det som person. 
Bodil berättar att hon bl.a. på grund av sin osäkerhet i undervisningen såg lä-
romedel som en hjälp att styra upp arbetet. Inte helt oproblematiskt med tanke 
på de kritiska signaler som belyser användning av färdigt undervisningsmaterial 
och färdiga läroböcker, som Bodil minns från sin utbildning. 
 

Då fick jag ta tag i den biten när jag … ja herregud och då blev det ex-
empelvis viktigt för mig med läromedel vilket ju har varit en moralisk 
fråga för mig då får jag har gått en utbildning där man har förhållit sig 
ganska kritiskt till givna ramar och färdiga läromedel alltså det blev ju 
nödvändigt för mig för helt plötsligt … jag har ingen aning … jaha matte 
… men lite mer vadådå? Vilken matte? Det känner jag ju inte heller nån 
skam i att jag har använt mig av och använder mig av. Men första reak-
tionen var ju den , nämen titta nu kommer jag ju ut och det hinner inte 
gå en månad och så vill jag ha mattebok. Ja, och det som va så hemskt, 
också det är ju nånting att bearbeta skuld reaktionen som blev för att den 
kom. Som ett brev på posten. 
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När Bodil senare talar om hur hennes undervisning på ett övergripande plan 
har förändrats och där hon alltmer vill sträva mot ett tematiskt arbetssätt beto-
nar hon vikten av att som ny lärare tillåta sig olika hjälpmedel. Detta försöker 
hon också förmedla till andra. 
 

Så när jag träffar lärare och studenter och … jag har ju haft lärarstuden-
ter och man möter andra och när man får nya till skolan, nyutexade så är 
jag väldigt mån om att tala om tillåt tillåt, tillåt er hjälpen från början. Ha 
böcker jättebra! Dom är fantastiska, lär dig att hantera dom så småning-
om, dom är jättebra. 

 
Att inte kunna arbeta enligt lärarutbildningens kritiska förhållningssätt till läro-
medel skapar skuldkänslor, vilket Hargreaves (1998) kopplar till kravet och för-
väntningarna på att man ska vara perfekt som lärare. Bodil beskriver ett mer 
nyanserat förhållande till läromedel, som successivt utvecklats och som hon 
också vill förmedla till andra. Att hantera läromedel har varit en inte helt oprob-
lematisk process (jfr Andersson & Andersson 2004) 
 

»Det pågår en väldigt intressant diskussion i samhället  
huruvida lärarutbildningen är bra eller inte» 
Bodils erfarenheter och tolkning av sin utbildning och sitt arbete är att det inte 
brister i ämneskunskaper hos lärarna, men att det är den socioemotionella di-
mensionen som tar störst plats i lärararbetet genom att läraruppdraget har för-
ändrats och förutsättningarna för det. Bodil tar vårt samtal som exempel på vad 
hon koncentrerar sig på som lärare (och jag som forskare) i samtal om lärares 
arbete. 
 

… det pågår en väldigt intressant diskussion i samhället huruvida lärar-
utbildningen är bra eller inte, eller … och hur vi lärare … universal lös-
ningen på allt är ju att lärare behöver utbilda sig lite till och vi är inte till-
räckligt bra egentligen och ämneskunskaperna är dåliga inte minst i matte 
och engelska och … eh det stärkts ju egentligen av att man sitter här och 
pratar relationer, för det är ju det som tar min tid. Det är det som tar min 
ork, min kraft och det kanske är det jag är bra på. Så att det är ju inte 
bara positivt. 

 
Det som Bodil förmedlar och som bottnar i hennes intresse för den socioemo-
tionella sfären i lärararbetet är att det egentligen brister varken i lärarutbildning-
en eller i lärares kunskaper generellt, utan det som lärararbetet i hög grad för-
väntas innehålla dvs. undervisningen i kunskapsämnen får inte tillräckligt stort 
utrymme. Det är omsorgsdelen i arbetet med eleverna som tenderar att ta stor 
del av både tid och kraft. I ett senare samtal berättar Bodil om en när ledningen 
på skolan under en studiedag inledde med att säga att ”de senaste” rönen tydligt 
visar att ”det enda barnen vill, det är att bli sedda” och signalerade att det är 
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viktigt för lärarna att beakta. Bodils reflektion över uttalandet speglar en frustra-
tion över vad hon betraktar som ett nästintill omöjligt uppdrag. 
 

Och jag bestrider inte det men hör du inte vad du säger. Du begär av mig 
att jag ska se mina 25 som kompensation för att deras föräldrar inte har 
kunnat se sina två barn. Samtidigt som man ska lära dom en massa för 
det har jag också ett samhällsuppdrag på. 

 
Bodil har tidigare berört det som handlar om att som lärare sätta upp ett försvar 
emot kraven och eventuellt för sina misslyckanden genom att skjuta läroplanen 
i sank. Bodil har vänt sig mot den sortens argumentation just för att hon ser det 
som en ursäkt för tillkortakommanden och ett sätt att skylla ifrån sig. Hennes 
resonemang visar nu på en mer nyanserad syn härvidlag, en större förståelse, 
men det visar också den ambivalens hon känner inför att uppdraget ibland upp-
levs som orimligt. Bodil hamnar som ofta i sina reflektioner i ytterligheter, svart 
eller vitt, för att använda hennes egna ord. Antingen är läroplanens mål och lä-
rarens uppdrag idag inte realistiska eller så är hon olämplig som lärare. 
 

B: Och min första reaktion då, det var ju liksom det här att ja jo men det 
är ju också ett sätt försvara sig mot liksom kraven då. Det är ju naturligt-
vis att ifrågasätta läroplanen då. Och det känner jag ju det är en mycket 
berättigad fråga, utifrån en upplevd verklighet. Och antingen är det ju så 
att den frågan är berättigad och antagligen att det finns nånting i det då 
att det inte är rimligt. Eller så måste jag va olämplig eftersom jag inte 
förmår att fullfölja det tillfredsställande då. Jag klarar inte av att se och 
bekräfta alla, och samtidigt lära dom och få dom och vara glada och 
tycka det är roligt och utvecklas på … fritt och ohejdat under frihet och 
med fullt ansvarstagande. 
I: Mm, är det ett rimligt uppdrag? 
B: Och som jag … alltså inte bara ansvaret utökats utan hjälpen, befo-
genheterna, resurserna minskat på nåt vis, alltså inte nog med att jag be-
driver en slags skolutveckling som … som man nog för att antal år sen 
då förväntade sig att nån annan gjorde. Jag har inte ett styrdokument i 
handen när jag gör det, som hade kunnat hjälpa mig. Utan på nåt vis 
måste jag också uppfinna verktyget. Eh … och jag … jag … nä jag tror 
inte att det är rimligt eh … jag tror att också lärarna behöver dom här 
ramarna som jag tror att eleverna behöver. 

 

»Det är för stor frihet, för många val alltså» 
Bodil talar vidare om det hon kallar för perspektivförskjutningar som står för 
de processer som Bodil kunnat utkristallisera i sina beskrivningar av hur hon 
har utvecklats i yrket. Dessa tycks omfatta ett förändrat förhållningssätt till fri-
het och struktur och konkreta successiva förändringar i undervisningen. Den 
processen har Bodil skrivit om i texten Resan. Hon har tidigare också tangerat 
att just frihetspedagogiken i termer av att ”göra vad man vill och själv välja” 
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inte gynnar alla elever kanske egentligen ganska få. Särskilt inte så som den i 
många fall tolkas av både lärare och elever med den pedagogiska inriktning som 
skolan bygger på. Bodil har utvecklat en ambivalens. Samtidigt som hon i teorin 
ser frihet under ansvar som ideal så säger hennes erfarenheter att detta inte är 
genomförbart eller pedagogiskt försvarbart i praktiken. Perspektivförskjutning-
ens konsekvenser innebär att hon har funnit andra vägar i sitt arbete som lärare. 
I samband med att Bodil resonerar om vikten av känslan att faktiskt ha lyckats 
hyfsat bra som lärare de första åren, vilket resulterat i att hon känt att hon du-
ger överför hon något av det även till sitt sätt att tänka om eleverna. Det är vik-
tigt att eleverna känner att de duger och att hennes val att styra upp deras frihet 
är ett sätt att ge större förutsättningar för eleverna att klara av och hantera sitt 
arbete och därmed få en bra självkänsla. 
 

Och där jag faktiskt upplever att struktur och styrning för eleverna 
många gånger är … ger samma känsla hos eleverna därför att det dom 
många gånger mår dåligt av det är för ju för stor frihet, för många val 
alltså dom upplever det som en vaghet och känner nån slags dold agenda 
som dom inte uppfattar … eh … sen om det är en dålig ursäkt för mig i 
mina val då … men det är så jag uppfattar … eh … det är skönt när dom 
vet att nu ska det här göras och så kan man plocka av det och det är tyd-
ligt och det är klart. 

 

»Föräldrarna betalar för att hantera systemet» 
Hennes förändrade arbetssätt handlar bland annat om att alltmer arbeta med 
gruppen som utgångspunkt. Det är gruppen som är redskapet vid kunskapsut-
veckling inte i huvudsak individen. Bodil ifrågasätter hur individualisering tar 
form i undervisningen. Hon ser det som ett uttryck för att det är svårt att 
genomföra. Det sker utefter de förutsättningar som finns för lärare och elever. 
Bodil ser svårigheter med att lyckas förena individualisering med lärande i 
grupp, det är en utmaning hon står inför och vill hitta vägar till. 
 

Individualisering har ju blivit självständigt eget arbete … vilket är … det 
är förkastligt och det blir det även i våra åldrar alltså jag menar … det 
blir ju att jobba så fort man vill i matteboken alltså det är ju individualise-
ring och jag och det är det jag har svårt för … och alltså … moralis … 
alltså stå för moraliskt etiskt och jag känner att jag är redo att ta nya steg 
därför att det strider mot min syn. Och sen hur det då ska gå till rent 
praktiskt alltså hur ska vi kunna individualisera och ändå eh … ha någon 
form av samspel med mig som lärare och med klassen, det är inte själv-
klart enkelt. 

 
Bodil ser en tendens till att allt fler föräldrar betalar för att de äldre eleverna ska 
få extra undervisning i hemmet. Detta ser hon som resultat av en alltmer indi-
vidualiserad pedagogik, där ansvaret för lärandet hamnar hos eleven och föräld-
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rarna (jfr Dovemark 2004). Hon berättar om en kritisk händelse där föräldrar 
till hennes tidigare elever tagit kontakt och velat diskutera vilka möjligheter som 
fanns för att deras barn skulle nå målen. Bodil blev omskakad och upprörd när 
hon förstod att det faktiskt handlade om att föräldrarna betalar för att hantera syste-
met vilket hon också påtalade. Vem har råd med det? För det har ju inte alla råd med 
eller förmåga till eller. 
 

B: För utslagningen ser jag och jag menar vi ser den egentligen också i 
ämneskunskaper för där kommer konstanta larmrapporter om att det blir 
sämre. Och det är också ett uttryck för att egentligen inte står väl till … 
men det är ju att lärarna inte kan tillräckligt mycket. 
I: Och det blir ju återigen en förenklad bild av det hela på nåt sätt. 
B: Det enda är att ge lärarna högre lön och högre status eller vi gör om 
lärarutbildningen en gång till eller vi ja, jo visst utan att vi nånsin adresse-
rar problemet. 

 

»Man kan skratta åt det dåliga och lösningen heter individualisering» 
Bodil riktar en ganska syrlig kritik mot lärarutbildningens budskap om individu-
aliseringen som lösningen på allt. Bodil berättar om sina erfarenheter från ut-
bildningen, där det ofta pekades på dålig undervisning med en ensidig analys 
som följd. Det är ingen fördelaktig bild som ges av utbildningens sätt att belysa 
det som kan betraktas som de dåliga exemplen. 

 
B: Och det blir ju delvis en kritik mot lärarutbildningen alltså för det blev 
ju också då jag menar eh … och det är ju många som säger och det kän-
de jag själv och det har jag fått från många andra och så. Man sitter på 
utbildningen och skrattar åt alla dåliga exempel och katederundervisning 
… och … 
I: Det blir så enkelt … 
B: Det blir jätteenkelt och man kan skratta åt det dåliga och lösningen 
heter individualisering och sen när dom kommer ut så ser … så blir det 
omöjligt därför att man lär sig teoretiskt att individualisering inte är att 
räkna i eget tempo eller ha en arbetsbok i svenska i eget tempo, för det är 
ju inte heller bra. Men det är den individualiseringen dom ser och när 
dom själva ska försöka hitta nåt annat då så blir det den förlöjligade ka-
tederundervisningen eller … då där alla måste göra samma för det är ju 
inte heller rätt. Och då blir man helt plötsligt … då har man inte så 
mycket. 

 
Bodils frustration bottnar i att individualiseringen på ett teoretiskt plan alltför 
lättvindigt förespråkas som den enda vägen och annat förkastas, speciellt som 
nyutbildade lärare hamnar i en situation där man blir högst osäker på vilka pe-
dagogiska redskap man har att tillgå. De hamnar så att säga mellan en feltolkad 
individualisering och en fördömd katederundervisning. De erfarenheter Bodil 
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själv har gjort i sitt lärararbete har tillsammans med en kritisk reflektion över 
”frihets- och individualiseringspedagogiken” lett fram till en önskan om att yt-
terligare utveckla sitt arbetssätt och Bodil gör en återkoppling till hur arbetet 
inom samhällsorienterade ämnen tog en annan vändning genom händelsen vid 
World Trade Center och berättar om när hon ganska nyligen besökte sin förra 
klass i ett ärende. Reaktionen när hon kom in klassrummet både gladde och 
överraskade henne, åh det har hänt nånting i världen. Arbetet med nyhetsbevakning 
och gemensamma diskussioner var det som de spontant tänkte på när Bodil 
kom på besök och i vårt samtal utbrister Bodil Samhällsmedborgare, fy vad roligt att 
dom har blivit det! Efter snart fyra år i yrket talar Bodil om vad som har varit posi-
tivt och vad som förändrats i undervisningen och hur hon har utvecklats som 
lärare. Det resulterar bland annat i att hon nu känner sig redo att pröva en mer 
tematiskt upplagd undervisning vilket hon också har diskuterat och förankrat 
med ledningen på skolan. Jag vill börja ta dom stegen. 
 

Så jag har det som projekt att jag faktiskt hur jag vill jobba nu till hösten 
och vad vi kan åstadkomma. Och det jag vet att jag måste jobba med 
mina egna mål och mina egna ideal och hitta den här lagoma lunken för 
att annars så kommer … kan man ju göra ett reformarbete och gå in i 
väggen då. 

 

»Jag skulle kunna säga upp mig lätt idag, lätt» 
Ett år senare, våren 2006, träffar jag Bodil för vårt tredje intervjusamtal. Jag 
märker snabbt att hon är upprörd över något. Det visar sig att det är något som 
har hänt under dagen och det första Bodil säger är idag skulle det inte vara svårt att 
säga upp sig. Jag frågar om det är okej att sätta på bandspelaren direkt och hon 
ger klartecken. Bodil harklar sig och samlar sig något. Jag vill inte forcera eller 
pressa henne utan säger att hon kan dricka sitt kaffe i lugn och ro. 
 

B: Eh … (tyst en stund) jaa, jag skulle kunna säga upp mig lätt idag, lätt. 
Och jag är nog så arg så jag skulle kunna gråta och det … jag brukar inte 
vara det men … mm. 
I: Gråt du! 
B: Näe jag kommer inte att gråta men egentligen så är det …  
I: Näe men känslan är sån …  
B: Ja, känslan är den … (vi pratar samtidigt) 
I: Den är så pass stark så att det … klumpen sitter där i halsen … i ma-
gen. 
B: Egentligen är det … egentligen är det inte varje händelse eller ens 
händelserna i klump så. Det tunga är maktlösheten. Om jag … om jag 
visste hur man kunde ändra saker och ting eller att man visste att det gick 
och göra nånting åt och så … om jag bara visste att om jag spottade i 
näven en gång till så löser det sig eller så då hade jag överlevt eller liksom 
hade det inte vart så …  
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I: Mmm 
B: Men jag vet inte mer. 

 
Bodil är uppgiven och dämpad. Ansiktsuttryck, kroppshållning och tonläge vi-
sar det. Det är uppenbarligen något som hon uppfattar att hon inte rår på som 
lärare och inte har stora förhoppningar att kunna lösa genom att spotta i nävar-
na en gång till. Bodil säger att anledningen till att hon känner som hon gör idag 
inför sitt arbete och det som har hänt är flera. Hon väljer att, som ofta tidigare, 
göra en analys av situationen med utgångspunkt i det arbete med relationer som 
så ofta tagits upp vid tidigare samtal för det är ju en analys man gör och det gör man ut-
ifrån den man är och jag tänker ju genast relationer. Bodil berättar om upprinnelsen till 
sin känsla av ilska, förtvivlan och maktlöshet. 

Under året som gått har hon arbetat jättehårt med en grupp elever som hon 
visst har haft framgång med, men att negativa tendenser som hon ser som all-
varliga, har kvarstått och som har med förhållningssätt till varandra och bristen 
på empati att göra. Under gårdagen utspelades ett samtal där gruppen berättade 
om en händelse, som kan bedömas som en allvarlig kränkning mot en annan 
elev. Det ger mig en känsla av maktlöshet när jag hör vad dom har gjort mot varandra. 
Medan Bodil berättar mer detaljerat om händelsen stiger tårarna. Mot bakgrund 
av det gångna årets arbete frågar sig Bodil vad mer hon kunde ha gjort och 
funderar över sin egen roll i relation till elevernas beteende. Har jag bidragit till 
det eller, va? Är jag en sån där lärare som man kan läsa om i tidningen, ”Skolan gjorde ing-
enting”. Bodil är bekymrad och frågande, hon bedömer trots allt att hon har lagt 
ner så mycket arbete under året som hon har förmått, ett målmedvetet och 
långsiktigt arbete. Det har inte räckt. 
 

Det är mina elever som kränker andra och gud vad jag har investerat 
(sägs betonande och med eftertryck) och det hjälper ju inte! Och anting-
en är … antingen är ju dom vidriga individer eller så är det ju fel på mig 
alltså nånstans där är man … Och jag har haft föräldramöten så att säga 
med gruppen då, med föräldragruppen då och det har vart jätterak och 
öppen och tydlig kommunikation. Och jag sitter och säger att det är bris-
ter i empati och ditt barn har dom här svårigheterna och ditt barn gör … 

 

»Du har ingen trovärdighet kvar som lärare  
men det är lärarkåren som hängs ut i media» 
Bodils investeringar i form av personligt och professionellt engagemang i en 
grupp elever har inte gett det resultat som hon hoppats på. Hon är plågsamt 
medveten om vad de har utsatt varandra för och inser att det arbete med värde-
grundsfrågor genom dramaövningar och samtal som genomförts under året inte 
fullt ut kunnat häva eller förebygga de negativa tendenser som Bodil identifierat 
tidigare. Det är med blandade känslor hon möter detta faktum, besvikelse och 
maktlöshet är det som framträder tydligast och kanske också en känsla av skuld 



184 

(jfr Hargreaves 1998). Bodil tar senare i samtalet upp den rådande samhällsde-
batten, där skolan är i fokus, och den kommande lagen om kränkningar och det är 
massa saker vi ska göra i skolan. Bodil inser att lagen är en viktig markering, men i 
relation till de erfarenheter hon har av att jobba förebyggande och resultatet av 
det, gör att hon ändå är frågande om den nya lagen hjälper lärarna i det konkre-
ta arbetet. Ytterligare pålagor, men inga konkreta redskap. Jag vet inte vad jag ska 
göra mer! Specialläraren har haft en dialog med skolverket, där frågan ställdes 
kring vad ska vi göra då? Och då säger dom att ja då får ni prata en gång till. Bodil vri-
der och vänder på problematiken och menar att konsekvenserna blir att du har 
ingen trovärdighet kvar som lärare men det är lärarkåren som hängs ut i media. 

Bodils yrkeserfarenheter och resonemang visar att lärare hamnar i en utsatt 
position, när redskap saknas för att hantera allvarliga och svåra problem, som 
både aktualiserats i media och på en utbildningspolitisk nivå. Oavsett lagar och 
riktlinjer gällande kränkande behandling, ges signaler från högre instans att fort-
sätta tala om problemen, om det inte sker förändring. Några fler konkreta för-
slag eller åtgärder finns inte att ta till. Det läggs ett stort ansvar på lärare. Som 
lärare har man lagar att följa, många direktiv men föga befogenheter och kon-
kreta redskap. Risken är stor att man kommer till korta och hamnar i en situa-
tion, som den som Bodil beskriver. Den kritiska reflektion Bodil gör över sina 
erfarenheter och upplevelsen av att stå utan redskap i en svår situation slutar 
bland annat i att dokumentationen blir det medel som hon kan använda för att 
trots allt visa vad som gjorts och diskuterats, ett sätt att hålla ryggen fri. Inte till-
fredställande men det som finns att tillgå. 
 

B: För det är ju vi som minsann inte har gjort. Och det viktiga nu blir 
bara att man protokollför ordentligt alla möten man har och helst ha 
mejlkontakt med föräldrarna för då kan man trycka ut det mejlet och sät-
ta in i en pärm så att det åtminstone har skrivits också och att det fram-
går med allt tydlighet att jag har sagt det. För det är det viktiga. 
I: Dokumentationen. 
B: Ja, för jag har ryggen fri då har vi … då har jag gjort det jag kan. 
Egentligen behöver jag skriva ner det jag säger för jag har egentligen inga 
andra befogenheter än och prata och allt ska dokumenteras och eftersom 
jag bara kan göra i princip prata och säga till så får vi skriva ner varje 
gång jag säger någonting till någon. Eh … men att det jag säger inte har 
nåt genomslag och att man får åtgärda det problemet då att prata med 
eleverna inte är tillräckligt redskap det är inte ett verktyg som räcker och 
det räcker inte med drama heller. För dom gör jättefina draman på krän-
kande situationer och hur man kan lösa det på andra sätt utan att kränka. 
Men dom går i alla fall ut ifrån den dramalektionen och det första dom 
gör det är att kränka nån annan. (tyst en stund) Så en sån dag då är man 
beredd att säga upp sig kan jag faktiskt säga och det är jag verkligen. 

 
Det ökade kravet på dokumentation och dess betydelse återkommer Bodil till 
vid flera tillfällen under vårt samtal. Vid en jämförelse med hennes relativt av-
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spända förhållningssätt till IUP vid vårt första samtal, är tongångarna nu något 
annorlunda. 
 

Det känner jag det har jag analyserat och … det är såna saker jag har 
gjort och samtidigt nu så har jag inte dokumenterat allt det jag har gjort. 
För jag hinner inte det! Men det borde jag också göra. Det borde jag göra 
för när han börjar i sexan så frågar dom. Ja, men vad har du gjort! (före-
ställer rösten) Jo, jag gjorde det här eller ska jag lämna fram det där in-
formationshanterar papparet som vi fick ut i systemet … två och två. 
För det har jag inte gjort för det har inte gått. 

 

»Det är ett språk och ett sätt  
som för mig är bortom vad som är acceptabelt» 
En bidragande orsak till att det känns extra tungt just nu, är att det enligt Bodil 
råder turbulens i den äldre åldersgruppen på skolan. Arbetslaget för F–5, där 
Bodil ingår har på olika sätt försökt att stötta t.ex. genom att vara observatörer i 
sina kollegors klassrum. De har även genom att dra in timmar i skapande äm-
nen och idrott för sina elever genererat timmar för att satsa på olika former av 
extrastöd till lärarna i det andra arbetslaget. Bodil har också undervisat extra-
timmar i år 8 och 9. Bodil har under den senaste perioden fått inblick i hur ele-
verna i de högre årskurserna förhåller sig till varandra och till lärare. Det är ett 
ganska hårt klimat och Bodil är starkt ifrågasättande det är ett språk och ett sätt som 
för mig är bortom vad som är acceptabelt. Det som utspelat sig i hennes egen elev-
grupp och erfarenheterna i mötet med de äldre eleverna gör att hon anser det 
nödvändigt att ifrågasätta resultaten av den relativt resurskrävande pedagogiska 
satsningen som gjorts på hela skolan som en del i värdegrundarbetet. Bodil sig-
nalerar att det inte är helt okontroversiellt att rikta blicken på resultatet oavsett 
om det rör bedömning av ämneskunskaper eller hur elever handlar mot var-
andra. 
 

Ibland tror jag att vi är rädda för att … alltså jag tror att vi måste våga tit-
ta på resultatet för att våga ifrågasätta det vi gör. Och jag vet att jag svär i 
kyrkan när jag säger det för jag … vi har egentligen gjort en jättesatsning. 
Vi har drama från förskola upp till år 9 med våra elever sen får man olika 
mycket i olika åldrar så. Och jag är på mellanstadiet och våra är dom som 
får mest, som får alltså motsvarande en timma varannan vecka. Eh … 
man har lite mindre lägre ner och sen har vi ytterligare … om det nu är i 
åttan eller sjuan eller … nån där det är lite mer igen annars är man så att 
säga … eh. i grupper som kanske bara har några ja tre veckor två gånger 
om året eller så. Så det … jag kan tycka … jag menar det är verkligen inte 
en satsning som alla skolor gör. Nä det är en jättesatsning. Men våra ele-
ver går fortfarande ut och mobbar … och då känner jag ska vi lägga 
pengarna på det här eller måste vi göra nånting alltså … näe då kanske 
inte det var lösningen heller. 

 



186 

»Men vi har inga krav på kollegiet» 
Det är inte enbart resultatet av den gjorda satsningen som ifrågasätts. Bodil är 
kritisk till och bekymrad över vad hon bedömer som låga krav och låg ambi-
tionsnivå i arbetet. Hon ser ingen tydlig struktur och ger några konkreta dags-
färska exempel. Dagen avslutades med en kritisk händelse. Hon kom i konflikt 
med en av eleverna när hon ställde krav på att de innan dagen var slut skulle 
veta vilket område de skulle fördjupa sig i under kommande arbete. Hon disku-
terade detta med dem, att det var viktigt för att ni måste bli godkända i ämnet och 
de rycker på axlarna och säger Ah, nä det är inte så noga. När hon tar upp det med 
kollegorna möter hon ett liknande förhållningssätt och baxnar. Bemötandet 
hon får bedömer hon också i ljuset av att hon tillsammans med lärarna i sitt 
eget arbetslag på olika sätt bidragit till att stötta och stärka arbetslaget i de äldre 
åldrarna. 
 

Du ska börja jobba i morronbitti det är klart att du måste veta vad det är 
och så säger jag … och då är det ingen som vet. Ingen har bestämt sig. 
Jamen ni måste ju checka av med era … men ni måste ju få godkänt i 
ämnet. Ah, nä … och det var inte så noga och då kollade jag med mina 
kollegor och då har dom samma förhållningssätt! Och då kan jag känna 
jaha men resurser ska tas från alla delar av huset för att lösa dom bekym-
ren vi har där. Men vi har inga krav på kollegiet. 

 
När vi nystat en stund i upprinnelsen till Bodils inställning till sitt arbete i dags-
läget ger Bodils reflektioner över den senaste tidens händelser och erfarenheter 
en bild av vad hon just nu har att hantera i sitt lärararbete. Det verkar tyngre än 
tidigare. På ett känslomässigt plan är det besvikelser riktade både mot elever 
och mot kollegor samt ett skuldbeläggande riktat mot sig själv (jfr Hargreaves 
1998). Ur ett pedagogiskt–didaktiskt perspektiv problematiseras både innehåll 
och struktur i hennes eget arbete, men blicken riktas även på rådande förhål-
landen i den övriga organisationen. Likaså är hennes reflektioner både mer kri-
tiska och något vassare när det gäller läraryrkets komplexa och kravfyllda karak-
tär. Hon problematiserar bristen på samstämmighet i kollegiet kring struktur i 
undervisningen och krav på prestationer både när det gäller elever och vad som 
kan förväntas av lärarna. 
 

»Det är alltså inte i värderingen vi skiljer oss utan i genomförandet» 
När Bodil berättar om arbetet i en arbetsmiljögrupp tar hon upp problemet 
igen och reflekterar över att det i grund och botten inte tycks handla om att lä-
rarna i kollegiet har olika värderingar men att det är i genomförandet som det 
blir tydligt att man handlar på olika sätt. Genom sin roll som observatör i kolle-
gors klassrum har Bodil också noterat att de centrala begreppen i friskolans pe-
dagogik ”frihet och ansvar” tolkas olika och tar sig olika utryck i det pedagogis-
ka arbetet. 
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Så att … alltså … på det grundläggande planet så finns det egentligen en 
väldigt allmän gemensam hållning men det är genomförandet. Det är 
alltså inte i värderingen vi skiljer oss utan i genomförandet. Frihet är lik-
som ett sånt där honnörs ord men det sägs ju frihet under ansvar men 
hur vi tolkar och definierar frihet och ansvar då är väldigt olika och vi 
genomför det olika. 

 
Bodils kritiska blick faller dels på kollegors inställning att inte vilja eller våga 
konfrontera elevernas beteenden, dels på hur verksamhetens pedagogiska cen-
trala begrepp tar sig uttryck i undervisningspraktiken. Bodil har genom insyn i 
den övriga verksamheten fått klart för sig att det sätt att arbeta och förhålla sig 
till undervisning och lärande som utvecklats inte stämmer överens med hur de 
andra lärarna arbetar i de högre åldrarna. Det finns likheter mellan hennes tidi-
gare ideal med det hon ser att lärarna försöker förverkliga i verksamheten. Bo-
dils kritiska reflektioner över det hon sett i verksamheten mynnar i en jämförel-
se med den linje som utvecklats i hennes eget arbete och som vi tidigare har 
samtalat om. Hennes tidigare analys karaktäriseras av hur frihet, ansvar och 
struktur i pedagogisk mening har tagit form i hennes eget lärararbete. Bodil 
kopplar nu samman den problematik som förekommer i elevgruppen på flera 
nivåer med sättet att arbeta. Med egna erfarenheter som bas ifrågasätter hon 
egentligen den pedagogiska grund som verksamheten vilar på och synliggör det 
faktum att pedagoger inom en och samma situation med en uttalad pedagogisk 
inriktning ändå arbetar olika. 
 

Och jag kan också tänka mig att förhållningssätt är kopplat till vem man 
är. Det kanske är så här att den här ordningen och strukturen och liksom 
kontrollen den är väldigt viktig för mig och därför är den också viktig för 
mig när jag undervisar eller liksom i klassrummet där jag är. Eh … och 
att så att säga det måttet av frihet som dom har det kanske är då pedago-
ger som trivs med det och som klarar av den situationen då om man nu 
liksom … och så samtidigt i min föreställningsvärld så är det ju inte så 
eftersom vi har såna problem med våra elever. Då kan alltså … då tycker 
inte jag att vi ärligt kan säga att ja det passar oss för att nånting är det 
som går fel. Sen att det kanske är ett ideal för dom lärarna som jobbar 
däruppe som det var ett ideal för mig och kanske nånstans fortfarande är 
ett ideal men jag kan inte säga att det fungerar. Jag kan inte ärligt stå för 
att genomföra det. 

 
Att det pedagogiska idealet som Bodil och flertalet pedagoger har i den utbild-
ningssituation de befinner sig, blir förmån för analys kan förstås utifrån den 
process som Bodil tidigare formulerat när hon i backspegeln ser hur hennes 
undervisning förändrats. Idealen var i början av karriären eftersträvansvärda 
och utgjorde en del av den målbild som hon har byggt upp under utbildningen. 
Efter ett antal år i yrket omvärderar Bodil möjligheten att genomföra sina ideal 
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särskilt i förhållande till frihets- och ansvarsbegrepp. Den förändringsprocess 
som Bodil identifierat i sitt arbete ligger som ett raster genom vilket hon senare 
observerar och reflekterar över andra pedagogers arbete och förhållningssätt 
och den pedagogiska grund som verksamheten vilar på. 
 

»Jag har haft en sån här dröm exempelvis om  
att man som lärare ska man ut i verkligheten» 
Jag gör en återkoppling till den ökade frihet som Bodil beskriver att hon ger sig 
själv i relation sitt arbete som lärare. Framförhållningen är inte längre lika lång 
och hon litar på att hon klarar undervisningen utan den strikta planering hon 
hade i början. Vi talar om frihet och vilka faktorer som begränsar i arbetet. 
 

Ja alltså på ett plan har jag jättestor frihet och på ett annat plan har jag ju 
inte det. Jag menar du är styrd av dom lokaler du har och schematiska 
förutsättningar och gruppens storlek och allt det där och det där är inte 
oviktigt. Det är klart att det begränsar dig och samtidigt, jag har ingen de-
taljstyrande ledning eller nån som är i och petar på och så utan … och 
andra sidan då har jag en enorm frihet kan jag känna. Och man ska ju 
också veta det här, det här med att föräldrar inte hinner engagera sig, det 
ger ju också frihet. Det ger ju mig ett enormt handlingsutrymme, jag har 
ju ingen som flåsar i nacken nånstans egentligen. Så då på ett sätt så har 
jag jättemycket frihet eh … kanske inte är känslan jag har trots allt. 

 
Vid vårt förra samtal talade Bodil om att hon började få rutin och delvis kände 
sig tryggare i sin undervisande roll. I samband med att hennes undervisning ut-
vecklats mot en ökad styrning för elevernas lärande och ett arbete som alltmer 
präglas av gruppen som grund, kände hon sig motiverad och redo för att arbeta 
tematiskt. Jag frågar hur det gick med den planen. 
 

B: Det innebär att vi kommer att behöva jobba med svenska i det här då. 
Och genast då så känner jag, hjälp! Åh … åh … gud hur ta hand om 25 
barn som nu ska söka den här informationen som ska formulera sina tex-
ter … utan att bara skriva av utan att bara befinna sig på den nivån dom 
redan är utan liksom … åh … Och så känner jag det nä, jag orkar inte 
det, jag orkar inte det. I år i svenskan har jag ju jobbat jättemycket med 
att skriva hela den här terminen och då har jag liksom tagit olika skriv-
tekniker då liksom så här gör man med skrivningar eller så här skriver 
man dialog och vi har gjort massa övningar och haft i och för sig väldigt 
kul grejer när vi har gjort det då så det har egentligen blivit väldigt bra. 
Men det är ju väldigt strukturerat … det är ju inte så långt ifrån den här 
katederundervisningen där alla gör samma … även om man inte just be-
driver det som katederundervisning så är det ju det att nu gör vi alla det 
här. Och det jag vet inte om jag får ihop det i det tema arbetet. Så att jag 
har idéer. 
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I: Vad är det som skulle till för att du skulle kunna genomföra dina idéer 
om man säger så. Vad är det som behöver hända? 
B: Jag skulle vilja ha två pedagoger i en klass. Alternativ är ju en mindre 
klass. Men är … alltså ja, jag kan nog tänka mig 24 elever men på två pe-
dagoger heltid. Och då behöver jag ha nån som jag kan jobba med, då 
kan inte våran uppgift bara vara och peppa varandra eller så. Utan då be-
höver det va nån jag kan jobba med. Och det måste va samma. Det kan 
inte va ah … ”vi har anställt en ny lärare där och hon behöver fyra tim-
mar extra så hon kommer in till dig tisdagar”. 

 
Bodils resonemang tyder på att det tematiska sättet att arbeta på är och kanske 
förblir ett ideal för henne. Det räcker inte med goda idéer det krävs mycket ar-
bete som hon inte mäktar med nu. Att vara två pedagoger som arbetar heltid 
tillsammans med en klass är de förutsättningar som Bodil ser som de bästa för 
att kunna jobba på ett annat sätt. 
 

»… men i allt, i allt det här omvårdande som finns  
så tycker jag också att det finns en kärna av att kunskap är viktigt!» 
En av de röda trådar som löper genom Bodils berättelse om sin utbildning och 
sitt yrkesliv är den socioemotionella dimensionen, både dess betydelse för hen-
ne i lärararbetet, dess positiva sidor såväl som dess baksidor. I vårt samtal flätas 
några av de trådar samman som på skildrar huvuddragen i det Bodil valt att be-
tona i våra intervjusamtal. Den professionella utvecklingens bärande delar gäller 
vikten av att i undervisningen balansera mellan kunskap i relation till omsorg 
och frihet genom struktur. Gannerud (2003) har synliggjort lärares relationsin-
riktade kunskaper genom att undersöka arbetets relationella praktiker. Hon vi-
sar på att det sker ett medvetet arbete med relationer som riktar sig mot socio-
emotionella mål samtidigt som det syftar till att befrämja innehåll och ämnesre-
laterad kunskapsutveckling hos eleverna. 
 

Att jag antagligen är väldigt fyrkantig då, men i allt, i allt det här omvår-
dande som finns så tycker jag också att det finns en kärna av att kunskap 
är viktigt och att ibland tror jag till och med att kunskap är en väg att hit-
ta lösningar i socialt krångliga situationer eller kunskap som en del i om-
vårdnad. Jag har märkt att stökiga killar ofta döljer att dom inte kan om 
man då lär dom behöver dom inte vara stökiga. Och … jag har också 
upplevt att många gånger så hjälper det genom att skapa struktur genom 
att styra, minska valmöjligheterna och beskära friheten, att mycket mer få 
förtjäna den då så att säga. Att inte ha den förgiven utan man förtjänar 
den. Alltså den väldiga åtstramningen då och sen känner jag att genom 
att bara hela tiden visa möjligheter att förtjäna en frihet alltså liksom hitta 
konstruktiva sätt att hantera det då så att man få det man vill ha så har 
jag egentligen inte upplevt det som vansinnigt alltså som nån slags terror 
kultur i klassrummet så. 
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Bodil beskriver den pedagogik hon använder och konsekvenserna av den och 
reflekterar över om detta är det som gör att hon i vissa lägen uppfattas som 
provokativ av kollegor. Tidigare talade hon om att hon som person behöver 
struktur och ordning, att det alltmer har fått genomslag i hennes undervisning. 
Nu talar hon om sig själv i termer av fyrkantig och begränsande och att det till-
sammans med den pedagogik som hon driver skapar hinder för ett mer tillåtan-
de klimat och spontanitet. Även om hon ganska klart kan formulera varför hon 
vill arbeta som hon gör, framträder samtidigt en större osäkerhet än tidigare, 
vilket kan tyckas motsägelsefullt. Bodils analys av sitt förändrade arbetssätt visar 
att hon är övertygad om att det är en väg som gynnar elevernas lärande på olika 
plan, men som i vissa avseenden är provocerande för andra lärare i verksamhe-
ten. Hennes sätt är att i huvudsak, enligt henne själv, använda relationer som 
redskap för att få någon sorts kontroll i sin undervisning. 

I Bodils mer kritiska stunder ser hon att hennes fokus på relationer och att 
bygga dessa och att hon väljer att använda dessa som grund i lärararbetet också 
kan handla om att det finns brister i hennes förmåga att motivera och styra på 
annat sätt. Hon talar om att hon inte är tillräckligt kompetent didaktiskt utan 
förlitar sig för mycket på att de nära relationerna ska kunna kompensera detta, 
relationer som en form av kompensation. 
 
 

»Just nu känner jag nog själv att man …  
att de där stjärnögonen har slocknat» 
Det som karaktäriserar vårt tredje samtal är Bodils granskande och kritiska re-
flektion kring det mesta i sitt arbete, särskilt i relation till hur det har utvecklats 
det senaste året. Bodil har genom sina erfarenheter behövt ifrågasätta sina ideal, 
Det är en definition som ligger nära hennes egna ord, när hon ser tillbaka på 
vad vi talade om senast och vad som hänt sedan dess. Bodil påpekar att den 
bild hon ger också innebär starka inslag av att hon trots allt är ganska nöjd. Bo-
dil betraktar det inte som den så omtalade verklighetschocken utan snarare som 
att hon har gått igenom en fas i sin professionella utveckling och att hennes er-
farenheter hittills gjort, att hon har ett mer kritiskt förhållningssätt till de flesta 
delar som ryms i en skolsituation och i lärarens arbete – vad som är möjligt att 
genomföra i relation till hennes professionella uppdrag. När Bodil funderar på 
vad vi har talat om och vad det är hon försöker uttrycka gör hon en jämförelse 
med det som händer när en förälskelsefas går över. 
 
 

»Endast det bästa för eleven, i kärlek,  
och med kunskap och alla dessa aspekter i centrum» 
Det är oktober månad och året är 2007, det är sent på eftermiddagen när Bodil 
stiger in i mitt arbetsrum. Det är omkring ett år sedan vi träffades senast. Vet-
skapen om att Bodil kommer direkt ifrån arbetet har inneburit att förberedel-
serna inför vårt uppföljande och avslutande intervjusamtal inte enbart bestått i 
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framplockning av material och anteckningar utan på bordet finns även en enk-
lare förtäring framdukad. Bodil sätter sig och tar tacksamt för sig och vi små-
pratar en stund. 

Det står Bodil på den blå mappen som ligger framför oss. Den innehåller 
flera olika typer av texter. Kanske är det Bodil som har den mest omfångsrika 
mappen av mina respondenter. Förutom intervjumaterial och texter från ut-
bildningen har Bodil försett mig med kopierat material från yrkesdagböcker 
som hon skrivit under sina yrkesverksamma år. Hon har lätt för att uttrycka sig 
i skrift och har under både sin utbildningstid och sitt yrkesliv haft skrivandet 
som stöd för att sortera tankar och begrunda sina erfarenheter. I våra samtal 
har Bodil ofta direkt lagt en analytisk dimension när hon berättar om sina erfa-
renheter. Inte sällan ligger tyngdpunkten på analys och reflektion i samband 
med beskrivningen av konkreta händelser från utbildning och yrkespraktik. Bo-
dils fokus på analys av de villkor och processer som hennes professionella ut-
veckling kantas av innebär, vid en jämförelse med innehållet i vad de andra re-
spondenterna berättar, något färre beskrivningar av konkreta situationer. 

Den text som ligger överst i den blå mappen är det senaste materialet som 
producerats av Bodil, det är den text som skrevs under våren på temat Resan. 
Rubriken är Min pedagogiska resa och raden där Bodil skriver om att sammanfatta 
sin resa som lärare i en mening lyder: Endast det bästa för eleven, i kärlek, och med 
kunskap och alla dessa aspekter i centrum. Bredvid den blå mappen ligger en ny-
tryckt samlingsrapport över vilken forskning som bedrivs på institutionen där 
jag arbetar. Jag bläddrar fram och visar den sammanfattning som jag skrivit som 
handlar om vår studie. Bodil läser igenom och pekar på en av rubrikerna under 
diskussionsområden vilket handlar om lärares yrkesbana, identitet och engage-
mang ur ett utbildningspolitiskt perspektiv och säger med eftertryck att där är 
jag nu! 

Jag förstår att det som Bodil i dagsläget och under det senaste läsåret har 
funderat på handlar om det som i den senaste texten beskrivs som landskapet 
och dess betydelse för både hennes nuvarande och kommande arbete som lära-
re samt utveckling i yrket. Inledningsvis i texten betonas det som viktigt att sät-
ta sin pedagogiska resa i ett sammanhang. I samband med att Bodil under senare 
tid mer aktivt har tagit del av den svenska skoldebatten och skolpolitiken som 
vid den här tidpunkten präglas av tidens ”ordning-och-reda”-budskap, har hon 
sett det som angeläget, till och med nödvändigt, att inte enbart fokusera på och 
söka svaren i sin egen resa, utan också rikta blicken mot och försöka förstå vil-
ka andra faktorer som påverkar hennes arbete som lärare. 

Bodils reflektioner avspeglar att hon nu väger in ytterligare en dimension 
när hon idag ställs inför frågeställningar och konkreta situationer i sin vardag, 
som hon måste försöka förstå, förhålla sig till och hantera. Bodil tar ett konkret 
exempel, där hon riktar kritik mot de röster i den skolpolitiska debatten som vill 
lägga hela fostransaspekten på skolan och lärarna. Bodil utrycker en förståelse 
för och tar ställning till att det inte går att lösa skolans (samhällets och föräld-
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rars) problematik genom att enbart söka svaren hos läraren som enskild individ. 
Hon är starkt frågande inför det stora ansvar för fostran som läggs på skolan 
och läraren i den dagliga debatten och i den politik som förs. 
 

»Jag är rädd för att bli den där bittra läraren  
som skyller på allt och alla» 
I vårt avslutande samtal knyter vi an till Bodils senaste text och resonerar om 
varför hon inte tidigare vägt in eller problematiserat den utbildningspolitiska 
dimensionen med tillhörande styrmekanismer som påverkansfaktor i arbetet 
som lärare och varför det har förändrats över tid. Det verkar vara två delar ut-
ifrån Bodils sätt att se det. Dels handlar det om att hon i början av lärarkarriä-
ren var fullt upptagen med att hantera alla delar av lärarbetets pedagogiska och 
praktiska innehåll, dels har det för Bodil också varit ett medvetet undvikande. 
Hon talar till och med om tabu, när det gäller att lägga eventuella problem på 
en annan nivå än den individuella, det vill säga sin egen. Det senare verkar alltså 
från Bodils sida ha varit en medveten strategi som kan förankras i ett uttalat 
ideal om den enskilde läraren som den ytterst ansvarige för allt som kan rym-
mas inom skolan och mer specifikt, i lärararbetet. I vardagstal verkar det för 
Bodil handla om att inte vilja lägga skulden på något annat än sig själv, om nå-
got i arbetet inte går vägen. 
 

B: Från början alltså från början tror jag jag lät bli för att man … alltså 
det var inte möjligt att överblicka det området. 
I: Mm. 
B: Eh … och om … alltså egentligen är det fortfarande lite tabu för mig 
för att om jag börjar peka på samhället eller någon slags skolpolitik eller 
fördelning … alltså .så flyttar jag ju makten från mig. 
I: Okej. 
B: Det går inte för … för vi har för dåliga resurser eller det är fel på loka-
lerna och dagens barn och dom hemska föräldrarna alltså det, alltså det 
är för mig tabu. För då blir man en dålig lärare. Det var ju den läraren jag 
aldrig skulle bli så därför är det inte okomplicerat för mig att börja titta 
på dom faktorerna. 
I: Okej. 
B: För då alltså jag är rädd för att bli den där bittra läraren som skyller på 
allt och alla. 

 
Bodil berättar om tillfällen, då det funnits tydliga tendenser hos lärare att skylla 
på stökiga barngrupper eller ”elaka” föräldrar för misslyckanden i den pedago-
giska situationen, hennes erfarenhet är att lärarna alltför sällan riktar någon kri-
tik mot sitt eget förhållningssätt, sin pedagogik eller valt innehåll. Redan under 
sin lärarutbildning och sedan under sin yrkesverksamhet har hon haft idén om 
att en uttalat kritisk hållning mot den politiska styrningen av skolan och styrdo-
kumentens riktlinjer och övriga tänkbara påverkansfaktorer innebär en risk för 
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att framstå som en lärare som inte ser sin egen betydelse, som skyller skolans 
misslyckanden på andra faktorer än brister i den egna insatsen. I ett senare sam-
tal talar Bodil om att utbildningen till stora delar betonade budskapet om vikten 
av att i första hand se sin egen del och inte söka problemen någon annanstans, 
något som hon anammade och i princip tog till sig som ideal det var ju egentligen 
under utbildningen också att jag hela tiden … ja men vad är min del, jag frågar alltid efter 
min del också när det inte är min del. Hon ser det som två diken man kan hamna i 
som lärare. 
 

»Det var ju den läraren jag aldrig skulle bli» 
Bodil hamnar i en komplicerad inställning till att lägga något som helst ansvar 
för vad som sker i skolan på någon annan nivå än sin egen. Hon säger att hon 
då släpper taget om sin makt, att det innebär en maktförskjutning från sig själv 
som lärare till en annan nivå som inte är påverkbar. Det finns inget man kan 
göra och det är inte mitt ansvar, eftersom förutsättningarna är så miserabla, är 
en inställning som hon tidigare starkt har värjt sig mot. För då blir man en dålig lä-
rare … Att bli bitter och skylla ifrån sig framträder som avskräckande och 
stämmer inte överens med den lärare som Bodil är eller vill vara. 

Bodil refererar till två tydliga minnen, ett från utbildningen och ett från sitt 
första år som lärare, där personer hon hyst en stor beundran för, en lärarutbil-
dare och en kollega, som på olika vis har antytt eller signalerat att lärare gör så 
gott de kan och att misslyckanden snarare har med omgivande villkor att göra 
än att det är läraren som på olika sätt brister. I båda fallen minns Bodil att hon 
kände sig provocerad av deras uttalande och reagerade särskilt starkt eftersom 
hon inte förväntade sig att någon av de lärare som hon respekterade och be-
undrade mest skulle, utifrån Bodils sätt att se det, bortförklara eller lägga skul-
den på något annat för eventuella tillkortakommanden. 

Efter ett antal år som lärare har Bodil ändrat inställning. Erfarenheter i sitt 
lärararbete i samverkan med ett regeringsskifte har bidragit till att Bodil har fått 
en större förståelse för att övriga processer i samhället och att utformningen av 
det utbildningspolitiska landskapet har betydelse för skolan och alla där inblan-
dade parter. 
 

Och samtidigt så, så har ju jag så mycket erfarenhet nu att jag nånstans 
… att det inte bara är jag som danar eleverna utan det händer andra sa-
ker också. Men det gör att det inte är ett oproblematiskt förhållande så. 
Jag måste hela tiden ifrågasätta mig själv när jag ifrågasätter det som är 
ett samhällsfenomen och det finns annat som styr och begränsar men … 

 
Det Bodil med viss ambivalens konstaterar är att hon som lärare inte ensam kan 
bära ansvaret för allt som händer och sker inom skolkontexten, det finns annat 
som styr och begränsar. Ett konstaterande av att det finns andra påverkans- och 
makt faktorer som inte går att bortse ifrån som lärare. Samtidigt som hon för-



194 

söker ta in och anpassa sig till att vara en lärare som i ett avseende har fått ökad 
förståelse för det utbildningspolitiska inflytandet över lärararbetet gör hon ock-
så motstånd genom att inte vilja släppa ifrån sig makten och inflytandet över 
sitt arbete (jfr Lundahl 2003). 

De faktorer som Bodil identifierar finns på flera nivåer och påverkar hen-
nes arbete direkt eller indirekt. Det innebär en omdefiniering av tidigare inställ-
ning och utveckling av en kritisk hållning till makt- och ansvarsfrågan som nu 
är dubbelriktad, fortfarande till sig själv som lärare men samtidigt även till sam-
hället och den utbildningspolitiska kartan som vid vårt samtal är på väg att ritas 
om. Oavsett vilka politiska sympatier hon själv har är den pågående debatten 
och de utbildningspolitiska förändringar som är i antågande något som rör om i 
grytan. Regeringsskiftet och vändningen i den utbildningspolitiska riktningen 
kan betraktas som en kritisk händelse på strukturell nivå, som inneburit en 
brytpunkt för henne i hennes sätt att tänka om sin lärarroll. Det hon gör, är och 
vill vara har sin plats i ett större sammanhang, vilket medför att det har haft en 
påverkan på hennes identitet som lärare. En tolkning är att Bodil genom erfa-
renheter som verksam lärare har fått förståelse för att det finns möjligheter så-
väl som begränsningar på flera nivåer i utbildningssystemet, som påverkar vad 
hon som lärare kan åstadkomma i sin yrkespraktik. 

Behovet att sätta sin professionella utveckling i ett större sammanhang kan 
ses som en del av ”resan” och ett försök till ökad förståelse för hur den har ta-
git form. Från att under sin utbildning och första år i yrket ha haft fokus på frå-
gor om metod och innehåll och dess pedagogiska utgångspunkter och konse-
kvenser samt sin egen personliga och professionella utveckling, riktar Bodil ef-
ter ungefär sex år i yrket alltmer blicken mot vilka rådande strukturer som på-
verkar lärares arbete. Det är reflektioner och analyser av fördelning av ekono-
miska resurser, styrdokumentens karaktär, men det handlar också om övriga de-
lar i uppdraget, förutom undervisningen. 
 

Sammanfattande analys 
I Bodils berättelser om vägen till yrket, utbildningstid och första år i yrket skild-
ras de villkor och processer som varit avgörande för hur hennes professionella 
utveckling gestaltat sig. De kritiska händelser (Webster & Mertova 2007) och 
brytpunkter (Sjöstrand 1968/1980) som Bodil valt att berätta om kopplas till er-
farenheter av att vara lärarbarn samt en studieinriktad elev, vilket generar per-
sonliga dispositioner (Bourdieu 1995) som får betydelse för hennes yrkesval 
och identitet som lärare. En kritisk händelse som framstår som central för Bodil 
är avhoppet från lärarutbildningen som ledde till en brytpunkt i karriären. Den-
na händelse sätter igång en identitetskapande process (Jenkins 2004) som till-
sammans med erfarenheter från ett antal år i yrkeslivet, med olika typer av sys-
selsättningar, leder till att hon efter sju år söker sig tillbaka till lärarutbildningen. 
En brytpunkt i karriären och hon fullföljer utbildningen. De första åren i yrkes-
livet utspelar sig inom en och samma skolkontext. Sammantaget speglas den 



195 

socialisation som sker i yrket i interaktion med omgivningen (Berger & Luck-
man 1979). De processer och kritiska händelser som skildras under Bodils yr-
kesliv kan förstås utifrån de värderingar, intressen och höga ideal som utkristal-
liserats under utbildningen där frihetsbegreppet är i fokus. 

De två parallella processer som Bodil kan identifiera när hon ser tillbaka på 
sina första tre år i yrket handlar om att undervisningen har utvecklats från ”fri-
het till struktur”. Att överge den fria undervisningsstrukturen baseras på hennes 
erfarenhet av att alltför få elever gynnas av detta sätt att arbeta (jfr Dovemark 
2004). En ökad struktur i undervisningen ger eleven större inflytande och kon-
troll över sin arbetssituation. Hennes egen process handlar om det motsatta 
”från struktur till frihet” vilket kan förklaras av att hon de första åren hade stort 
behov av att ordna ”ämnets innehåll och progression” och successivt har fått 
en större säkerhet och professionell stabilitet i detta avseende (Huberman 
1993). Att som lärare ha utvecklats från teoretiker till praktisk genomförare är 
också en process som hon lyfter fram som central. I grunden ligger en frustra-
tion över bristen på konrektion i arbetet med utvecklingsplaner och liknande 
åtgärdsplaner. När Bodil beskriver sina första år i yrket är det helg- och kvälls-
arbete och ingen semester. Det är resultatet av höga ambitioner och en hög-
presterande arbetskultur och alltfler krav på resultatredovisningar och doku-
mentation (jfr Nordänger 2002). Efter ungefär tre år har Bodil bestämt sig för 
att arbeta mindre och i arbetslaget utvecklas en strategi att begränsa arbetsinsat-
serna för att reducera stressen. 

De kritiska händelser som Bodil skildrar från de tre första åren i yrket upp-
står då hon som lärare i komplexa situationer lyckas med att bemöta och förstå 
speciella elever och en positiv utveckling har skett. Dessa händelser har varit 
avgörande för det professionella självförtroendet och den fortsatta utvecklingen 
i yrket. De efterföljande åren riktar Bodil i hög grad kritiska blickar mot flera av 
de villkor som råder för hennes arbete men ger också uttryck för att vilja fort-
sätta utveckla sin undervisning. Man kan säga att den här perioden präglas av 
vad Nias (1986) beskriver i termer av att vara redo, att stärka sin pedagogiska 
inriktning, att ifrågasätta och göra motstånd, samt att utvidga sitt uppdrag för 
att bidra till förändring. 

Efter sex år i yrket formulerar Bodil sin professionella utveckling där de bä-
rande delarna är att i undervisningspraktiken balansera mellan kunskap och om-
sorg, (Gannerud 2003) och frihet genom struktur. Bodil riktar efter ett antal år i 
yrket blicken mot de pågående utbildningspolitiska processerna och talar om 
vikten att sätta sig själv som lärare i ett större sammanhang. Hon vill försöka 
förstå det politiska landskapets betydelse för hennes fortsatta utveckling i yrket. 
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Läraren Marina: – Respektfulla möten 
 

Vägen till yrket 

»Min farmor var lärarinna fram tills hon gifte sig» 
Ett något gulnat handskrivet papper sticker fram ur den blå mappen. Det ligger 
ganska långt ner i högen av papper men fångar Marinas uppmärksamhet, det är 
daterat den 8 september 1999. Jag får kika, jag har glömt av. Jag plockar fram det 
och vi tittar på det tillsammans. Det är kortfattade uppgifter som säger något 
om Marinas bakgrund. Det skrevs av Marina under lärarutbildningen och skulle 
ligga till grund för en beskrivning av hennes socioekonomiska bakgrund. För-
utom ålder så står det att hon då alldeles nyligen gift sig, har två barn. Hon har 
genomgått en treårig gymnasial utbildning och deltagit i flera internutbildningar 
vid två statliga myndigheter, på en av dessa myndigheter har hon arbetat i 19 år. 
Hon har läst en 10 poängskurs vid högskolan och studerade två kvällar i veckan 
på komvux för att få behörighet att söka till lärarutbildningen. 

På det gulnade pappret berättas det också kort om föräldrarnas yrkesliv. 
Hennes mor växte upp på landet och gick i varanannandagsskola och fick inte 
möjlighet att studera vidare. Hon läste kvällskurser i bokföring något som hon 
sedan använde sig av för att kunna arbeta hemifrån när Marina och hennes sys-
ter var mindre. Hon hade då en egen firma, postorder i liten skala, utförde bok-
föring och deklarationer åt andra och arbetade senare deltid som kassörska och 
hade många järn i elden. Fadern arbetade som byggnadsarbetare i hela sitt liv. 
På det gulnade bladet kommenteras att hennes föräldrar gläds åt att hon utbil-
dar sig till lärare. Utbildning har lyfts fram som viktigt under hennes uppväxt, 
trots att föräldrarna själva inte hade högre utbildning. Av den handskrivna tex-
ten framgår att hennes far har berättat om andra lärare i släkten. 
 

Min farmor var lärarinna fram tills hon gifte sig. Min pappa har berättat 
att hon inte fick arbeta kvar när hon hade gift sig. När hon efter många 
år blev änka började hon återigen att arbeta som lärare. Även en av pap-
pas systrar arbetade som lärare hela sitt yrkesverksamma liv. Pappas mor-
far var också lärare. Det ligger kanske i generna, vem vet? 
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Alldeles nyligen, visar det sig, har några av dessa personer varit med på bild i 
den lokala tidningen. Marina berättar att gamla foton både på farmor och på 
farmors far fanns med i en artikel om lärare från bygden, bara för ett par veckor 
sedan. Vi talar om fotografier som spännande tidsdokument. Marina tycker att 
det är det är roligt att de finns kvar, de ger en inblick i en annan tid. Genom 
dessa dokument och sin fars berättelser har hon fått inblick i hur lärarlivet kun-
de te sig vid seklets början. Hon är barnbarn till en lärarinna som fick avluta sin 
tjänst när hon gifte sig och vars syster aldrig gifte sig utan arbetade som lärare 
hela sitt yrkesverksamma liv. Att Marina gifte sig under utbildningen handlade 
om hennes mors inställning till vad som var respektabelt. Idén om den kvinnli-
ga lärarens respektabilitet lever kvar och Marina blir påmind om det i början av 
2000-talet. 
 

Du vet min gamla mamma hon sa så här ”ja, men om du ska jobba som 
lärare kan du inte vara ogift och ha barn det passar sig inte (med viskan-
de röst)”, sa hon. 

 
Att synliggöra släktens lärare från tidigare generationer tycks vara ett sätt för 
Marina att förankra sitt eget yrkesval och kan betraktas som ett identitetsska-
pande inslag. Marina vill berätta att hon är barnbarn till en lärare. Läraryrket 
”finns i blodet” och underförstått kanske lämplighet för det, en del av förklar-
ingen till varför hon valt just lärarbanan. Hennes personliga dispositioner 
(Bourdieu 1995) utgör en grund för hur hennes vidare yrkesbana tar form. 
 

»Tänk att något så eländigt som hotet om  
att bli av med sitt arbete kan vändas till något så oerhört positivt» 
I ett första pedagogiskt ställningstagande, som skrevs i början av lärarutbild-
ningen, berättar Marina att hon som 19-åring hade ett tillfälligt arbete som 
medhjälpare till  skolvärdinnan på en skola.  Hon arbetade med barn i åldern  
7–16 år och fick även tillfälle att vikariera som lärare. I samband därmed väck-
tes tanken hos henne att utbilda sig till lärare, jag tyckte att det var oerhört roligt och 
intressant, alla barnen, även de på högstadiet var underbara. Men som hon uttrycker det 
… det stannade vid en tanke eftersom hon fick fast arbete vid ett statligt verk och 
trivdes bra där. När vi senare samtalar om denna process konstaterar vi att för-
utsättningarna att få ett relativt kvalificerat jobb efter gymnasiet har förändrats. 
Det var lätt för 25 år sedan idag är det svårt. Detta var en avgörande yttre fak-
tor för Marina. Efter gymnasiet sökte hon tre jobb och blev erbjuden samtliga. 

Marina berättar om det som fick henne att byta yrkesinriktning, en bryt-
punkt i hennes yrkesliv. Efter nitton år på samma arbetsplats får Marina infor-
mation om sparkrav och risk för indragna tjänster på det statliga verket samti-
digt som etableringen av en lärarutbildning sker på hemorten. Detta var en kri-
tisk händelse och hon ställdes inför en situation som gjorde att hon var tvungen 
att fundera på alternativa karriärvägar (Sjöstrand 1968/1980). 
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Risken för uppsägning och vilande drömmar om läraryrket gjorde att hon 
återigen började fundera på att utbilda sig till lärare och bestämde sig för att 
göra ett försök. En avgörande händelse för Marina var etableringen av en lärar-
utbildning på hemorten vilket innebar en möjlighet att kunna studera nära 
hemmet. Närheten till studieorten är ofta en avgörande faktor för utbildnings-
val visar Hammarström (1996). I Marinas fall kan valet att vilja studera på hem-
orten förstås i ljuset av hennes familjesituation. Hon hade då ett år på sig att 
läsa in de ämnen som hon behövde för att bli behörig att söka. Under ett års tid 
kämpade hon på Komvux två kvällar i veckan. Hon uttrycker att hon ibland 
funderade på om det var värt allt slit och över utsikterna att komma in på ut-
bildningen. Marina sökte och kom in på lärarutbildningen med inriktningen 
grundskollärare 1–7 och fick dessutom behålla sitt gamla arbete … tänk att något 
så eländigt som hotet om att bli av med sitt arbete kan vändas till något så oerhört positivt. 

När Marina ser tillbaka på sitt yrkesliv anser hon inte att det är bortkastat, 
hon har lärt sig mycket. Jag tror att mina nitton år på X har gett mig erfarenheter som 
jag kommer att ha nytta av som lärare. Hon berättar att hon ofta tvingades hantera 
konfliktsituationer och människors besvikelse. Genom sitt arbete har hon också 
kunnat konstatera att det idag finns många barn i skolåldern som far illa på 
grund av svåra hemförhållanden. Att ha erfarenhet av och förståelse för barns 
olika familjesituationer ser Marina som värdefullt inför sitt kommande yrke. 
Genom sitt tidigare arbete har hon fått inblick i problem som påverkar barns 
livssituation och därmed även deras skolgång. Marina har blivit uppmärksam-
mad på och medveten om vilka erfarenheter hon bär med sig och fördelen med 
dem under den första tiden på utbildningen. Genom att uppfatta och bedöma 
sina tidigare erfarenheter som ett värdefullt kunskapsinnehåll för läraryrket ser 
hon också möjligheter att som lärare kunna använda detta för att kunna påverka 
barnens framtid. 

I våra samtal om tidigare erfarenheter och dess betydelse framhåller Marina 
vikten av sitt eget föräldraskap. Att ha ett barn med funktionshinder har också 
gett erfarenheter som hon ser som betydelsefulla. Att som förälder följa bar-
nens skolgång parallellt med sin utbildning till lärare innebar möjligheter för 
henne att koppla samman innehållet i utbildningen med vad hon såg i deras 
skolverksamhet och i deras lärande. Att det finns en ömsesidig påverkan mellan 
erfarenheter som förälder och lärarrollen visar också Gannerud (1999). De egna 
barnens erfarenheter från skolan ger möjlighet till ett bredare perspektiv på lä-
rarens arbete. 
 

Sen var det väldigt roligt när jag började lärarutbildningen för det år när 
jag började så började min yngste i ettan och min störste i fyran då, och 
nu är han tjugo så det är länge sen jag gick utbildning … ja … stämmer 
det … jo det stämmer. Ja och jag gick ju i tre och ett halvt år och jag blev 
ett till sju lärare och mina barn täckte in ettan till sjuan under den tiden. 
Så det var väldigt intressant för man hade ju det på nära håll så det var ju 
ytterligare en bra erfarenhet kände jag. 
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Genom att vara med i barnens skolverksamhet så ofta som möjligt under ut-
bildningen gavs tillfällen till diskussioner med lärarna. Marina berättar att hon 
hade många diskussioner med framförallt läraren till sin yngste son. En lärare 
som hon fick förtroende för och som gav god respons på Marinas frågor som 
framför allt var kopplade till lärarrollen. Just den processen anser hon att det 
har påverkat henne som lärare. Det som hon fick ta del av både som blivande 
lärare och som förälder och som hon inte ansåg var bra har hon försökt att 
undvika som verksam lärare. 
 

»Det är samspelet med eleverna,  
eller förmågan till samspel som är det centrala i yrke» 
När Marina under utbildningen jämför sig med sina medstudenter anser hon att 
hon skiljer sig från andra beträffande sina motiv att välja läraryrket. Hon ger en 
bild av sig själv som en slags avvikare i förhållande till de andra studenterna, i 
en näst intill ursäktande ton. De andra väljer yrket för att de i första hand har 
visioner om att skapa en bättre skola, de vill förändra med utgångspunkt i nega-
tiva erfarenheter från sin egen skoltid. Marina har en positiv bild av sin egen 
skoltid men har under utbildningen ändå sett att skolan har förändrats mycket, 
till det bättre i de flesta avseenden. Att vilja förändra skolan är inte den huvud-
sakliga drivkraften för Marina. Jag ställer en fråga kring detta vid ett av våra 
samtal när Marina varit yrkesverksam några år. Hon reflekterar över föränd-
ringsaspekten och berättar att hon över tid har blivit alltmer intresserad av att 
arbeta med pedagogisk förändring på flera nivåer i verksamheten (jfr Nias 
1986). 
 

Nä, jag minns ju inte min skolgång som negativ för det kändes som om 
många hade mycket dom ville förändra men det är ju inte så, skolan har 
ju förändrats då, så jag kände att jag hade ingen ambition att jag skulle 
göra nånting så mycket bättre då utan, jag skulle göra mitt bästa men inte 
så att jag ville förändra, jag vet inte. Nu känner man ju att man vill för-
ändra saker och ting. 

 
Hon väljer yrket för att det sammanfaller med de tankar hon har om ett omväx-
lande, stimulerande yrke och sätter sitt eget intresse och egna önskningar i fo-
kus. Det handlar om att förverkliga sin yrkesdröm och göra en omstart i livet, 
vilket Falk (1997) visar är en vanlig inställning vid lärares yrkesval senare i livet 
(jfr Persson 1997). 

När Marina som yngre hade funderingar på läraryrket tänkte hon på läraren 
som den store aktören i klassrummet och tror att lite av dessa tankar fanns kvar 
när hon påbörjade lärarutbildningen. Detta är en föreställning som är vanlig 
bland studenter vid inträdet i utbildningen och som inte helt sällan påverkar 
den lärarroll man så småningom företräder enligt Säll (1995/2000). Detta trots 
att utbildningen förespeglat och betonat något annat. Efter ett par år i lärarut-
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bildningen ändrar hon uppfattning. Det är inte längre läraren som ensam ska 
agera i undervisningen utan det handlar om ett samspel mellan lärare och elev. 
Efter att ha gått snart fyra terminer innehållande både teori och praktik har jag insett att det 
är samspelet med eleverna, eller förmågan till samspel som är det centrala i yrket (jfr Jöns-
son 1998). Marina lyfter också fram ett förändrat tänkande i relation till sam-
verkan med föräldrar. Det är viktigt att samarbeta med föräldrarna och ta tillvara den 
stora resurs de utgör. 
 

Utbildningen har gett mig en beredskap som gör det lättare för mig att 
vara professionell i kontakten med föräldrarna. Vid utbildningens start 
trodde jag att en bra föräldrakontakt grundlades genom att jag tillmötes-
gick föräldrarnas önskemål, men eftersom vi har styrdokument som re-
glerar verksamheten i skolan och också föräldrarnas roll så tror jag att 
det är viktigt att i samarbetet med föräldrar inte vara rädd för att stå för 
sin professionalitet. Jag måste inte till varje pris gå föräldrarna till mötes 
men jag måste däremot kunna förklara varför jag gör som jag gör. 

 
Marina uttrycker att dessa insikter absolut inte har gjort läraryrket mindre in-
tressant tvärtom. Det ställer dock andra krav på läraren än vad hon tänkte från 
början. Marina signalerar att det innebär en positiv utmaning den motiverar 
henne vidare och yrkesvalet känns mer och mer rätt under utbildningens fort-
skridande. 

I slutskedet av utbildningen uttrycker Marina att utbildningen har gett hen-
ne en stabil grund. Perioden med undervisning om specialpedagogik är den 
enda som har fått henne att tveka över sitt yrkesval. Det som oroade henne var 
om hon verkligen skulle räcka till för alla barn med särskilda behov. Dessa barn 
ligger mig varmt om hjärtat. Att få dessa barn att trivas i skolan samt att känna att de du-
ger är en stor utmaning. Trots en viss oro speglar Marina en tillförsikt, hon lutar sig 
tillbaka på sina personliga erfarenheter och menar att hon trots allt har en be-
redskap för att möta svåra situationer. Att vara ödmjuk och ha respekt i mötet 
med andra människor i problemsituationer är något som hon med tiden lärt sig, 
och tror sig ha användning för i sitt kommande yrke. Detta förhållningssätt av-
speglas ofta i Marinas texter. Det tycks vara kärnan när Marina formulerar sig 
kring de flesta områden som berör hennes kommande arbete. Att integrera vad 
som kan beskrivas som erfarenhetskapital (Bourdieu 1995) i sin professionalitet 
ger också avtryck för vad hon talar om som en av de viktigaste uppgifterna som 
lärare. 
 

I detta ställningstagande har jag liksom i tidigare satt mötet med männi-
skor i fokus, för det är enligt min uppfattning till stor del vad grundskol-
läraryrket handlar om. I dessa möten är det viktigt att vara ödmjuk och 
empatisk samtidigt som jag också måste vara tydlig och våga sätta grän-
ser. Det viktigaste är tron på barnets förmåga och mitt personliga möte 
med varje elev. 
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De första tre åren i yrket 
Marina och jag träffas i mitt arbetsrum för en första intervju i november 2004. 
Vi slår oss ner och pratar en stund om studien och vårt kommande samarbete. 
Ganska snart är samtalet i gång och jag sätter i gång bandspelaren. Marina bör-
jar med att berätta om sin första arbetsplats, Dalskolan. En skola som har cirka 
200 elever i grundskolan och cirka 100 inom förskola och barnomsorg. Det är 
cirka 17 lärare som arbetar inom grundskolan. Skolan har elever i förskoleklass 
och årskurserna 1–6 och är organiserad i arbetslag. Verksamheten har en tydlig 
profil med åldersblandade klasser. Fritidshemmen är integrerade och i skolan 
finns även en förskola. Genom att delta i EU-projekt har skolan internationellt 
samarbete. Marina börjar med att berätta om sin första tjänst som lärare. 
 

»Just den här tryggheten att veta» 
Marina blickar tillbaka på utbildningens slutskede och sin första arbetsplats 
samt de första åren på sin nuvarande arbetsplats. Marina berättar att det var 
oerhört positivt att under utbildningen få vetskap om att arbetsmarknaden för 
lärare var god. Under lärarutbildningens sista år fick hon flera samtal från olika 
skolledare som försökte värva henne. Händelser som gav bekräftelse på att hon 
valt rätt yrkesutbildning. 
 

Så redan på sommaren blev jag faktiskt tillfrågad då av en skola där jag 
hade praktiserat om jag ville börja jobba där. Det kändes så tryggt på nå-
got vis och då kände jag så här att då kan jag nu under hösten koppla av. 
Jag vet var jag ska jobba jag kan åka dit och hälsa på, jag kan va med på 
möten, jag kan träffa barnen. Så det kändes väldigt bra liksom och jag 
kände ju några i personalen sen jag praktiserade där, men det var den all-
ra första praktiken jag gjorde där. Det var ju bara två veckor men jag 
tyckte ändå det kändes okej. Just den här tryggheten att veta … 

 
Marina valde således att börja arbeta på en skola som hon kände till något se-
dan tidigare. Att tidigt veta var hon skulle arbeta lämnade utrymme för möjlig-
heter att bekanta sig med verksamheten vilket skapade trygghet för Marina. 
Hon kunde förbereda sig och ha en framförhållning inför sin yrkesstart. Sko-
lans elevsammansättning stämde överens med hennes önskemål om att dels ar-
beta med yngre barn, dels på en skola som var centralt belägen. Det som hon 
kände sig tveksam till var arbetssättet på skolan. Det var åldersblandad under-
visning något som hon funderat mycket på under utbildningen och kände sig 
tveksam till. Marina berättar att hon genom erfarenheter under en praktikperiod 
på den aktuella skolan hade fått insyn i verksamheten och sett vissa fördelar 
med arbetsformen. Marina fick då en uppfattning om att det på den här skolan 
bedrevs en genomtänkt pedagogik med en engagerad personalgrupp. Marina 
beskriver en kritisk händelse i samband med ett besök på skolan, efter att ha 
tackat ja till tjänsten. Istället för 35 barn på gemensam yta som hon haft under 
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tidigare praktikperiod, hade man satt samman 65 barn som skulle samsas på 
samma yta. Det var visserligen fler pedagoger på den stora gruppen, men Mari-
na kände snart en stor tveksamhet inför vad som väntade henne. Hon kände 
oro över sina förutsättningar att hantera den förändrade situationen. 
 

»Vad har jag gett mig in på?» 
Över julen våndades Marina över situationen och funderade en hel del men vå-
gade inte berätta för någon om sina farhågor. När Marina berättar om detta är 
det med både skratt och bävan i rösten Jag ville ju vara lärare och jag hade ju 
200 000 i studieskulder! Före skolstart var Marina på skolan många timmar och 
gjorde ett omfattande förberedelsearbete. Tjänsten innebar ett samarbete med 
en förskollärare, de skulle ha en 0–1-klass gemensamt och Marina kände förtro-
ende henne och övriga kollegor. Hon hade fått ett bra bemötande, men Marina 
var ändå tveksam inför arbetssituationen. Det fanns en osäkerhet inför arbets-
sätt och organisation som gjorde henne tveksam. 
 

Jaa, jo jag men jag började i alla fall jobba där och det var jättekul att va 
med barnen och man kämpade ju på då. Men sen är det ju så … jag kän-
de att på den skolan … när man är ny så är man väldigt beroende av ma-
terial, känner jag även om man förordar lärobokslöst på Högskolan och 
jag kände liksom att det fanns inte mycket. Dessutom blev jag då tillfrå-
gad att undervisa i svenska, som jag tycker är jätteroligt i en klass med 
treor, fyror och femmor, 25 barn. Det fanns inga böcker där heller, och 
så den här 0–1. Så jag kände … aah … så sitter man hemma och klipper 
och klistrar då framför allt för att fixa den här svenskan då. Och det 
gjorde jag väldigt mycket som då den ma/no läraren använde även under 
sin tid då, det var ju helt okej, för barnen tyckte om det jag … de uppgif-
terna som jag gav dom så det var ju inget så men det blev mycket jobb. 

 
Att arbeta med eleverna samt få en god respons på det framställda arbetsmate-
rialet var positivt för Marina, men det är de kritiska händelserna som färgar Ma-
rinas berättelse från den här perioden. De ger en indikation på vad som kan ut-
göra svårigheter för en ny lärare och vad som samverkar till en arbetssituation 
som präglas av stress och känslan av tillkortakommande. Förutom det tidskrä-
vande arbetet med att framställa undervisningsmaterial var det stressande att all-
tid vara tillgänglig för samtliga elever i de olika grupperna och att lokalerna inte 
alltid var särskilt väl utrustade eller ens avsedda för undervisning. Barnen kom till 
mig med sina uppgifter även när jag var i min 0–1, då kunde dom komma in för då höll 
dom på och jobba med nåt. För det var ju lite mer så öppna dörrar där, så jag blev väldigt 
stressad. 

Arbetet ställde krav på Marina som hon kände att hon borde men inte kun-
de klara av pågrund av rådande arbetsvillkor. Den stressiga arbetssituationen 
och höga arbetsbelastningen fick till följd att hon blev sjuk och fick sömnpro-
blem (jfr Troman 2006). 
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M: … så det gick några veckor. Jag tror fram till februarilovet … på fem 
veckor tror jag faktiskt att jag var sjuk i två omgångar, två hela veckor. 
Och det har jag inte vart på 20 år! 
I: Oj, oj, oj, hmm. 
M: Så det var jättejobbigt, jag alltså jag kunde inte sova på nätterna. Jag 
låg hemma och grubblade på det här och kände vad, vad ska jag göra? 
Och så tittade jag lite på andra jobb då, jag kände liksom att man … man 
… jag kände att jag kanske inte ska va lärare överhuvudtaget när jag inte 
fixar det här. Och jag sa ingenting till nån utan jag höll god min på job-
bet då. 

 
Marina fortsatte att arbeta i verksamheten men med växande oro och försvagad 
yrkesidentitet. Det blev alltmer tydligt att hon inte delade kollegornas positiva 
syn på organiseringen av det pedagogiska arbetet men kunde inte lyfta fram kri-
tik mot något som verkade heligt för dem. En strategisk anpassning framstår 
som den sociala strategi Marina väljer att tillämpa (Lacey 1977). Marina kunde 
se brister i verksamheten och att det skapade svårigheter av olika slag. Planering 
och förberedelse av nästa dags arbete var svårt att genomföra på plats. Att rela-
tivt ofta, på kort varsel hoppa in och ta undervisning eller vara på fritids på sin 
planeringstid var också splittrande. Det oförutsägbara blev ett stressmoment i 
sig. Man visste knappt var man skulle vara från dag till dag. Och det är ett väldigt stress-
moment när man är ny. Hon berättar om en kritisk händelse då hon hade förberett 
undervisning i en lokal som på utan varsel blev möteslokal. Att stå med sina 
elever utan lokal eller material skapade frustration och var inte en helt lyckad si-
tuation för någon enligt Marina. 

Att inte kunna påverka sin arbetssituation blir en stress. Just bristen på möj-
lighet till kontroll över undervisning och omgivande villkor framstår som 
stressande för nya lärare (Andersson 2005; Fransson 2006; Paulin 2007). Marina 
berättar om en kritisk händelse då hon utan förvarning fick gå in och arbeta i en 
fritidsverksamhet när hon skulle arbeta med planering av undervisning. 
 

Ett stressmoment då var också att när jag … klockan var två, barnen 
gick hem och jag tänkte nu ska jag fixa det och det till i morgon så allt är 
klart och det funkar. Då kunde någon säga ”Nä nu får du va på fritids i 
två timmar för jag ska ha samtal med min student”. Jaha, då va den tiden 
borta! Det kunde hända liksom, man fick det beskedet på dan och det 
hände inte många gånger men det var ett stressmoment för mig då även 
om man ska hjälpas åt så var det, det. Men jag började kolla efter andra 
jobb då men jag visste faktiskt varken ut eller in, jag visste varken ut eller 
in vad jag skulle göra då. 

 
Kritiken mot verksamheten och känslan av eget misslyckande växte sig starkare. 
Upplevelsen av att inte kunna acceptera, hantera och undervisa i en flexibel or-
ganisation kanske var en indikation på att hon inte passade som lärare. Marina 
berättar att hon oroade sig över hur hon skulle gå vidare och över familjeeko-
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nomin nu när hon genom sin utbildning hade tagit på sig studieskulder och så 
snart funderade på att hoppa av läraryrket. Det som avgjorde att hon sökte en 
annan tjänst var ett kort möte och samtal med en tidigare lärarutbildare, då hon 
lättade sitt hjärta och fick rådet att inte tveka utan söka sig någon annanstans så 
snart som möjligt. Det blev en brytpunkt (Sjöstrand 1968) för Marina. Uppma-
ningen ledde till att Marina ringde och hörde sig för om en ledig tjänst som 
fanns tillgänglig mitt i terminen och gjorde snart ett besök på den aktuella sko-
lan. 
 

»Jag kände att jag måste veta vad jag ger mig in på» 
Marina träffade den aktuella klassen samt hade ett långt och ingående samtal 
med den dåvarande läraren. Marina berättar att hon gjorde en så grundlig un-
dersökning av arbetsplatsen som var möjligt och talade med dem som skulle 
ingå i hennes arbetslag. Det kändes viktigt att få insyn i och så mycket informa-
tion som möjligt om den verksamhet som hon funderade på att träda in i. Allt 
för att kunna bilda sig en uppfattning, dels för att reducera risken att ställas in-
för obehagliga överraskningar, dels för att se om det stämde någorlunda över-
ens med hennes idé om hur hon ville arbeta 

Efter tre veckor blev hon uppringd och erbjuden tjänsten vilken hon tacka-
de ja till. Så fort beslutet var fattat berättade Marina för sina arbetskamrater. 
Hon var noggrann med att påtala att det inte handlade om dem som kollegor 
utan det var av skäl som i huvudsak var knutet till verksamhetens organisation. 
Det hade blivit henne övermäktigt att som ny lärare klara av situationen. Kan-
ske hade det fungerat bättre om hon hade haft mer erfarenhet som lärare. Vid 
samtalet med rektor upplevde Marina ett väldigt obehag då rektorn lade hela 
skulden på arbetslaget. 
 

I: Det slog tillbaka mot dom då. 
M: Ja, och jag sa detta så många gånger! Men jag kände att dom fick så 
mycket, och jag ska säga faktiskt om man tänker att man ska jobba kvar 
en månad för det var jag tvungen att göra för dom släppte mig inte med 
en gång då. Det visade lite vilka bra arbetskamrater man har för dom var 
jättemåna om mig den sista månaden även om jag skulle sluta, att jag 
skulle må bra. Så dom var helt underbara alltså, bättre arbetskamrater 
kan man inte få, det måste jag säga. Sen var det mycket omständigheter 
då som gjorde att det inte fungera. Jag tror att hade man kanske haft någ-
ra år på nacken hade man fixat det. 
I: Det tror du? 
M: Ja kanske, då. För nu kan jag tänka kanske om jag skulle hamna i det 
nu så skulle jag nog reda ut det även om jag skulle tycka att vissa bitar va 
jobbiga. 
I: Men fanns det någon möjlighet att förändra, det kände du inte, eller 
var det så fast det arbetssättet eller? 
M: Ja, det var så jag kände dom trodde ju ändå på det kände jag. 
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Vid ett möte strax innan Marina skulle sluta vid Dalskolan var hennes kollegor 
angelägna om att få ta del av Marinas erfarenheter och uppfattningar om vad 
som inte hade fungerat bra i verksamheten. De berättar att de börjar bli bekym-
rade eftersom även andra lärare före Marina har valt att sluta. Marina minns 
mötet som konstruktivt där hon kunde delge vad hon uppfattat som stressmo-
ment och problematiskt om man var ny i verksamheten. Lärarna var intressera-
de av att få problemen belysta för att kunna förändra och förbättra förutsätt-
ningarna för nyanställda. Arfwedson (1986) pekar på vad som kan beskrivas 
som en form av självsortering då man som nyutbildad väljer att söka sig till en 
skolkontext som ligger i linje med de pedagogiska och personliga krav man har. 
Att välja bort en skola som man har erfarenhet av handlar ofta om att man var-
ken kan påverka eller vill anpassa sig till de lokala ramarna, rådande normer och 
värderingar. 
 

»… och det blev bra, så där ska jag jobba i hela mitt liv!» 
Tongångarna är något annorlunda när det gäller de erfarenheter som Marina 
gör på efterföljande arbetsplats. Det är en skola som ligger centralt och som har 
cirka 230 elever och förskola och skolbarnomsorg. Det är cirka 16 undervisan-
de lärare. Lärargruppen är mixad på så vis att det är både nyutbildade och erfar-
na lärare. Där har hon undervisat en klass i år 5–6 och sedan följt en klass från 
år 4. När vi träffas för ett första intervjusamtal är det i början på höstterminen i 
sexan. En positiv grundinställning genomsyrar Marinas förhållningssätt till den 
arbetsplats som blev hennes andra och där hon har stannat kvar. Det är dock 
ett fortsatt intensivt och krävande arbetsliv som skildras ifrån den här första 
treårsperioden men grundtonen är optimistisk och Marina vittnar om en större 
arbetsglädje och trivsel än vad som tidigare var fallet. 

Marina berättar att hennes kollegor förvånat har kommenterat hennes op-
timism och positiva inställning, eftersom de betraktar Marinas problem under 
hennes första år som mer prövande än vad som är vanligt förekommande. Ma-
rina deklarerar tydligt att det hör till lärararbetet att kunna hantera alla typer av 
problem som kan uppstå i relation till elever och föräldrar. Visst har det varit 
intensivt och arbetsamt enligt Marina, men övervägande positivt och givande. 
Hon riktar en viss kritik mot de kollegor som utgår från att det normala inte in-
nebär bekymmer i någon mening. 
 

Ja, men det är ju mycket som är positivt alltså ja, jag tycker för det mesta 
att det är positivt jämt, alltså även om man har strulpellar, det har väl alla 
i sina klasser då. Och det tror jag är nånting, för det kan jag få höra av 
arbetskamrater just det här, dom säger så här ”Ah, att du är så positiv när 
du har såna problem i din klass!”. 

 
Känslan av att från start ha kommit rätt i relation till elever, föräldrar och kolle-
gor färgar denna tid. De kritiska händelser och brytpunkter som Marina beskri-
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ver från denna period är av annan karaktär än tidigare, vilket inte betyder att 
hennes följande år som lärare framträder som bekymmersfria. Det är dock inte 
längre fokus på att hantera en verksamhets pedagogiska organisation eller ar-
betsformer. Det är händelser som skildrar situationer med elever, kollegor och 
föräldrar vilka synliggör de villkor och processer som påverkar Marinas profes-
sionella utveckling. 

Den bild som Marina ger utifrån de tre första årens erfarenheter är mångfa-
cetterad, ibland motsägelsefull och inte enkel att beskriva. Den visar på mycket 
arbetsglädje och ett starkt engagemang men sänder också signaler om att arbe-
tet tar all tid i anspråk och tröttar. Samtidigt som Marina reflekterar över att 
hon har hamnat på rätt plats och har lätt för att anpassa sig till den verksamhet 
hon blir en del av så uttrycker hon också att hon över tid ser brister som hon 
vill arbeta för att förändra. Detta tar sig uttryck på olika sätt och i hennes berät-
telser framträder de olika strategier hon tillämpar både beträffande anpassning 
och motstånd (Lacey 1977) till olika delar av verksamheten. I skildringen av 
sina första yrkesår beskriver Marina det samarbete som tidigt tar form, arbets-
klimatet samt övriga villkor som råder för hennes lärararbete vilka sammantag-
na påverkar hennes fortsatta professionella utveckling och identitet. Rådande 
förhållanden problematiseras och Marina lyfter fram både fördelar och nackde-
lar, möjligheter och hinder i relation till lärararbetet, ibland i jämförelse med 
den tidigare arbetsplatsen. 
 
 

»Vi delger varandra allting vi hittar  
men gör mycket på var sitt håll också» 
Marina startar sitt arbete i ett arbetslag om tre lärare med klasser som Marina 
uppfattar som väldigt olika. De bygger upp ett gott samarbete vilket enligt Ma-
rina inte betyder att de i alla avseenden tycker lika. De arbetar tillsammans men 
planerar med vida ramar. Marina utvecklar ganska tidigt ett nära samarbete med 
en av de två kollegorna vilket framstår som en viktig bas för henne i arbetet 
som lärare, en avgörande aspekt för både arbetstrivseln och det pedagogiska ar-
betet. Samarbetet utvecklas än mer när de börjar arbeta tvåparallelligt med var 
sin klass för år 4. Deras samarbete blev sanktionerat av rektor som underströk 
sitt starka stöd för att just de två skulle arbeta ihop. 

Hennes närmsta kollegas höga ambitioner och deras goda samarbete är ett 
återkommande ämne under våra samtal. Marina berättar om och reflekterar 
kring deras gemensamma arbete. Det kännetecknas av samtal och diskussioner 
främst om förhållningssätt till föräldrar och elever, inte mycket detaljplanering 
på innehållsnivå. De ventilerar både frustrationer och glädjeämnen med var-
andra. Nias mfl (1989) visar att just samtalen, professionella och privata, är be-
tydelsefulla för lärares arbetsrelationer. De ger möjlighet för lärare att både 
omskapa och bekräfta professionella förhållningssätt, gemensamma värden och 
mål (jfr Gannerud 1999). 
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De genomför ett par större gemensamma arbetsområden varje år där det 
görs grundliga planeringar och där undervisningsgrupperna skapas över klass-
gränserna. Marina reflekterar över arbetslagets betydelse i relation till planering 
av arbetet och vad som karaktäriserar deras gemensamma planeringar. 
 

Och det är nåt som jag har funderat mycket på det här, man pratar om 
arbetslag och planera. Ja, javisst! Vi planera men det var väldigt vida ra-
mar för vi utgick mycket ifrån … var och en utgick ifrån sin grupp och 
på nåt vis dom präglas ju av det sättet jag inleder en lektion på. Dom, 
alltså man … jag tycker så att man kan ju inte precis planera att alla ska 
gå in och göra likadant (markerar genom att slå på bordet med pennan 
vid varje stavelse) när vi ska läsa om Sydamerika t.ex. Utan det blir det, 
det blir på nåt vis i gruppen då. Och det känner jag, för nu har jag fort-
satt jobba med en av dom lärarna, nu är vi bara två paralleller då. Och 
det vi diskuterar mest tycker jag när vi … det är mycket det här med för-
hållningssättet till barn och föräldrar, mycket sånt. Det är inte så mycket 
detaljer om engelska läxan eller matte läxan! Mer än om det är vissa be-
kymmer hur kan jag göra här, har du nåt bra tips? Och vi delger varandra 
allting vi hittar. Men gör mycket på var sitt håll också och det kanske kan 
låta konstigt i mångas öron, men vi … ändå är vi ansedda som att, alltså 
på skolan säger dom att ”åh dom två jobbar ju så bra, dom verkar ha så 
kul”. Och det är liksom på en helt annan nivå, för jag ser ju en del dom 
sitter ju med … ”men vilka engelska glosor ska dom ha denna veckan”, 
va. Det ligger inte för nån av oss, då skulle inte vi kunna jobba ihop. 

 
I samarbetet är det kombinationen av gemensamt tankeutbyte och självständigt 
arbete som framstår som positivt. Att ha en generös hållning, dela med sig av 
material och stötta men inte styra upp varandra i arbetet är centralt. Genom att 
beskriva hur de arbetar förstärks bilden av att det är det här som Marina bedö-
mer vara ett arbetssätt som stämmer överens med den bild som hon har av ett 
bra samarbete och arbetssituation. Det vill säga ett nära samarbete med en kol-
lega men med den egna undervisningsgruppen i fokus, i en organisation som är 
enklare att hantera, där hon tycker att hon kan ha kontroll över sitt arbete 
(jfr Andersson & Andersson 2004). Hon jämför med sin tidigare arbetsplats 
och betonar vikten av att ha en tillhörighet i ett klassrum … så det passar mig bät-
tre att jobba som jag gör nu. Jag måste få ha mitt … mitt klassrum. 

Viktigt för Marina var behovet av att få landa i sitt lärararbete utan för 
många andra uppdrag och uppgifter än arbetet med eleverna. Det är det som 
hon anser är kärnan och där hon vill få möjlighet att lägga största delen av sin 
tid och sitt engagemang, särskilt inledningsvis i lärarkarriären (jfr Nias 1989). 
Vikten av att tidigt få en mentor framhåller Marina som betydelsefullt i arbetet. 
Stöd i början av yrkesbanan framträder som viktigt för nya lärare och har över 
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tid uppmärksammats både nationellt och internationellt28. Frågan om skolornas 
ansvar för att introducera nya lärare i arbetet kan ses om en strategi för att 
minska lärares avhopp och ohälsa i början av sin karriär. (jfr Andersson 2005: 
Lindgren 2003; Morberg & Fransson 2001). Marina har anförtrott sig till men-
torn om sina allra första erfarenheter och han har hjälp henne att hålla en rimlig 
ambitionsnivå vilket i viss mån hjälpa henne att hålla undan stressen. Det var 
väldigt mycket prat om det där att, hur mycket jag jobba och så där va. Han var väldigt noga 
med det, han riktigt kolla mig i början då. Hennes mentor, som varit yrkesverksam i 
30 år har i huvudsak förmedlat till Marina ”att det blir väl ändå”. 
 

»Jag kom rätt in i ett Itis-projekt på Dalskolan,  
jag höll på att bryta ihop fullständigt» 
Marina berättar om ett par kritiska händelser på sin tidigare arbetsplats då hon 
som helt nyutbildad lärare plockas in i eller bli ålagd att delta i olika utveck-
lingsprojekt. Hon berättar om sitt behov av att finna sig tillrätta och fokusera på 
det hon betraktar som sitt huvudsakliga uppdrag, att undervisa och få sin var-
dag som lärare att fungera. Det framträder som viktigt för Marina att känna 
trygghet och få en någorlunda stabil situation utan för många störande mo-
ment. Hon talar om att få jobba in sig. Marina berättar att det var en stor skillnad 
när hon efter en tid på sin andra arbetsplats, fick möjlighet att delta i och ta an-
svar för ett utvecklingsprojekt. Det kändes inte påtvingat utifrån och upplevdes 
inte som ett stressmoment då hon själv fick möjlighet att välja tidpunkt och 
hade funnit sig tillrätta. 
 

… och sen kan jag känna så här också när jag kom då och va ny till 
Bergskolan då tyckte jag det var så skönt att det liksom inte va nån som 
drog igång massa grejer utan jag fick bara va med min klass och arbeta in 
mig. För det kände jag också faktiskt en liten stressgrej på Dalskolan att 
det var väldigt mycket, man skulle va i dom projekten och de … och det 
var EU-pengar där och det var pedagogiska aftnar där som personalen 
blev ålagda att ha i matte och svenska och det va, det bara snurra i huvet! 
Jag kände låt mig jobba in mig! Jag har utbildat mig till lärare för jag vill 
jobba med barnen i klassen, det är ju ändå det huvudsakliga, låt mig göra 
det. Jag kom rätt in i ett Itis-projekt på Dalskolan, jag höll på att bryta 
ihop fullständigt. Då bara kände jag bara … jag fatta ingenting. Och sen 

                                                      
28 I samband med Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionen genomfördes ett informellt 
möte med utbildningsministrarna 24/9 2009. Mötet sammanfattades som följer: ”På mötet fast-
slogs att lärarnas motivation, yrkeskunnande och kompetens liksom kvaliteten på skolledarskapet 
är viktiga faktorer när det gäller att uppnå utbildningsresultat av hög kvalitet. Lärarnas ansträng-
ningar ska stödjas med exempelvis yrkesintroduktion och kontinuerlig fortbildning. Svårigheterna 
i att leda skolorna som lärmiljöer är ungefär desamma i alla medlemsstaterna och skolledarna 
skulle kunna dra nytta av möjligheterna att dela med sig av sina goda erfarenheter och sin profes-
sionella utveckling över nationsgränserna. Det finns mycket att vinna på ett närmare samarbete 
inom Europeiska unionen”. Ett sexpunktsprogram formulerades (se 2009.eu). 
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när jag började på Bergskolan och han sa så här nu tycker jag att vi ska 
vara med i Itis! Så drev jag det då istället för då kände jag att nu hade jag 
landat och liksom göra nåt roligt då eller nåt. 
I: Kände du dig tryggare i rollen då och tillsammans med barnen? 
M: Ja, ja precis och det är klart på Bergskolan var jag ju med och formu-
lerade ansökan då, där (på Dalskolan) blev jag ju inkastad i nånting som 
någon annan hade hittat på då va. 

 
Marina berättar att hon nu efter drygt tre år alltmer fått lust att ”sparka igång” 
en del projekt i verksamheten och vill att det ska hända saker på skolan. Hon 
talar om att ha ”landat” i sitt arbete. 
 

»… allt han gör får ju jag ta del av» 
Marina framhåller vikten av det nära samarbete som tidigt tog form och som 
utvecklats tillsammans med hennes manlige kollega. Marina beskriver honom 
som oerhört generös engagerad, effektiv och mycket omtyckt. Hon jämför sig 
med sin kollega och inser att hon inte riktigt når upp till samma nivå när det 
gäller prestation, men att hon inte har samma möjligheter som han att lägga lika 
mycket tid på planering, förberedelse och efterarbete av undervisningen. Hon 
har fått kommentarer hemifrån om att hon arbetar för mycket och försöker hål-
la en rimlig nivå. Marina kommenterar sin kollegas intensiva arbete och signale-
rar att det även kan få henne att gå upp i varv. 
 

Men sen är det så att min kollega, han har ju ingen familj eller så, så han 
jobbar ju jättemycket! Och det är väl i så fall den enda nackdelen att man 
lätt kan gå upp i varv när man ser honom supereffektiv då. Det kvittar 
när man pratar med honom hemma för vi pratar ju mycket i telefon med 
och så. Då är det ju nåt han håller på och planera och det … allt han gör 
får ju jag ta del av. Så det är ju också väldigt lyxigt. 

 
När Marina berättar om hur hon upplevt arbetstempot på skolan så beskriver 
hon sin kollega som den ende läraren som inte tar rast. Han är på språng jämt), 
jätteambitiös med kaffekoppen i ena handen och stencilerna i den andra (jfr Nordänger 
2002). Även om hon har fått kommentarer om att hon ibland gör likadant ger 
hon uttryck för en oro för hans höga arbetstempo och engagemang. Det har 
inte minskat under de tre åren som de har samarbetat snarare tvärtom. Senare 
kommer vi att få en inblick i hur Marina och hennes närmsta kollega hanterar 
och agerar i arbetssituationen som över tid framträder som alltmer intensiv. 
 

»Nån ligger i soffan med fötterna uppe på ryggstödet  
och bara slappar, jag tycker att det ska va så» 
Den bild som Marina ger av sin arbetsplats omfattar också övriga kollegor. Det 
är i huvudsak en avspänd kollegial arbetsmiljö som beskrivs, rasterna tas som 
exempel. En jämförelse görs med den förra arbetsplatsen. 
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Och sen en skillnad också det var som var så skönt när man kom dit … 
alla va så lugna, satt där i soffan och drack kaffe och pratade. Medan på 
Dalskolan sprang alla runt röda på kinderna och håret på ända och en 
pärm på armen och så här! Och det var precis bara när man kom dit … 
åh vad skööönt och ibland känner … känner jag nu om jag kan komma 
in så här på lärarrummet, så säger han, den här, min äldre kollega då som 
är mentor, bara sätt dig ner och ta det lugnt. (Vi skrattar) 

 
Inte sällan är Marina och flera av hennes kollegor kvar långt in på eftermidda-
gen. De fikar, arbetar och tar tid för att varva ner. Ibland går hon omkring och 
lullar på kvällarna, inte alltid så effektivt men trevligt. En skillnad vid jämförelse 
med tidigare arbetsplats, där hon inte var kvar en minut efter arbetstid. 
 

»Vi jobbar faktiskt på samma ställe  
med samma uppdrag och samma barn» 
Det finns dock en annan sida som Marina lyfter fram som hon ser som pro-
blematisk, där det snarare rör sig om samarbetskultur än arbetsmiljö. Det är 
svårigheten att samordna hela personalen för gemensamma möten och insatser, 
något som Marina tyckt varit positivt på den förra arbetsplatsen och ser som en 
viktig utgångspunkt. Vi jobbar faktiskt på samma ställe med samma uppdrag och sam-
ma barn. 

Marina berättar om en kritisk händelse då hon kom med förslaget att 
gemensamt inventera och arbeta fram laborativt material i matematik, något 
som Marina sett som ett behov för år 4–6. Förslaget stötte på motstånd. Även 
om hon respekterar att man inte vill arbeta kvällstid, tycker hon att det är synd 
eftersom lärarna med mångårig erfarenhet i yrket bör ha viktiga kunskaper som 
skulle kunna tas tillvara. Marina berättar att det i dagsläget talas mycket om det 
som åläggs lärare utöver klassrumsarbetet. Det är de äldre lärarna som liksom sit-
ter och mal om det varenda kafferast. Marina hanterar det genom att låta det som 
hon betraktar som gnäll gå in där och ut där det vill säga inte göra stor sak av det. 
 

I: Ja, alla nya uppgifter som dom har fått eller …? 
M: Mm, det är mycket gnäll över det. Bara att behöva dokumentera är ju 
fruktansvärt jobbigt. Och det är liksom självklart för mig att man skriver 
dokumentation vid utvecklingssamtal att man, ja … jag vet ju liksom ing-
et annat än det. 

 
Men hon betonar att hon i vissa lägen talar om sin åsikt då den är annorlunda, 
något som förändrats över tid. Att kunna framföra sina åsikter och idéer och 
samtidigt behålla goda relationer med kollegor och arbeta för ett trivsamt ar-
betsklimat framstår som viktigt för Marina, något som hon även vid senare 
samtal påpekar och ger exempel på. 
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I: Kan ni ha nån diskussion eller dialog om det eller är det är liksom ett 
konstaterande att dom …  
M: Jo, men det har vi för det har man lärt sig det gjorde man ju inte i 
början då sa man inte ett ord då satt man ju bara där så. Men nu säger jag 
”Nä så tycker inte jag”! (skratt) Det är också lustigt därför jag vet inte jag 
… det känns som att jag kan säga vad jag tycker utan att jag blir osams 
med nån då. 

 
När vi ett år senare talar om anpassning till respektive motstånd mot en ny 
verksamhets olika delar är Marina mer bestämd i sin uppfattning och talar om 
att hon ibland protesterar och gör motstånd mot dom som gör motstånd 
(se Lacey 1977). Då handlar det om bristen på respekt för gemensamma beslut 
eller beslut fattade av rektor. En erfarenhet som Marina har gjort är att vissa 
kollegor struntar i de beslut som har fattats. Det uttalas inte men blir uppenbart 
genom att de helt enkelt struntar i att göra vad som är bestämt. Att inte ställa 
upp på att utforma arbetsplaner efter gemensamma riktlinjer är ett exempel på 
detta. Jag tycker att om man absolut inte kan ställa upp på det kanske man ska fundera på 
om man ska jobba på denna skolan. Senare under sin yrkesverksamhet tar Marina 
och hennes kollega en öppen strid för att man i kollegiet inte delar ansvaret för 
gemensamma områden i den pedagogiska kontexten. 
 

»För jag kan ändå se att på sikt så blir det bättre,  
det kan jag faktiskt se» 
Det är en skillnad mellan dem lärare som kan betraktas som nya och dem som 
är ”gamla i gården”, enligt Marina. Flera av de nya uppgifter som t.ex. doku-
mentation ser hon själv och de nyutbildade lärarna som ett givet innehåll i sina 
arbetsuppgifter, likaså att delta i olika typer av arbetsmöten kvällstid. Flera av de 
lärare som varit där länge vill inte arbeta kvällstid och de ger uttryck för missnö-
je även när det gäller försök till andra gemensamma arbetsinsatser i kollegiet 
som de anser ligger utanför deras ordinarie arbetstid. Att det kan uppstå kon-
flikter på grund av att lärare har olika uppfattning om var och när det gemen-
samma arbetet ska genomföras kan förklaras av att villkoren för lärares arbets-
platsförlagda tid har förändrats. Inte sällan ser nyutbildade det som naturligt att 
sköta större delen av sitt arbete på arbetsplatsen. Lärare som under en längre tid 
varit vana att sköta sitt planeringsarbete hemma är ibland motståndare enligt 
Andersson och Andersson (2004). 

Marina sätter sitt hopp till den nye rektorn som hon har varit med och an-
ställt samt att det blir fler och fler nya lärare i kollegiet. Marina nyanserar dock 
sin inställning till de äldre kollegorna och anser att de har en del att tillföra ge-
nom sina mångåriga erfarenheter. … alltså även om det är mycket som man tycker, 
åhh, men liksom nu är det inte 6o-talet eller 70-talet, så har dom ju faktiskt mycket bra er-
farenheter också och tillföra då, så det är inte bara negativt. 
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»Om vi alla delger varandra  
så behöver vi inte jobba så mycket som vi gör» 
När Marina berättar om arbetssituationen så framträder det relativt öppna och 
lugna arbetsklimatet som positivt, det finns utrymme att ta rast och pausa till-
sammans medan samarbetskulturen ifrågasätts. Det har inte enbart varit pro-
blematiskt att samverka kring kvällsmöten, det är fler områden som lyfts fram. 
Att samverka kring och ha ett större utbyte av varandras pedagogiska idéer och 
undervisningsmaterial är något som Marina saknat i kollegiet och där hon öns-
kar en förändring. Marina berättar att det inte är ovanligt att kollegor kommer 
till henne och hennes närmsta kollega och frågar efter undervisningsmaterial. 
De vet att de jobbar mycket och har en generös hållning men har upplevt att 
det är sällan de får något igen. Marina har öppnat en gemensam mapp digitalt 
där hon har sparat ner allt nätbaserat undervisningsmaterial som alla har tillgång 
till. På olika vis har hon försökt lyfta fördelarna med att utbyta både erfarenhe-
ter och konkreta arbetsmaterial. Ja, för det kan jag känna också att liksom när man 
har bra idéer eller material att liksom om vi alla delger varandra så behöver vi inte jobba så 
mycket som vi gör. Samarbete för att effektivisera lärararbetet är ett återkommande 
tema. 
 

M: För det är ju ändå tycker jag om man pratar om att man delger och 
inte får igen. Men jag kan faktiskt säga så här, när man försöker ändå 
vara käck och trevlig och delge och dela med sig vid kopieringsappara-
ten. Till slut, man kan faktiskt i vissa fall efter tre år så kan även dom där 
tillknutna, inbundna öppna sig och faktiskt va lite … vill du ha detta? Så 
att jag menar att man inte ger sig utan ändå försöker va positiv, nåt sånär 
alltså. Då har man förhoppningsvis nåt igen så småningom. 

 
Att vara enträgen i sitt delgivande har lett fram till en mer generös hållning. Ef-
ter tre år ser Marina en förändring. Kollegorna frågar inte bara efter arbetsmate-
rial utan vill också dela med sig av det egna. Till slut har Marinas strategi lett till 
en förändring i den riktning som hon har önskat och arbetat för från början. 
Senare i samtalet tar Marina åter upp tråden om arbetsmaterial, mer specifikt 
färdiga läromedel och en händelse som hon är angelägen att berätta om. 
 

Ja, då på Bergskolan så fanns det ju massor av material och då man kom 
då från en skola där man, där det knappt fanns pennor och liksom ingen-
ting och jag kände bara … jag kunde gå där på kvällarna i skåpen och 
riva lite, alltså jag hitta nya grejer varje dag. 

 
Möjligheten att som lärare få tillgång till och arbetsmaterial och läromedel 
framstår för Marina som tillfredställande samtidigt som det är kryddat med viss 
självkritik. Detta kan förstås utifrån hennes tidigare erfarenheter där egentill-
verkning av läromedel varit nödvändig för att undervisningen skulle kunna 
genomföras. Ett moment i arbetet som tog mycket tid. Intresset tar sig uttryck i 
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flera besök på läromedelsutställningar och när den första köpyran lagt sig gör 
hon tillsammans med sin närmaste kollega grundliga genomgångar av olika ma-
terial och utgår ifrån vilka behov som finns hos elever och för egen del. Ett be-
tydligt mer återhållsamt och medvetet förhållningssätt utvecklas över tid, det är 
inte arbetsböcker som beställs utan väl valda böcker att utgå ifrån för egen del. 
 

»Du är så jävla trög!» 
Marina berättar om ett område som hittills har varit svårast att hantera och som 
har ställt henne i kritiska situationer. Det handlar om kollegor som hon uppfat-
tar behandlar elever kränkande. Marina har försökt att tackla problemen genom 
att samtala med berörda lärare och elever utan större framgång. 
 

Det här stod det också om i Pedagogiskt magasin, det här med lärare 
som kränker elever. När eleverna kommer till mig för att det händer sa-
ker på andra lektioner. Det är nog … om du pratar om kritiskt, det är det 
jobbigaste av alltihopa känner jag. Det är jättejobbigt! Men jag har pratat 
med lärarna och vi har en bra relation fortfarande men sen kvarstår ju 
problemet. Och det här då kommer upp på föräldramöten och det 
kommer upp på utvecklingssamtal och jag känner att jag alltså har pratat, 
jag har själv pratat med dom här lärarna. 

 
Marina ser det som svårt att ställas till svars för att elever tilltalas och behandlas 
på ett sätt som hon inte känner försvarbart. Att elever och föräldrar blir upp-
rörda över tilltal som du är så jävla trög, är fullt förståeligt. Hon upplever sig 
klämd mellan alla parter, lärare kommer till henne och klagar på elevernas upp-
förande och vice versa. Hon har haft samtal med de inblandade och uppmanat 
eleverna att sköta sig och påtalat för läraren att eleverna har blivit illa berörda. 
Hon har försökt att få alla att se sin del i problemet men anser att huvudansva-
ret ligger på lärarens sätt agera. Marina har även agerat genom att tala med skol-
ledningen, men har inte lyckats lösa problemen och är både mycket bekymrad 
och starkt kritisk. Att reaktionen är stark kan förstås utifrån det grundläggande 
professionella förhållningssätt som hon under utbildningstiden framhöll som 
viktigt. Respekt och ett positivt tänkande i mötet med människor samt att vara 
en förebild för eleverna i sitt agerande är kärnan. 
 

»Jag trodde aldrig att jag skulle ha en sån nytta av det!» 
I jämförelse med den lugna och relativt avspända kollegiala arbetsmiljö som 
Marina uppskattar och berättar om framträder lärararbetet i relation till elever 
och föräldrar som betydligt mer intensivt. När vi talar om kritiska händelser så 
uttrycker hon med viss vånda att det egentligen är svårt att urskilja enstaka hän-
delser, eftersom det händer mycket hela tiden. I arbetet med de elever som Ma-
rina hittills har haft framhålls vikten av ett positivt tänkande och en positiv atti-
tyd samt goda relationer till föräldrarna. Att försöka vara ärlig, ödmjuk erkänna 
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fel och brister är något som Marina förespråkar och som hon anser har skapat 
förutsättningar för ett gott samarbete med både elever och föräldrar. Hennes 
förhållningssätt och strategi har mynnat ut i vad hon betraktar som ett öppet 
klimat där både föräldrar och elever tar kontakt när något behöver redas ut. 
 

Och jag tror ändå på nåt vis att när man försöker att vara positiv, jag 
tänker på just det här med föräldrakontakten. Där känner jag på nåt vis, 
jag känner att dom föräldrarna i min klass dom kan ta allt elände. Man 
kan tala om det för dom, det är liksom ingen som har gått i försvar eller 
blivit arg, sen får man ju verkligen välja sina ord, men man får ju också 
lyfta det positiva. Och jag känner på nåt sätt … och dom gångerna när 
man kanske funderar, oj nu blev det här tokigt då får man faktiskt be om 
ursäkt! Både till barn och föräldrar, för det kommer man ju långt med. 

 
Marinas erfarenhet är att det till stor del handlar om ett respektfullt bemötande, 
men också hur man framställer ett problem, något som hennes tidigare yrkesliv 
till stor del handlat om. Jag trodde aldrig att jag skulle ha en sån nytta av det! Troman 
och Reaggle (2006) visar att lärare som har haft tidigare karriärer inte sällan 
transformerar sina tidigare yrkeserfarenheter och lyfter fram värdet av det i rela-
tion till läraryrket. Hennes tidigare erfarenheter innebär att hon känner sig säker 
och relativt orädd i mötet med andra människor, särskilt i kritiska situationer. 
När vi i ett senare samtal talar om betydelsen av hennes tidigare yrkeserfarenhe-
ter är Marina än mer övertygad om vikten av dem i arbetet som lärare. Hon ger 
flera exempel på kritiska situationer med föräldrar och elever där hon känt att 
hon haft nytta av sina tidigare erfarenheter. 
 

»… alltså det är inte det att man ska släppa det man tror på» 
Marina berättar om sin positiva erfarenhet av att ha lärarstudenter hos sig. Att 
handleda och ta emot dem, menar Marina, är en viktig del i hennes egen profes-
sionella utveckling. Vid flertalet av våra samtal finns de med (jfr Andersson 
2005; Persson mfl 2004). Hon har också arbetat för att få fler på skolan att ta 
emot studenter vilket slutligen leder till att den mest slutna av kollegorna blir 
handledare och får ett lyft i sitt arbete enligt Marina. Det har inneburit intres-
santa diskussioner och ömsesidig positiv respons. Studenternas bedömning var 
att Marina bemötte eleverna på ett bra, respektfullt sätt och att hon hade tåla-
mod med strulpellarna. Marina framhåller att hon värdesätter studenternas re-
flektioner på hur hon är som lärare eftersom man ser ju inte sig själv (jfr Nias 
1986). Studenterna framstår som viktiga för Marinas professionella utveckling 
och hon stärks i sin identitet då de bekräftar hennes sätt att agera gentemot ele-
verna. 

Marina konkretiserar sitt förhållningssätt genom att berätta om några kritis-
ka händelser. Det handlar om en samtalssituation med en upprörd förälder, en 
elev som har en särskild plats i hennes hjärta och en klassrumssituation där hon 
tappade tålamodet. 
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Jag tyckte inte det var någon stor grej men så ringde en förälder och jag 
hörde med en gång att hon var upprörd och du gjorde si och du sa så. Så 
jag tänkte ah, det var ju hur dumt som helst, ja det är klart. Jag förstod 
med en gång att hon … när jag tänkte att det är klart det blev ju dumt 
även om jag inte sa något dumt det handlade inte om en sån kränkning. 
Det är ju det här rättvisa som är så viktigt då, för en del då va. För det 
kände jag i det läget, jag kunde inte försvara nånting för jag kände att, du 
har ju faktiskt rätt. Det är ju bara att backa med en gång … det känner 
jag, det är bara … alltså det är inte det att man ska släppa det man tror 
på. Men det liksom bara backa och känner man att man gör det då är det 
liksom … då blir det så bra egentligen. När vi hade utvecklingssamtal 
nästa gång … jag har aldrig haft ett så bra utvecklingssamtal, hon var så 
positiv och allt var så bra så det var liksom ja … så det kommer man 
långt med. 

 
Föräldrarnas fulla förtroende har under de första åren inneburit ett viktigt stöd i 
lärararbetet. Även i våra senare samtal är detta ett återkommande område som 
med tiden betonas och utvecklas. Senare studier visar att nya lärare ibland bävar 
inför att möta föräldrarna, men de blir ofta positivt överraskade över den re-
spons som ges och de samarbeten som uppstår. (Andersson & Andersson 
2004; Persson & Tallberg Broman 2002). Det har varit särskilt framträdande i 
arbetet med elever som på olika sätt krävt mycket av henne som lärare och där 
en väl fungerande dialog med föräldrarna varit grundbulten i arbetet. 

Marina tar arbetet med en elev som exempel och beskriver några incidenter 
med honom. Under gårdagen hade han på eget initiativ stannat kvar i klass-
rummet tre timmar med henne och gjort i ordning. Dagen efter hade han ett 
utbrott och hon fick heta cp jävla kärring. Det händer mycket runt honom vilket 
kräver stort engagemang. Det som gör att Marina orkar är det goda samarbetet 
med föräldrarna. Det är ju klart att det händer mycket kring honom, både det ena och det 
andra då och det orkar man ju med tack vare att man kan samarbeta med föräldrarna och 
att dom har fullt förtroende. Marina berättar att den här eleven alltid kommer att ha 
en speciell plats i hennes hjärta. Det andra exemplet handlar om när hon själv 
tappade tålamodet och lät det gå ut över en elev och kände att det var viktigt 
med en ursäkt till eleven och en dialog med föräldern. 
 

Förmodligen rinner bägaren över för mig ibland också. För och ta ett ex-
empel, jag hade en dust med en kille igår. Och så säger han då, för det 
var nåt jag sa, ”men det är bara att säga till när ni går på toaletten för jag 
vill veta var ni är”. ”Skulle ja bli kidnappad då, jag blir la fan inte kidnap-
pad!” Och då hade det vart … han hade provocerat mig hela dan, och då 
sa jag ”nä, men man kan alltid hoppas” (pustar, andas ut). Och han rea-
gera ju inte på det men jag kände så får man inte säga, så får man inte 
säga! Så gick vi in och prata då och så när vi prata då, han tog ju inte upp 
det för han tog ju inte åt sig alls då. Vad som märktes va, men det vet 
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man ju aldrig. Sen när vi hade pratat färdigt så sa jag, ”Du jag vill be om 
ursäkt för det jag sa därute, det är klart att jag inte vill att du ska bli kid-
nappad på vägen till toa, även om jag tror att risken är väldigt liten sa jag, 
det har aldrig hänt innan” (skratt). Nä, men det är ingen fara! Men jag ber 
om ursäkt det var inte meningen, det var dumt sagt av mig, sa jag då. Jag 
prata faktiskt även med hans ena förälder, så sa jag, jag ville säga det. Nä, 
men det är ingen fara! Nä, men jag vill ändå säga det! Jag gick över grän-
sen där, det var dumt att säga så. 

 
Marina berättar om fler händelser av annan karaktär som hon kallar kritiska 
punkter. Hon berättar om tre fall där hennes elever farit riktigt illa på grund av 
problematiska familjeförhållanden. De här fallen utgör en dimension i arbetet 
som Marina efter några år i yrket bedömer som mest kritisk och som har påver-
kat henne starkt både på ett professionellt och personligt plan. Marina talar 
både om stort ansvar och en maktlöshet i sin roll som lärare. Det mesta i lärar-
arbetet hittills har både varit förväntat och hanterbart men att på nära håll se 
barn som far illa har varit svårt. Genom att vara lyhörd och skapa bra förutsätt-
ningar för eleverna i skolan har hon kunnat bidra med det som varit möjligt för 
henne. En målsättning som hon uttrycker som central i slutskedet av sin utbild-
ning. De speciella fallen fanns redan då i blickpunkten. Att som lärare ha både 
nya och gamla elever i tankarna kan förstås utifrån arbetets karaktär. Lindqvist 
(2002) talar om lärararbetets oavslutade karaktär. Hans undersökning pekar på 
att både arbetet i stort och enskilda elever tenderar att finnas i tankarna under 
många av dygnets timmar. Som lärare kan man alltid göra mer. Lindqvist talar 
om de oavsiktliga tankarna, de som inte lämnar läraren någon ro och beskrivs 
som en fotboja. Hargreaves (1998) benämner dessa förföljande känslor som 
ibland karaktäriseras av skuld som persekutoriska. 
 
 
 

»Vi pratar om att se verkligheten,  
så här är det … det blir inte alltid som man tänkt sig» 
Under vårt första samtal påpekar Marina vid ett flertal tillfällen att nu kom vi 
ifrån det här med klassen igen och arbetet där som ändå är det viktigaste. Det är tydligt att 
det är andra saker som har pockat på, som Marina velat berätta om och som ges 
företräde i vårt första intervjusamtal. De kritiska aspekterna under de första 
åren tycks inte i första hand vara förknippade med vad som betraktas som arbe-
tet i klassrummet. Jag tolkar det som att hon menar undervisningens innehåll, 
upplägg och genomförande, (jfr Jönsson & Rubenstein Reich 1995). När hon 
summerar sina första år i yrket mynnar det i en reflektion kring hennes under-
visning i relation till lärarutbildningens ideal. Marina signalerar, att den under-
visning hon bedriver, inte stämmer överens med det som förmedlats i utbild-
ningen och pekar på vikten av att hennes studenter som blivande lärare får se 
och diskutera ”verkligheten”. 
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Sen att inte allting blir som man har tänkt sig och så, ja ibland så tänker 
man så här, åh tänk om mina lärare på högskolan såg mig nu, tänker man 
(skrattar). Vad ska studenterna säga när dom kommer ner!? Men liksom 
det känner jag vi pratar om att se verkligheten så här är det, det blir inte 
alltid som man tänkt sig. Och det är väl kanske en anledning till att jag 
tänker nu att jag inte ska jobba så mycket, jag ska inte planera så i minsta 
detalj utan försöka och liksom lägga det på en alltså lite lägre nivå utan 
att det ska bli sämre. Och eleverna har ju faktiskt mycket bra idéer om 
man försöker och lyfta fram dom. 

 
Hennes reflektion över de första årens arbete indikerar att det råder en diskre-
pans när det gäller arbetsinsatsen på planeringsnivå i relation till arbetets utfall. 
Att släppa detaljstyrningen i undervisningen och öppna för elevernas initiativ 
verkar vara en framkomlig väg för att ge eleverna ökat inflytande över under-
visningens innehåll och utformning och samtidigt minska arbetsbördan. 
 

»… och det är lärare som pratar så mycket om kunskap» 
Marina berättar senare, under vårterminen i sexan, hur hon alltmer infört da-
torn som pedagogiskt hjälpmedel både i sin egen undervisning och även för 
eleverna i deras arbete. Hon är nöjd med det gensvar hon fått från eleverna och 
anser att det både underlättar och förnyar undervisningen. Hon berättar om en 
kritisk händelse som uppstått i samband med denna process. Det är en händelse 
som uppstår då elever som har lärare som inte arbetar med datorn i undervis-
ningen protesterar. 
 

Ja, jag tycker det är jätteroligt så nu har jag ju fått en sån där projektor i 
mitt klassrum. Så istället för att stå med OH eller whiteboarden så kör 
jag med PowerPoint och än så länge tycker eleverna att det är jättekul. 
Det spelar ingen roll om det är satsdelar eller vad det är (skrattar) dom 
sitter så här och tittar. Och vi tittar på film och vi har börjat med bud-
dismen och du vet bara man satte på den här stor … det är storbilden då 
va, blir alla jätteintresserade av buddistiska munkar. 

 
Eleverna har fått möjlighet att använda sig av PowerPoint i sina redovisningar. 
Marina och två av hennes elever kan hantera presentationstekniken. Målet är att 
de gemensamt ska kunna undervisa så att samtliga i klassen ska kunna lära sig. 
Marinas mål är att de ska lära av varandra. Marina berättar att hon är den enda 
som har arbetat för och fått en projektor installerad i sitt klassrum. Inom lärar-
gruppen är några för och några emot och diskussioner om datorer, Internet och 
kunskapssyn är pågående. Marinas strategi är att låta eleverna i övriga klasser 
påverka sina lärare 
 

”Va, får dom göra det på datorn?” Ja. ”Varför får inte vi det?” Fråga din 
lärare, säger jag då. För det finns ju lärare som inte låter eleverna använ-
da datorn över huvudtaget. Och jag tycker faktiskt … alla har inte dator 
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hemma och Internet, och så kommer dom till högstadiet så jag tycker 
inte det är … och det är lärare som pratar så mycket om kunskap och 
hur viktigt det är men det är tydligen den kunskapen dom tycker är viktig 
då som gäller. 

 
Marina ser det som viktigt att samtliga elever får möjlighet att använda datorn 
som hjälpmedel och har både uppgifter inom matematiken och geografin. Hon 
har varit noga med att inte låta det vara avhängigt av om eleven har haft inter-
net hemma eller ej. Varje eftermiddag finns möjlighet för elever att stanna kvar 
och arbeta med läxor, vilket har fått ett positivt gensvar. 
 

Det tycker jag har funkat och en del stannar kvar även om dom har In-
ternet hemma för dom tycker det är roligare att sitta några stycken i sko-
lan då och jobba med det så det finns ju jättemycket sånt man kan an-
vända och träna på, det har dom uppskattat. 

 
Marina har också fått gott gensvar och uppmuntran från rektor, vilket hon ser 
som betydelsefullt, särskilt då intresset är lågt i kollegiet. Båda är överens om att 
det inte är någon idé att försöka tjata eller tvinga fram ett användande. Rektor 
föreslår att Marina visar projektorns möjliga användningsområde i undervis-
ningen vid ett lämpligt tillfälle för att på så vis skapa intresse. Återigen yppar 
Marina sina önskemål om att kollektivt kunna inspirera varandra och hjälpas åt 
när det gäller undervisning för jag kan ju känna det, tänk om alla va med på det, åh 
vad grejer vi skulle kunna göra! 

Vid en sammanfattning av de första årens arbetsinsatser bedömer Marina 
att hon har överarbetat och sätter det i relation till sina höga ambitioner som 
nyutbildad lärare. Att alltid vara väldigt väl föreberedd har varit hennes motto. 
Hon vill framöver arbeta för att försöka göra saker och ting lite enklare, troli-
gen en nödvändig strategi för att få tid att genomföra den handledarutbildning 
som ligger framför henne. 
 
 
 

Den fortsatta yrkesbanan 

»… ibland är det riktig cirkus, det är ju så» 
Inför vårt andra intervjusamtal har Marina läst utskriften från vårt första samtal 
och jag låter Marina kommentera textens innehåll. Det är 2005, mitten på vår-
terminen i 6:an och Marina verkar fundersam och tvekar något. Jag känner myck-
et har ju hänt sen den 23 september om man säger så, både upp och ner. Jag förstår senare 
att Marina i relation till de berättelser som skildrar hennes första år i yrket och 
den relativt positiva bild som framträder av hennes andra arbetsplats, känner en 
tvekan, eftersom förhållandena inte riktigt stämmer. På relativt kort tid har det 
svängt och bilden är en annan. Arbetet med eleverna är turbulent och arbets-
klimatet i kollegiet framträder som kärvare. Marinas arbetssituation våren 2005 
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har en annan karaktär, fortfarande intensiv men undertonen är inte lika positiv 
som tidigare. Flera kritiska händelser och tillhörande reflektioner speglar detta 
faktum. Marina inleder med en kritisk händelse som inträffade inte långt efter 
vår förra träff. Det är vad som har hänt sedan vi träffades senast som Marina 
först väljer att berätta om. 
 

Jag menar jag har en sexa och i den åldern dom är i då händer det ju jät-
temycket så jag känner ibland är det riktig cirkus, det är ju så. Och ibland 
blir det, det ena efter det andra och jag kände just … det var ju strax ef-
ter, jag var här sist och jag hade studenter dessutom och det var liksom 
det ena följde på det andra i klassen och det var bara … alltså tokiga rik-
tiga dumheter då. Och så känner man ibland blir det bara för … liksom 
för mycket. Så jag … alltså … vid ett tillfälle alltså jag nästan bröt ihop 
inför mina studenter och klassen så jag bara liksom, ja nu är det … och 
sen bara gick jag ut. Bara gick jag och där står mina två studenter och lik-
som och klassen och … och jag bara att jag fixar inte mer. Då hade det 
varit det ena på det andra. 

 
Det som Marina berättar om skildrar hur det i en klassrumssituation brister för 
henne då påfrestningarna efter ett antal veckors turbulens kring några av hen-
nes elever tar ut sin rätt. Hon går ifrån klassrummet och lämnar elever och två 
lärarstudenter. Det handlar om hur eleverna agerat, det har varit provokationer 
av olika slag av en karaktär som inte förekommit tidigare. Det som utlöser reak-
tionen är att Marina får kännedom om att en grupp elever som hon i dagarna 
rett ut en del problem tillsammans med, under en tid har trakasserat en förälder 
som hämtat sitt barn på fritidsverksamheten. Marina uppfattade och bedömde 
situationen som allvarlig och följden blev att hon tillsammans med förskoleper-
sonal och rektor skrev ett brev till föräldrarna med information om vad som 
hänt och hur de har tagit sig an problemet i skolan. En strategi som hon inte 
har använt förut i kommunikation med föräldrar då problem av olika slag upp-
stått. Föräldrarna gav snabb och konstruktiv respons både via mejl och brev 
och Marina kände att hon fick bra uppbackning. 
 
 

Och då känner man ju att då hjälper det ju då finns det hopp! Det var 
precis som om man kommer ändå närmare varandra på nåt vis va, för jag 
vet att dom föräldrarna vill ju att det ska funka så det kändes på nåt vis 
att det kom nåt gott ut av allt elände ändå. 

»Hur jag än gör blir det fel» 
Under veckan har det varit turbulent kring några av de elever som kräver extra 
mycket stöd och engagemang. Den elev som Marina tidigare nämnt som den 
som har en speciell plats i hjärtat har bland annat slagit till henne och råkat i 
konfrontation med andra lärare. Marina ger exempel på en aktuell kritisk hän-
delse. 
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Ja, ja han är ju i farten ständigt så. Det var ju som häromdan då, då skulle 
jag iväg på ämneskonferenser då och så hade dom idrott det sista. Och 
då precis när jag var på väg att packa ner då kommer han inspringande 
barfota, då har han sprungit från idrottshallen och in till mig. Och så 
kommer idrottsläraren efter och liksom så i högsta hugg och helt galen så 
håret stod på ända och så hamna jag mitt i det. Jättekonflikt då bara va 
och dom skriker åt varandra. Så tänker jag bara så här, jaha ska jag inte 
kunna gå iväg nu då … ja ja, så sa jag ring hans mamma nu då. Och sen 
gick jag iväg och det vet jag inte med facit i hand om jag skulle ha gjort 
då för då får jag ett samtal från hans mamma på kvällen och vi har jätte-
bra relation i och för sig så det är ju inget problem så. Men man hamnar i 
nånting … jag tycker inte att den andra läraren hanterar det här rätt! Och 
så hamnar jag i … och så ska jag balansera och försöka vara neutral då. 
Nu är den föräldern jättebra för liksom … då har han ringt upp henne 
och vart helt vansinnig. Det var ingen dialog för hon sa bara … och jag 
kände vi prata inte färdigt. 

 
De händelser som Marina beskriver visar på att hon som lärare måste arbeta 
med att lösa konflikter i relation med egna elever men även mellan eleverna och 
andra lärare (jfr Paulin 2007). I ovanstående exempel ifrågasätter hon sitt eget 
handlande som innebar att hon lämnade läraren och eleven att själva lösa situa-
tionen samtidigt som hon signalerar att det också borde vara möjligt att eleven 
och den inblandade läraren skulle kunna reda ut situationen på egen hand. Ma-
rina följer upp händelsen, samtalar med eleven, läraren och förälder och försö-
ker hitta lösningar. Hon frågar om läraren vill avsluta sitt samtal, om det är så 
att eleven kanske inte ska vara med på idrottslektionerna så att de båda får lug-
na ner sig. 

Dessa händelser visar också att Marina själv hamnar i konfliktsituationer. 
Marina betonar vikten av att som lärare dra lärdom av sådana situationer för att 
bättre kunna hantera liknande konflikter och inte lägga över allt på eleven. Erfa-
renheterna från de här åren, särskilt i relation till de speciella fallen, är att det är 
viktigt att som lärare rannsaka sig själv och se sin egen del och inte i första hand 
lägga skulden på eleven. 

Med tiden utvecklas detta till en central hållning och kan tolkas som kärnan 
i hennes professionella utveckling. Detta beskrivs som en av de viktiga slutsat-
serna i texten Resan som skrevs under våren 2007. 
 

Något oerhört bra som jag har med mig från utbildningen är följande 
som jag försöker ha i åtanke varje dag. X pratade vid ett tillfälle om hur 
vi bör prioritera ev åtgärder när det är något som inte fungerar. Det 
handlade då om elever som inte uppträdde på önskvärt sätt eller lärde sig 
det som förväntades. X poängterade att det första man ska fundera över 
är sin egen roll och vad man själv kan tänka på i mötet med barnet. Jag 
kommer inte ihåg alla steg men jag minns att eleven kom på sista plats på 
listan. Hon ville alltså tydliggöra att det inte är konstruktivt att i första 
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hand tänka att du ska ändra på eleven utan istället vidta andra åtgärder 
för att få en förändring till stånd. Detta är inte alltid enkelt men det är en 
stor styrka att ha detta i åtanke och om du verkligen tänker på det. 
(”Resan” vt 2007) 

 

»Jamen det är ju lite det att det man inte dör av härdas man av» 
Jag frågar Marina hur hon tror att de kritiska händelser som hon beskrivit har 
påverkat henne som lärare. Marina anser att hon dragit nyttiga lärdomar av att 
hon på olika sätt kunnat tackla det hon upplevt under sitt liv som lärare. Hon 
har kunnat ta sig igenom det som varit svårt. Det låter som en hård skolning 
när Marina reflekterar över sina erfarenheter. 
 

Jamen det är ju lite det att det man inte dör av härdas man av, nämen jag 
tror ändå att man … om man reder ut det på nåt vis och kommer ige-
nom det så har man ju lärt sig nånting av det. Men det är ju kanske … jag 
menar inte att på lärarutbildningen att man kanske ska stå och prata om 
allt elände för det tycker jag inte att man ska göra. Men jag vet inte … 
och sen ibland … jag vet inte om man är ute på praktik det kanske är så 
här att nu fick mina studenter se hur eländigt det kan va då men att man 
kanske inte alltid ser det för läraren och handledaren vill vara positiv och 
glad och det försöker ju jag ju också va. 

 
Marina är tveksam till hur mycket av läraryrkets möjliga problematik och ”verk-
lighet” som blivande lärare bör få eller får möjlighet att ta del av under sin ut-
bildning. Nu reflekterar hon över det i rollen som utbildare/handledare. Hon 
anser inte att det är rimligt att ensidigt belysa problem eller enbart tala om eller 
visa upp goda exempel och skratta åt de dåliga som hon minns förekom under 
utbildningstiden. Som handledare för blivande lärare framträder det som viktigt 
men inte enkelt att spegla lärarlivet så som det kan te sig, både dess framgångar 
och motgångar, möjligheter och problem. 

Marinas uppfattning, med utgångspunkt i sina erfarenheter, är att synen på 
undervisning som den bör bedrivas enligt lärarutbildningen sällan tog hänsyn 
till det faktum att elever faktiskt inte alltid uppträder som motiverade, kun-
skapstörstiga och väluppfostrade individer. Hennes erfarenheter är att dessa, 
inte helt oviktiga aspekter, måste beaktas när man som lärare verkar i skolan 
idag, något som både utmanar och begränsar det man som lärare och elev kan 
åstadkomma i undervisningspraktiken. Att förmedla något annat ser hon som 
riskfyllt. Att försöka genomföra undervisningen utan att väga in din elevgrupp 
med dess styrkor och behov kan få tråkiga konsekvenser. Det kan förorsaka en 
känsla av misslyckanden hos både lärare och elever. Marinas erfarenheter från 
utbildningen är att undervisningen ska kunna genomföras framgångsrikt och på 
samma sätt oavsett hur elevgruppen ser ut och vilka villkor som råder. Det är 
du som lärare som är den avgörande komponenten. Misslyckas du är du inte en 
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bra lärare. Marina talar tidigare om att inte skuldbelägga eleven när det inte fun-
gerar i undervisningspraktiken. Här handlar det om riskerna att hamna i det 
andra ”diket”, att läraren ensam tar på sig skulden för allt som inte fungerar. 
 

Det känns som om att man … Jo, då lägger man det på den nivån, jamen 
du ska ju va så duktig så du kan motivera dom här och det ska ju du fixa 
för om du är en duktig lärare så ska du fixa det! Ja, ja tycker nog att man 
lägger det på den nivån faktiskt och det kan ju va faktiskt att då går man 
ut och känner att man är oduglig. 

 
Kanske kan kärnan i Marinas resonemang sägas spegla delar av det spännings-
fält som kan finnas i relation till lärares utbildning, uppdrag och rådande villkor 
för lärares yrkesverksamhet (Carlgren & Marton 2002). Utifrån Marinas per-
spektiv med lärarutbildningen i relativt färskt minne och erfarenheter från sina 
första år i yrket kan hennes resonemang tolkas som att hon uppfattar att ut-
bildningen förmedlar ideal och bortser från villkor för undervisning, som är 
viktiga att väga in för blivande lärare. 
 

»… men sen är det ju det som är svårt, vad har vi och ta till?» 
Att lärare i kollegiet har olika sätt att tolka och förhålla sig till gemensamt for-
mulerade regler ser Marina som en faktor som inte direkt underlättar för ele-
verna. Hennes erfarenhet är att trots att det tycks råda konsensus i teorin så är 
det annorlunda i praktiken. 
 

Mm, men jag känner så här att på nåt vis det blir ju också … vi ska ju 
försöka på nåt vis att va eniga. Jag menar det är ju svårt att alltså även 
om vi har precis samma uppfattning om hur det ska va och vad vi ska ha 
för regler och det här då va så blir det … är ju … kan det ju ändå bli så 
att vi tolkar och upplever saker och ting olika men om vi då som jag … 
upplever det faktisk tycker olika också då är det ju inte lätt för eleverna 
alla gånger. 

 
Att lärare tycker olika skapar situationer där elever får olika budskap, något som 
Marina ser som ett bekymmer. Problemet med att ha olika hållning och även 
handla olika när det gäller de regler man gemensamt formulerat är en sak. Mari-
na poängterar problematiken kring negativa fenomen som dyker upp och som 
behöver hanteras kollektivt. Marina nämner ett exempel som just nu diskuteras 
i kollegiet och som föregåtts av ett par kritiska händelser. Det handlar om reak-
tioner på att elevers uppförande mot andra elever, men också mot lärare tycks 
ha hårdnat. Att kunna samtala med varandra och våga synliggöra att det finns 
olika sätt att hantera regelsystemet och övriga problem i kollegiet framhåller 
Marina som viktigt och ett första steg, det är ju bra tycker jag att vi har börjat prata 
om det. Vad som är nästa steg tycks däremot vara svårare. Men sen är det ju det som 
är svårt, vad har vi och ta till? 
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I samband med att negativt uppträdande och stötande språk hos eleverna 
uppfattas som problematiskt, har diskussionen i kollegiet handlat om lärarens 
undervisande uppgifter i relation till rollen som uppfostrare. Marina skojar 
friskt kring ett underlag som cirkulerat och som i stort utgått ifrån att om bara 
eleverna kommer ordentligt fostrade till skolan så kan fokus ligga på undervis-
ning i stället för på social fostran. Marina har förståelse för detta men ser det 
samtidigt som ett orealistiskt förhållningssätt. Med en betydligt allvarligare ton 
berättar Marina att hon ser det som ett uttryck för en önskan hos lärarna att 
kunna arbeta med undervisning i större utsträckning. Den sociala dimensionen i 
arbetet som är kopplad till fostransaspekten tenderar att sluka mycket tid, det 
tycks alla vara överens om. Den fortsatta gemensamma diskussionen ser Marina 
som viktig och intressant att följa och vara delaktig i. 

Om nu Marina förmedlar att det inte är helt enkelt att samarbeta och vara 
eniga inom ett kollegium så är det annorlunda med det område som handlar om 
samarbete med föräldrar, något som Marina planerar att utveckla ytterligare. 
Den ömsesidiga viljan att mötas och styra upp situationen ger återigen bekräf-
telse för Marina att en öppen kommunikation med föräldrar genererar bra sam-
arbete. Genom den här situationen uppfattar Marina att de har lärt känna var-
andra bättre och att förtroendet har ökat. Marina reflekterar kring att hon nu 
snart har haft sin första hela omgång, det är tre månader kvar på sista terminen 
i sexan. Utifrån sina goda erfarenheter av föräldrars engagemang och stöd för 
henne i arbetet konstaterar hon att det är ett område som hon vill utveckla än 
mer när hon till hösten tar emot sin nästa år 4-klass (jfr Andersson 2005). 
 

»Det här med mycket sjuka och utbrända och …  
så det har det blivit på vår skola nu» 
De förändringar som skett sedan vårt förra samtal omfattar inte enbart Marinas 
egen situation i klassen. Hennes berättelse vittnar om hur det relativt snabbt 
skett förändringar även i andras arbetssituation vilket sammantaget har påverkat 
arbetsklimatet på skolan. Det handlar om flera sjukskrivningar och svårigheter 
att täcka upp med vikarier. Marina tar dagens morgonsituation som exempel 
 

Våran stackars kanslist och hon ska få ihop vikarier och ibland liksom ja 
tre sjuka på morgonen kvart i åtta och hon har inte fått tag i vikarier du 
vet och det är kaos och folk skäller på varandra som i morse och då kän-
de jag … för visst man tycker inte då … att man har räknat med att nu 
har mina B-språk och nu ska jag hinna göra det va, men samtidigt när 
nån kommer och frågar kan du gå in där vi har inte fått nån vikare, då 
måste man ju göra det liksom. 

 
Det har uppstått spänningar i kollegiet genom att några ställer upp och hoppar 
in på kort varsel medan andra anser att det inte är deras sak. Det har skapat 
stress och oro i kollegiet och stämningen har förändrats enligt Marina, det har på 
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nåt vis påverkat oss alla det här med sjukskrivningar nu (jfr Troman 2000; Troman & 
Woods 2003). Det som skapar frågetecken och som hon också upplever som 
en kritisk händelse är den hastiga sjukskrivningen av en kollega där varken Ma-
rina eller förmodligen inte någon annan heller har förstått hur jobbigt hon har 
haft det. … sen får man lite dåligt samvetet även om det inte är min bästa kompis om man 
säger så, så känns det olustigt att man inte har märkt nåt kanske och kunnat göra nånting 
då. Nu i efterhand kan Marina se att en bidragande orsak till att den sjukskrivna 
läraren till slut inte orkade, handlade om svårigheter att ensam hantera en elev 
som ofta uppträtt våldsamt. Marina drar paralleller till sin egen alltmer pressade 
situation och den eleven som ganska nyss slagit henne. Till slut blir det ohåll-
bart. Situationen med vikare i den aktuella klassen beskrivs som kaotisk det har 
vart olika vikarier och det påverkar hela skolan för det liksom ja … så den klassen är det 
synd om känner jag. Marina är inte lika förvånad över att en av de andra lärarna 
klappat ihop. Läraren beskrivs i termer av att hon är … för hon är ju liksom med på 
allt och liksom engagerad i precis allt då. 

På Fritids har flera pedagoger stressrelaterade magproblem som tillexempel 
magkatarr. Marinas bedömning är att rektorn går på högvarv och är väldigt 
stressad. Jag ser det på honom att nu är det mycket. I en bekymrad ton förmedlar Ma-
rina sin oro över hans situation och vad den kommer att leda till. 

Påsklovet närmar sig och Marina berättar att hon är riktigt trött. Jag tar upp 
tråden om hennes tidigare tankar om att försöka göra ett bra jobb men inte 
överarbeta. 
 

Ja, men jag känner ändå jag tycker det blir … jag jobbar mycket ändå och 
jag känner … nu känner jag lite … jag har vart så trött det sista nu, jag 
känner det att jag är dödstrött och jag känner nu nästan inför påsklovet 
jag bara går … det är ju inte så … det är klart att man längtar till loven 
när jag är trött … men jag känner nästan att jag tar en dag i taget och så 
kan jag titta när jag går hem, ja jag fixar nog det här i morron utan att 
behöva lägga för mycket tid i kväll, du vet bara överleva en dag i taget. 
Kan jag fylla dan i morgon? Så har jag känt nu i ett par veckor. Och nu 
har jag en del uppgifter på gång som jag känner att eleverna tycker om va 
så det flyter för om jag … för jag kan ju va lite ibland så här ja jag hade ju 
tänkt så här och så står man … så säger dom kan vi inte göra det, jaha 
hur många vill det då? Ja då gör vi det. Vi har en skrivuppgift bland an-
nat då i svenskan och dom tycker ju det är jättekul och det är ju en jätte-
bra uppgift så det … som dom jobbar flitigt med och visst kan man bju-
da på det då att man tar bort nåt som kräver lite mer planering då bara 
dom jobbar då. Så ibland känner jag … nånting som jag har gjort och det 
är att köra såna här uppgifter som jag vet att eleverna tycker om som är 
lite längre. 

 
Marinas strategi är att ta en dag i taget. Hon orkar inget annat än arbete under 
veckan. En kollega har kommenterat hennes situation och frågat om det är 
hennes namn som kommer att stå på tavlan under sjukskrivningar nästa gång. 
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Jag frågar också om hon befinner sig på gränsen mot vad hon mäktar med. Näe, 
näe näe det gör jag inte ska jag inte säga. Hon är visserligen trött efter en intensiv pe-
riod, men anser inte att det är risk för att hon inte ska klara av att arbeta vidare. 
Marina väljer att arbeta med ett undervisningsinnehåll som inte kräver ett stort 
mått av planering och som eleverna verkar nöjda med. Det är en väg att gå för 
att orka fram till påsk som innebär paus och möjligheter att hämta nya krafter 
och planera arbetet för resten av terminen. 
 

»Vi ska dokumentera och man ska ha koll inför utvecklingssamtal  
och det ska skrivas åtgärdsprogram» 
Även om Marina beskriver ett sätt som innebär mindre arbete i någon mening 
så är hennes känsla inte att arbetet kräver mindre av henne. Planeringen av un-
dervisningen får stryka på foten vilket Marina inte är nöjd med. Detta förstås i 
ljuset av att hon ser undervisningen som det viktigaste i sitt arbete. När Marina 
talar om att vara professionell innebär det att alltid vara väl förberedd i sin un-
dervisning. Det är ett ambivalent område för henne. Det är annat arbete som 
kräver ganska mycket i tid. Det handlar om krav på dokumentation, utveck-
lingssamtal och åtgärdsprogram samt en hård kontroll av läxor. Marina ifråga-
sätter det tidskrävande arbetet som kontrollen av läxor innebär i relation till hur 
eleverna hanterar dem. 
 

I: Men ambitionen att jobba mindre har inte …  
M: Nej, jag tror inte det, det känns inte riktigt så. Jag känner man har tju-
gofem elever jag tycker det är mycket och vi ska dokumentera och man 
ska koll inför utvecklingssamtal och det ska skrivas åtgärdsprogram och 
det tar sin tid det är skillnad och ha arton eller ha tjugofem själv, det är 
jag som har alla samtal det är jag som skriver allting, det … så det ja. Och 
sen känner jag nu eftersom en del slarvar så vansinnigt med läxor och 
med mycket sånt där då att jag har försökt att ha stenkoll på det för att 
jag verkligen ska kunna, det, det, det, det (pekar på bordet samtidigt) och 
det kräver ju också att man är noga då och dokumenterar och ja. Och det 
funderar jag också på ibland, ska jag göra det överhuvudtaget för det är 
ju inte för min skull dom ska göra sina läxor. Jag vet inte, om man ska 
hålla på så eller inte? 

 
Marina resonerar kring arbetet med läxor och beslutade nyligen efter viss tve-
kan att ta bort de skriftliga veckoinstruktioner som hon har gett ut varje vecka. 
Eleverna har fått mycket service men ändå är det mycket glömska och slarv 
med läxor. På försök får eleverna själva i början av veckan skriva upp aktuella 
läxor i en skrivbok eller kalender. 
 

»Gud vad ska jag göra! Tre månader kvar vad ska jag ta mig till?» 
När Marina har berättat om vad som hänt sedan sist både om sitt lärararbete 
och den förändrade situationen på skolan, samt gjort återkopplingar till vårt ti-
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digare samtal ligger avrundningen av samtalet nära. Samtalet har pendlat mellan 
beskrivningar av konkreta situationer och reflektioner med utgångspunkt i någ-
ra händelseförlopp. Den bild Marina ger speglar en intensifierad arbetssituation 
där Marinas ageranden och reflektioner synliggör ett spektrum av strategier för 
att hantera tillvaron som lärare. 

Marina beskriver återigen de två sista veckornas nedtrappning av planering-
en och att det flyter på ganska bra. Jag understryker med att säga, du behöver pusta 
ut, och närmar mig avstängningsknappen. Marina tar däremot ny sats och kastar 
sig in i ett område som hon säger sig ha funderat mycket över den senaste tiden 
och som aktualiserats med anledning av några av hennes elever. Det handlar 
om olika syn på stödinsatser för elever och måluppfyllelse eller snarare våndan 
över att inte samtliga elever når upp till målen. Detta är ett område som flera 
studier pekar på som stressande för lärare särskilt i början av karriären (Cains & 
Brown 1998; Dinham 1992; Gratch 1998). Marina exemplifierar genom att be-
skriva arbetet med en av sina elever, ett förlopp som kantas av flera kritiska 
händelser. Att upptäcka att några av de mest grundläggande kunskaper fortfa-
rande inte är befästa i år sex skapar oro och ifrågasättande av både rådande or-
ganisation kring stödfunktioner liksom även den egna arbetsinsatsen (jfr Blair-
Larsen 1992). 
 

Men vad jag funderat på är elever som har … alltså som vi jobbar med 
men som … alltså vi ser ju, målen når dom ju inte. Men kanske nåt av 
dom små delmålen vi har satt upp när vi skriver åtgärdsprogram. Sen kan 
det ju även handla om sociala grejer. Vad jag funderar på är, när ska man 
liksom … om man säger utreda elever eller ta till åtgärder eller ha Evk 
alltså det funderar jag mycket på. För jag har ju elever i min klass dom 
har ju åtgärdsprogram då, visst. Men dom målen ligger långt ifrån nor-
mala mål för sexan. Jag har tillexempel en elev som trodde att det var 
åtta dagar på en månad som inte kan klockan, som inte kan sin adress 
och då kan jag ju känna så här … han ska börja sjuan nästa år! Men nu 
känner jag att nu är det plötsligt allt det här han inte kan. Gud vad ska jag 
göra! Tre månader kvar vad ska jag ta mig till? 

 
Marina berättar om elevens skolhistorik. Hans första år i skolan har varit präglat 
av slagsmål och konflikter. Elevens situation de första åren bidrog till brist på 
en hel del grundläggande kunskaper vid inträdet i fyran. Hans situation under 
mellanstadietiden har även den varit orolig men Marinas bedömning har varit 
att eleven hela tiden har haft en vilja att göra bra ifrån sig. De startade tidigt 
med att arbeta med både kunskapsmässiga mål och sociala mål. Det senare har 
tagit mest tid och engagemang i anspråk. Det vi har jobbat med hela mellanstadiet det 
är det sociala, för det har varit katastrof. Marina sökte tidigt kontakt med specialpe-
dagog när hon insåg att både hon som lärare men framför allt eleven behövde 
stöd i arbetet och bemöttes med stor skepsis. 
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Jag frågade specialläraren så sa hon ”ja, men det är ju inget åtgärdspro-
gram på honom” och liksom han hade ju jättemycket som fattas för ho-
nom och hur ska vi hantera det? Jo, det fick jag till svar att ”jo men åt-
gärdsprogram skriver man ju när det finns några åtgärder och sätta in vad 
ska vi göra åt honom?”. Säger hon då, jaha tack för det! Men i alla fall så 
givetvis tog jag tag i det då så …  

 
Marina berättar engagerat och ingående om deras arbete och anser att de till-
sammans har gjort framsteg men att det trots allt fortfarande efter dessa år 
finns stora kunskapsluckor. Våndan över vad som ska ske vid inträdet till hög-
stadiet är stor och beträffande den korta tid som är kvar så har en kollega rått 
henne att sätta sig med eleven enskilt och arbeta med det som känns mest akut, 
som tids- och rumsuppfattning. Att det fanns kunskapsluckor förstod Marina 
tidigt men det är först senare som det blivit allt tydligare hur mycket som sak-
nas. 
 

»Jag kan väl känna att man försöker fixa och dona så gott man kan» 
De erfarenheter Marina berättar om som kan kopplas till stödfunktioner för 
elever och lärare har bidragit till att hon känt sig villrådig. Det är ett område 
som hon anser vara svårt att få grepp om som ny i skolan. När är det rimligt att 
be om hjälp och hur mycket ska man själv klara av som lärare? Marina har inte 
lyckats lista ut om det finns några gemensamma riktlinjer för när ett agerande är 
lämpligt. Hon har prövat en gång med en elev i sin förra klass vilket inte ledde 
till någon förändring i positiv mening. På vilka grunder och när ska en elev tas 
upp på elevvårdskonferens och vem beslutar om att utredning ska ske och att 
åtgärdsprogram ska skrivas? Det är några av de frågor hon ställer. Vid samtal 
med en kollega och beskrivning av problematiken kring en av sina elever är den 
spontana reaktionen att en utredning borde ha gjorts. I Marinas resonemang 
framträder både en osäkerhet om vad hon kanske borde ha gjort beträffande 
stödinsatser samtidigt som hennes erfarenheter och ifrågasättande lett fram till 
en strategi att själv mer konkret ta itu med problemen. Den innebär att inte 
snabbt bolla problemen vidare utan att som lärare själv ta ansvar för att reda ut 
problem och skapa så bra förutsättningar som möjligt för de elever som behö-
ver extra insatser. Att helt enkelt utgå ifrån de resurser som finns direkt tillgäng-
liga och i samråd med föräldrar skapa former för gemensamma insatser och 
stöd. 
 

M: Ja, men det är ju lite så här att det är ju upp till er, ni begär Evk lik-
som men ja jag vet inte. 
I: Du känner att ansvaret ligger tungt på dig på något vis där. 
M: Ja, mm. 
I: Ja, att kunna veta vad … och det är ju inte ett litet ansvar. 
M: Näe, och jag kan väl känna att man försöker och fixa och dona så 
gott man kan utan och förvänta sig … det är ju också olika tror jag. 
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Många vill snabbt lägga över det på nån annan. Medan man själv då kan-
ske försöker fixa och dona och göra det bra då. Mmm. Men mycket av 
det man funderar över känner jag det är liksom ingen som kan svara på 
hur det ska vara för det är mycket bedömningar och … ja och det går 
inte att säga generellt och jag menar hur ska man egentligen kunna säga 
att när det är och så här ska du ha Evk. Det går inte att ha någon mall för 
barns beteende eller kunskapsbrister eller? Det går ju inte. 

 
Marinas intensiva resonemang bottnar i en oro för elevernas kunskapsnivå och 
framtida skolgång, lärarens ansvar samt i en inte helt tydlig struktur kring stöd-
funktioner. Marinas reflektioner tycks mynna ut i en strategi där man reder sig 
bäst själv och att det trots allt inte går att ha en mall för bedömning, det är olika 
från fall till fall. Att befinna sig i slutskedet av terminen innebär möjligheter att 
blicka tillbaka och summera erfarenheterna från det senaste året men även de 
erfarenheter som genererats under tre års arbete med en egen klass. Vid tiden 
för samtalet är det flera saker som framstår som stressmoment. De största 
stressmomenten är att inte alla elever når de uppsatta målen, och att det finns 
otydligheter i verksamheten när det gäller rutiner för hantering av stödinsatser. 
Den bild som framträder av Marinas situation, hennes ageranden och reflektio-
ner kan kopplas till vad Hargreaves (1998 s. 156–157) beskriver. Han talar om 
skuldfällor i läraryrket, som han menar är samhälleligt lokaliserade till skär-
ningspunkten mellan fyra dimensioner i lärares arbete: förpliktelse att ge om-
sorg, arbetets oavslutade karaktär, trycket från resultatansvar och intensifiering 
och kravet att framstå som perfekt. 
 
 

»Det känner jag med fler faktiskt  
där har jag fått veta att det inte går så bra» 
I maj 2006 träffas vi för ett tredje intervjusamtal. Marina har lämnat sin sexa 
och har arbetat med sin nya fyra i snart två terminer. Hon berättar uppsluppet 
att hon precis hejat på en av sina tidigare elever. Just den eleven som har varit 
ett återkommande samtalsämne vid tidigare intervjutillfällen och som på många 
sätt inneburit utmaningar för Marina i hennes lärargärning. Det slår mig att Ma-
rina vid ett flertal tillfällen vid våra tidigare samtal uttryckt ett engagemang i ti-
digare elever. Även om elever kommer och går finns engagemanget kvar, och 
tankarna kring hur eleven mår och har det i den nya skolsituationen. De funder-
ingar och den oro för hur det har gått för några av eleverna från hennes förra 
klass bottnar i en viss kännedom om deras rådande situation. Det är jobbigt nu på 
högstadiet. Marina berättar om ett nedslående samtal som hon har haft med den 
specialpedagog som i ett tidigare skede visat förståelse och stort engagemang 
inför elevernas inträde i högstadiet. Hon tycks nu ha gett upp när det gäller den 
elev som alldeles nyss käckt hälsade på Marina. Jag hade ju min förhoppning till hen-
ne. Marina är både besviken och bekymrad över hur det har utvecklat sig. 
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Näe, det är tydligen jättejobbigt och jag träffade mamman och hon grät 
och … ja det har vart … och då tycker man att man har förberett i alla 
fall för … alltså dom problem som finns då … framfört det och liksom 
talat om hur vi har jobbat och vad som har funkat och vad som inte har 
funkat. För allt har ju inte funkat hos mig heller men jag menar man be-
höver ju inte gör om det då. Men ja, det … och det … det känner jag 
med fler faktiskt har jag fått veta att det inte går så bra. Och där man 
kände att vi börjar komma på rätt köl och så rasar allting då. 

 
Engagemanget gör sig gällande, Marina bryr sig fortfarande om sina före detta 
elever. Hon speglar också en frustration över att förmedlade erfarenheter vid 
mötet med special pedagogen troligtvis inte tagits tillvara. Utvecklingen för någ-
ra av hennes elever har inte gått i den riktning som hon hade hoppats på. De 
insatser som Marina har gjort tillsammans med eleverna gav utdelning men den 
fortsatta positiva utvecklingen har uteblivit. Jag undrar över hur fortsättningen 
på våren i sexan såg ut med tanke den vånda som Marina uttryckte över sin 
stress och trötthet i den arbetssituationen som då rådde. 
 

M: Jag kan väl säga att jag överlevde våren och var glad och snäll och 
fick mina blommor och presenter (skrattar). Jag menar jag vantrivdes 
inte med dom men alltså nu när man ser tillbaka kan man ju se … och 
det är ju en student nu som har vart i båda dom här klasserna han säger 
”Ja, det är ju inte klokt!” Han har jämfört med klasserna som han har 
vart i på andra ställen då och jag funderar ju ändå på vad jag kunde gjort. 
Det är klart jag kunde säkert gjort nånting … mera. 
I: Ja det kan man ju alltid … det finns ju … läraryrket har ju inga gränser 
på det viset att man kan alltid … 
M: … det är det som är problemet. 
I: Ja, mm. 
M: Men sen var det ju det förutom dom här tjejerna som va … problem 
och problem men som var en sak då, så hade man dom här struliga kil-
larna och dom på nåt vis … det fick man ju ta före. 

 
Marinas samlade reflektion är att även om det har varit ganska arbetsamma år 
har hon lärt sig mycket genom arbetet med eleverna, sitt samarbete med kolle-
gan och med föräldrar. Det är de speciella fallen som dröjer sig kvar för det var 
många barn som hade det jobbigt och som inte mådde bra. Det är fortfarande frågor 
kring sin egen insats i den förra klassen som Marina ställer sig. Vad kunde hon 
ha gjort mera? Samtidigt som hon varit starkt engagerad och bedrivit ett inten-
sivt och krävande arbete som trots allt gett resultat är hon tveksam till om hon 
hade kunnat göra ännu mer eller något annorlunda (jfr Lindqvist 2002; Hargre-
aves 1998). Hon anser att det ganska ofta inte handlade om det som hon be-
traktar som lärararbete direkt kopplat till undervisningspraktiken … men alltså 
det var mycket som hände mycket som inte var skola. Hon berättar om sin prioritering 
av de struliga killarna och att andra fick stå tillbaka, bland annat tendenser hos 
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ett flickgäng som hon inte tog tag i eller kunde stävja. Att Marina har upplevt 
en arbetsam period i sitt lärarliv råder ingen tvekan om och att arbetet med den 
förra klassen har varit krävande. 

Marina berättar om en kritisk händelse som påverkade fortsättningen av vå-
rens arbete. Hon kan i efterhand se det som en anledning till att hon inte riktigt 
tog tag i problemen, så som hon tidigare signalerat att hon hade för avsikt att 
göra. Hon hade vid vårterminens mitt många frågor kring vad som behövde gö-
ras och hur hon skulle gå tillväga i sitt arbete som lärare. Nu vet jag varför jag inte 
gjorde … varför jag bara överlevde. Min son råkade illa ut och blev rånad och misshandlad 
också där på våren. Det var en omskakande händelse för hela familjen och sonen 
for illa. Marina var för första gången sedan hon började på skolan hemma en 
vecka ifrån arbetet. Hon beskriver ingående och talar ganska länge om händel-
sen och vad som följde. Sviterna sitter i och sonen har ännu inte riktigt åter-
hämtat sig. Händelsen fick konsekvenser för Marinas arbete så till vida att res-
ten av vårterminen blev rörigare än väntat och större insatser för att ta itu med 
en del av de problem som fanns uteblev. Även den grundläggande planeringen 
påverkades vilket drabbade elever och föräldrar. Trots detta kände Marina ett 
stöd ifrån gruppen. 
 

Och dom visade ju mycket förståelse för det att det var jobbigt, både 
barn och föräldrar, det måste jag ju ändå säga när nåt sånt händer liksom 
då … då var ju dom jättegulliga och förstående att det inte blev som van-
ligt. 

 
Marinas berättelse skildrar hur även händelser i privatlivet kan påverka lärares 
arbete vilket vi kommer tillbaka till. 
 

»… men samtidigt nu känner jag  
att jag har en helt annan klass så man överlever» 
När vi träffades senast var Marina trött och arbetet fick flyta på med uppgifter 
till eleverna som krävde mindre insats för hennes del. Jag återkopplar till det 
och Marina utbrister och det kan jag säga att det är jag nu med! Det är denna perioden 
men samtidigt nu känner jag att jag har en helt annan klass så man överlever då. Men då 
var det så mycket. De lärdomar Marina tagit med sig från arbetet med sin förra 
klass får vissa konsekvenser för arbetet med den nya gruppen elever. Marina ta-
lar om att i den tidigare klassen var attityderna mot varandra ganska hårda. Det 
är annorlunda i den nya klassen det finns en vilja hos alla att vara snälla och hålla 
sams. Marinas strategi har varit att vara mycket hårdare från början än vad hon 
var med förra klassen, vilket också förankrats hos föräldrarna. Marina berättar 
om hur hon konkret gått tillväga med ett par elever som var fula i munnen mot 
alla. Hon talar om olika typer av markeringar t.ex. att låta dem gå in och sätta 
sig istället för att ha rast. Och där var jag stenhård. 
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Sättet att markera och visa att ett beteende och ett visst språkbruk inte är 
accepterat har gett resultat. Dom har lärt sig jättemycket av det alltså. Det har fått 
gensvar hos både elever och föräldrar. Eleverna har i den här frågan också 
gemensamt under dialog i klassrummet lagt fram liknande tips på konsekvenser 
eller förslag på straffliknande åtgärder om de inte sköter sig. Det samlade stödet 
och det tydliga resultatet ser Marina som avgörande för att fortsätta driva sam-
ma linje fast jag kan ju säga jag har inte så lätt för och göra det som det låter. Marina har 
tidigare varken förespråkat eller använt sig av olika typer av repressalier i fost-
ranssyfte för sina elever. Vid ett flertal tillfällen tidigare har hon talat om att hon 
antagligen är för snäll och inte sällan jämför hon sig och sitt klassrum både vad 
gäller ordning och disciplin med det som råder hos hennes kollega, där hon 
själv kommer till korta. 
 

»Men jag kan ju känna att det är inte kvalitet» 
Marinas berättelser visar att arbetssituationen fortfarande är intensiv och att det 
är hennes tid eller brist på tid för att förbereda undervisningen som gäckar 
henne, det är så mycket annat runt omkring. Förutom att tiden tas i anspråk av 
andra saker i lärararbetet talar Marina om det också är en följd av att man ändå 
har vart med ett tag och inte alltid behöver en detaljplanerad undervisning något 
som med tiden har inneburit mer inflytande för eleverna, vilket är en positiv ut-
veckling. Marina är inte riktigt nöjd med utvecklingen. Men jag kan ju känna att 
det är inte kvalitet. Det är alltför ofta som hon har känslan av att ligga steget efter. 
Hon berättar om en kritisk händelse i klassrummet då hon inte hunnit plocka in 
ett material som borde ha funnits och hennes lärarstudent fick springa och 
hämta mitt under lektionen. Det ska liksom inte va så! Samtidigt som hon berättar 
om sin frustration över att undervisningens planering ges mindre tid så är det 
också ett sätt för henne att avgränsa arbetet gentemot fritid och kvällsarbete. 
 

Jag tror det kunde vart bättre om jag lagt mer tid men jag kanske känner 
nu att jag sätter en gräns också om det är mycket annat som upptar den 
här tiden. Då får det va det och då blir det inte lika mycket planerat, att 
jag sätter stopp. För det gjorde jag nog inte innan. Jag kan ju känna att 
jag jobba ju mycket mer kvällar och mycket mer hemma och så. Jag be-
gränsar det mer nu tror jag faktiskt. 

 
Att det blir mindre tid för att planera undervisningen ser Marina alltså som en 
följd av en ökad undervisningserfarenhet men också som en följd av att det är 
mycket annat i lärararbetet som tar tiden i anspråk. Marina berättar i detalj om 
det omfattande arbetet med individuella utvecklingsplaner där fokus har varit 
att synliggöra målen för varje elev i det dagliga arbetet och veckovis göra utvär-
deringar tillsammans med eleverna, något som har varit väldigt uppskattat och 
påverkat resultaten positivt. 
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Marina ger exempel på vad som slukar tid. Det är vad hon beskriver som 
sitt ansvarsområde, vilket för Marina innebär att vara dataansvarig, Det är mycket 
och det blir bara mer och mer och mer hela tiden va, jag har ingen nedsättning för det. Mari-
na är väldigt nöjd med det arbete hon hittills har kunnat göra för skolan, det har 
känts meningsfullt och viktigt för den pedagogiska utvecklingen. Hon har under 
året varit med i en It-grupp i kommunen som har arbetat fram en arbetsplan 
inom området. Det som ibland har känts frustrerande är när kollegor tar hennes 
insatser för givna och har en, som hon uppfattar det, nonchalant attityd, som 
visar brist på respekt för hennes tid. Vid tidpunkten för vårt samtal är det pres-
sen från kollegorna som stressar mest. Jag tycker det är stressande att mina kollegor 
tror att det ska fixas på stubben. 
 

»Alltså vi läggs ju på mer och mer» 
Jag frågar vilket arbetsklimat som råder idag på hennes arbetsplats. Marina 
beskrev vid vårt senaste samtal att även arbetssituationen hade förändrats i ne-
gativ riktning i kollegiet, bland annat på grund av sjukskrivningar. Det är väldigt 
aktuellt just nu det du tar upp för jag känner att … alltså vi läggs ju på mer och mer. När 
Marina beskriver den nuvarande situationen är det med intensitet och stor irri-
tation. Arbetsbördan har ökat, arbetsuppgifterna har blivit fler. Marina säger att 
möjligheten att förändra situationen är genom samarbete kring olika delar i 
verksamheten gällande såväl undervisningsmaterial som arbetsplaner. Behovet 
av att förbättra de lokala kursplanerna i flera ämnen är stort. Hon har vid olika 
tillfällen försökt initiera ett samarbete kring planerna och kollegiet har vid ett 
tillfälle lyckats göra en gemensam insats. En bit på väg men det vill ju till att alla 
drar sitt strå till stacken för man kan ju inte göra det själv för det blir för jobbigt. Att man 
då tittar på varje mål och så liksom också hur. 

Det som Marina tidigare upplevde som positivt, dvs. det avspända klimatet 
i personalrummet/gruppen upplever hon nu som provocerande. Detta beror på 
en högre arbetsbelastning och stresskänsla, samtidigt som de som fortfarande 
kan ligga med fötterna uppe är de som klagar mest högljutt över arbetsbördan men 
som enligt Marina är de som bidrar minst när gemensamma insatser behövs … 
alltså det är som jag säger lyckas dom fixa sitt jobb så är det bara och gratulera va. Att dom 
inte stressar runt som jag gör periodvis. Läget i kollegiet är spänt. 
 

… och det är bara att gratulera för de lyckas ju genomföra sitt jobb. För-
hoppningsvis blir det jättebra även om jag inte hade klarat det, genom 
och sitta då i soffan i lärarrummet med fötterna uppe mesta delen av ti-
den som dom inte har lektioner. Men jag kan känna att man har inte så 
mycket tid till det periodvis då. Periodvis är det väldigt mycket då, och 
det är mycket annat vid sidan av och det är kanske då att man tar på sig 
… om vi sitter och vem ska skriva ut, ja, ja säger man för att mötet ska 
avslutas då. 
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Marina berättar om en kritisk händelse, när hon och hennes närmsta kollega 
planerade för att ta upp problematiken på ett arbetsplatsförlagt möte (AP). Vi 
hade förberett rektorn liksom … nu laddar vi och sa ”att nu blir det strid” sa vi. Nu får det 
va slut på det här gnället då. Det som Marina och hennes kollega framför allt ville 
ta strid för och riktade vass kritik mot är att det inte tas ett kollektivt ansvar för 
visst arbete i lärargruppen och ett okollegialt beteende mot lärarna i de yngre 
årskurserna. Marina har tidigare berättat om kritiska vikariesituationer som upp-
stått i samband med försök att lösa dem internt, vilket skapat både osämja och 
förvirring. Det är endast vissa som ställer upp. Marina och hennes kollega är 
några av dem som oftast tillfrågas av kanslisten just för att de hjälper till om de 
kan. Det som tycks vara den springande punkten är att de som gör minst för 
det gemensamma bästa är de som klagar mest på den stora arbetsbördan. Det 
har skapat en ogynnsam stämning i kollegiet. Marina berättar om hur det tyst-
nade när hon kom in i personalrummet flera dagar efter att AP mötet ägt rum. 
 

Så vi sådde många tankar. Sen var det ju flera dar efter så blev det precis 
tyst när jag kom in i lärarrummet, men det är sånt man får leva med då. 
Sen är dom sådär överdrivet trevliga mot oss nu för samtidigt vet dom ju 
att det ligger nåt i det (skrattar). 

 
Hon väljer allt oftare att sätta sig vid datorn i sitt klassrum istället för att vistas i 
personalrummet. En stor förändring om man jämför med hur hon uppfattade 
arbetsklimatet och stämningen när hon började på skolan. Även om arbetsmil-
jön är jobbig så ser Marina positivt på tillvaron på sin arbetsplats vi ska nog få 
ordning på det här och uttrycker att om ska bli en förändring så är det viktigt att 
våga säga ifrån. I detta fall var det hon och hennes närmsta kollega som tog upp 
svårigheterna för att få slut på gnället och synliggöra problemen, jag tror att vi 
sådde ett frö. 
 

»Alltså, det jag säger nu det kan ju vara något helt annat  
än det jag sa när du börja …» 
Det är oktober 2007 och genom fönstret silar ett klart höstljus. Marina kommer 
till mitt arbetsrum klockan två denna oktobereftermiddag. Förtäring är framdu-
kad och Marina uppmärksammar att jag har skiftat arbetsrum sedan hon var här 
senast, för ungefär ett år sedan. I överenskommelse har vi valt att avrunda vårt 
samarbete genom denna träff, som på ett vis ligger utanför den ursprungliga 
forskningsplanen, den som skulle omfatta tre intervjuer och inte fem plus text-
produktion, som det slutligen blev. Ett resultat av intresserade och tillmötesgå-
ende respondenter, en forskares nyfikenhet och svårighet att släppa taget. I 
skämtsam ton jämför Marina mig med en tidigare elev. 
 

Ja, du blir inte av med detta nån gång och jag får såna här buntar och jag 
bara tänker så här … så får man begränsa sig lite. Du påminner om en av 
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mina elever som aldrig blev färdig och allting … det var så mycket pap-
per och jag var där och försökte rensa och hon bara (visar med armen en 
skyddande gest runt en tänkt hög) så här, väldigt så om sina papper. Så sa 
hon ”att det hade blivit mycket bättre om jag hade fått lite mer tid på 
mig”. 

 
Marina analyserar detta i ljuset av att vi har följts åt under några års tid – jag, i 
rollen som forskare, och hon, i rollen som deltagare i studien och verksam lära-
re. Hon har fått inblick i min arbetsprocess och jag i hennes utbildnings- och 
arbetsliv. Marina har pendlat mellan djupaste allvar och uppfriskande humor 
(och ironi) när hon har berättat om sitt intensiva liv som lärare. Vid ett flertal 
tillfällen har vi talat om humorn som ett viktigt inslag, inte sällan som ett red-
skap vid hantering av det som känts tungt i lärararbetet men också som en vik-
tig hållning i relation till sina elever. Att vara positiv och bemöta elever respekt-
fullt men med inslag av humor och värme är en viktig del för Marina i hennes 
identitet som lärare, något som hon ofta lyfter fram och som också är det som 
hennes elever ibland har påtalat som viktigt. 

När vi talar om att dagens samtal ska bli en sammanfattning uttrycker Ma-
rina en oro över att inte framstå som konsekvent men att det i sig kan betyda 
förändring eller utveckling i någon mening. … och jag kan ju tänka nu att vi säger 
ju … alltså det jag säger nu det kan ju vara något helt annat än det jag sa när du börja … 
men det är ju också den utvecklingen då va … och då få ihop det. Detta uttalande fångar 
en del av studiens kärna, att på flera nivåer försöka beskriva utveckling och för-
ändring men också kontinuitet. 
 

»Jag har bestämt mig för att jag ska inte bränna ut mig.  
Jag ska inte va dödstrött jämt!» 
Vi talar om professionell utveckling och förändring. Minst två linjer kan följas 
och problematiseras. Hon funderar över sin egen utveckling i yrket, ambitions-
nivån är i fokus. 
 

För jag kan nog tänka mig att jag var nog bättre i början, jag känner lite 
att jag liksom … ibland vissa gamla grejer som jag har skrivit … jag satt 
idag och fick fram … och då tänkte jag vad ambitiös jag var då och inför 
nåt utvecklingssamtal, åh … vad käck jag har vart och skrivit massor och 
jag kände lite … känns att jag liksom … alltså inte så att det inte är roligt 
men det känns så här. Jag har bestämt mig för att jag ska inte bränna ut 
mig. Jag ska inte va dödstrött jämt! Det har jag bestämt mig för nu. Fak-
tiskt! För min kollega då han slutade ju så i våras han som jag pratade så 
mycket om, givetvis då. 

 
Marina markerar tydligt att hon nu har fattat ett beslut om att lägga ner mindre 
tid på lärararbetet, en strategi för att reducera stress och trötthet och få en mer 
hanterbar arbetssituation. 
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Efter de tre första åren i yrket var detta en av hennes slutsatser när hon då 
summerade sina insatser i yrket. Jag känner igen hennes resonemang kring te-
mat att försöka arbeta lite mindre för att helt enkel orka vara kvar i yrket. Nu 
vid vårt sista möte dyker detta tema upp tidigt i samtalet och tar större utrymme 
än vanligt. Genomgående har hennes berättelser från yrkeslivet vittnat om ett 
mycket starkt engagemang i lärararbetet med stora arbetsinsatser på flera plan. 
Tröttheten har funnits som en underton. Hon har alltså under flera års tid, till 
och från, funderat på sin situation och arbetsbelastning och fört resonemang 
om att dra ner på egna krav och ambitioner för att orka. I våra samtal har jag 
ofta förundrats över det omfattande arbetet som Marina berättat om. Beslutet 
har vuxit fram, nu har hon bestämt sig för att inte låta arbetet ta all kraft. Jag 
känner nu att jag har dragit ner. Ja, jag kör mitt race och det är ingen som har varit miss-
nöjd hittills. Det är en tydlig brytpunkt i Marinas lärarliv som utlöst av en kritisk 
händelse, hennes närmsta kollegas sjukskrivning. 
 

M: Det har vart riktigt illa liksom ja, och nu jobbar han igen och jag kän-
ner mig orolig för honom varje dag. Det räcker med det alltså … 
I: Det var … 
M: Riktigt nere alltså, riktigt låg. 
I: Ja, han har ju funnits med hela … 
M: Ja! Och kanske lite så också om man säger att han, han har gett all sin 
tid till jobbet. Om man skulle säga så att han borde skaffa sig ett liv istäl-
let och för och va riktigt hård då. Det säger jag ju inte till honom men 
det är ju lite det, det handlar om då. Så när han väl insåg att det var dags 
att dra ner på jobbet så fanns det inget annat. Då blir det ytterligare en 
knäck. Det … är, ja … så det har vart jättejobbigt och se det på nära håll 
då. Så jag har nog blivit sån att jag försöker jobba mindre och är lite lat 
ibland. 

 

Att sänka sin ambitionsnivå och försöka bortse från nya pålagor ser Marina 
som en strategi för att minska risken för utbrändhet. Ibland när det kommer en 
massa nytt och ni ska göra det och ni ska göra så och det ska va så, då. Alltså ibland måste 
jag bara koppla bort det. Strategin legitimeras, dels genom att elever och föräldrar 
fortfarande är nöjda med hennes arbetsinsatser dels, genom att lyfta fram 
närmsta kollegan som exempel på hur det kan bli om lärarlivet tar all tid och 
kraft i anspråk, ett förlopp som hon följt under flera år. Att på nära håll följa sin 
närmsta kollega fram till sjukskrivning framstår som en omskakande upplevelse 
och oron har bitit sig fast, den är starkt närvarande i vårt samtal. Känslan av då-
ligt samvete är också påtaglig. Marina tycker att hon inte har varit tillräckligt 
uppmärksam på eventuella signaler, hon är ju den som har arbetat närmast. 

»Ur detta elände kom alltså något oerhört positivt» 
En annan bidragande orsak till att Marina det senaste året har lagt mindre tid på 
arbetet är upptäckten av eleverna som resurs. I texten Resan berättar Marina 
om en kritisk händelse som ledde till en brytpunkt i hennes undervisnings-
arbete. 
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Det var faktiskt först under höstterminen 2006 som jag släppte ordent-
ligt på detta med förberedelse och planering. Det var inget som jag hade 
bestämt mig för. Anledningen till detta var att min familj var med i en 
bilolycka dagen efter skolstarten och med flera skadade familjemedlem-
mar både på lasarettet och hemma fanns det inget utrymme alls för pla-
nering om jag överhuvudtaget skulle kunna arbeta och det ville jag ju. 
Det var då jag på allvar insåg vilken fantastiskt resurs eleverna var när det 
gällde planering och idéer. Nu kanske inte detta hade fungerat bra i alla 
klasser, men i den elevgruppen jag nu har visade eleverna stor förståelse 
för min situation och jag upplevde att vi hjälptes åt för att skolarbetet 
skulle fungera. Ur detta elände kom alltså något oerhört positivt för både 
eleverna, som visade ett ökat ansvarstagande och i större omfattning bör-
jade fundera över hur den egna inlärningen skulle gå till, och för mig som 
faktiskt insåg att det bästa inlärningsklimatet skapas tillsammans med 
eleverna. 

 
När Marina berättar om hur arbetet gestaltat sig det senaste året så framträder 
arbetet med hennes egen klass som stabilt och hon talar själv om större trygg-
het i det hon gör som lärare. Det mesta har fungerat och arbetet har flutit på 
utan större orosmoment. 
 

Ja, ja och nu det här … det sista året när vi inte har träffats det har ju 
vart väldigt lugnt känner jag för mig sen har … händer det mycket på 
skolan då som jag tycker är lite jobbigt då men … då som jag ändå … 
alltså koppla bort kan man ju inte göra men på nåt vis … påverkar det ju 
inte jobbet i min klass då utan det är ju mer att man är bekymrad för vad 
ska hända på skolan, så här kan vi ju inte ha det då. 

 
De orosmoment eller kritiska händelser som Marina berättar om är kopplade 
till kollegor och ledning. Jag känner det är mycket cirkus på skolan just nu, inte hos mig 
då men … annars. Hon är orolig för att rektorn ska gå samma väg som kollegan. 
Marina berättar om flera situationer där hon uppmärksammat tecken på stress 
 

Jag känner det för han är liksom inte kontaktbar vissa dar och i och för 
sig jag behöver ju inte ha så mycket med honom och göra. Jag försöker 
undvika för jag känner att han har så mycket ändå så jag vill liksom inte 
… jag har inga såna bekymmer så jag behöver springa till honom. Men 
jag ser ju det på honom så det är ju också katastrof då. Och det hör jag ju 
också av andra. Dom är ju så irriterade. Han glömmer ju saker, han 
kommer inte ihåg vad han har sagt dan innan. Det är ju för att det är så 
mycket. Det är otäckt och se. Dom är liksom bara arga och jag känner … 
fattar dom inte ser dom inte att han håller på att ramla ihop. Så det är 
nog bara en tidsfråga också då. 
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Sammanfattande analys 
I Marinas berättelser om vägen till yrket, utbildningstid och första år i yrket 
skildras de villkor och processer som varit avgörande för hur hennes professio-
nella utveckling gestaltat sig. De kritiska händelser (Webster & Mertova 2007) 
och brytpunkter (Sjöstrand 1968/1980) som Marina valt att berätta om visar på 
uppbrott från ett annat yrke på grund av osäkra arbetsvillkor och där valet att 
utbilda sig handlar om att uppfylla en yrkesdröm (jfr Falk 1997). Genom att 
identifiera sig med de lärare som funnits i släkten under tidigare generationer 
förankrar hon sitt yrkesval. Under utbildningen sker en socialisation (Berger & 
Luckman 1979) som skildrar ett förändrat sätt att tänka kring sin yrkesroll från 
den store aktören i klassrummet till samspelaren. Hennes avslutande pedago-
giska ställningstagande handlar om att möta människor, en viktig dimension i 
läraryrket enligt Marina. Att som lärare kunna bemöta människor, elever och 
föräldrar med respekt utvecklas till en viktig del i hennes professionalitet, som i 
hög grad påverkar hur hon agerar som yrkesverksam. Respektfulla möten är 
temat som följer av detta. Detta kan relateras till de erfarenheter som hon har 
ifrån tidigare yrkesliv som Marina väljer att lyfta fram värdet av. Ett erfaren-
hetskapital (Bourdieu 1995) som ges ett värde i relation till arbetet som lärare. 
Fokus i Marinas berättelser från sitt yrkesliv är ofta de speciella fallen, elever 
som på olika sätt inneburit utmaningar i lärararbetet vilket också synliggörs ge-
nom några av de kritiska händelser som skildras från de första åren i yrket. 

Arbetet med undervisningen kring dessa elever skapar ett starkt engage-
mang (jfr Nias 1981). De kritiska händelser och brytpunkter från Marinas första 
tre år i yrket omfattar en intensiv första termin som både är fysiskt och emotio-
nellt påfrestande. Arbetet med elever och kollegor fungerar väl men Marina 
finner sig inte tillrätta i den organisation som kan beskrivas som flexibel, det är 
öppna ytor, blandade åldersgrupper ont om läromedel, pågående utvecklings-
projekt. Villkor som skapar stress och hon väljer att skifta arbetsplats, en bryt-
punkt som innebär att hon söker sig till en kontext som mer stämmer överens 
med det sätt som hon vill arbeta. De kritiska händelser och brytpunkter som 
Marina berättar om från efterföljande arbetsplats beskriver ett fortsatt intensivt 
arbete. Det är en lugn och avslappnad kollegial miljö men ett hektiskt och krä-
vande arbete med elever och föräldrar. Denna kombination utgör de villkor 
som krävs för att fokusera på arbetet i klassen som Marina anser är det viktigas-
te. Vid en jämförelse med hennes första arbetsplats där arbetsorganisationen 
upplevdes problematisk skildras dessa villkor som betydligt mer gynnsamma för 
hennes fortsatta professionella utveckling och identitet. De kritiska händelser 
som skildras från de efterföljande åren visar på två processer. Arbetssituationen 
blir mer pressad, arbetsklimatet försämras och arbetstempot ökar med sjuk-
skrivningar som följd. Marina tar ett beslut om att arbeta mindre. Samtidigt som 
det är turbulent i den omgivande skolkontexten, trappar Marina ner och ut-
trycker en ökad trygghet i sin läraridentitet.  
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Diskussion 
Gill, Fanny, Marina och Bodil är de fyra grundskollärarna vars yrkeslivshistorier 
har presenterats i syfte att beskriva deras professionella utveckling över tid samt 
de individuella och strukturella villkor och processer som framträder som bety-
delsefulla för denna socialiseringsprocess. Det är lärarnas berättelser om bak-
grund, yrkesval och den formella karriären med tillhörande sysselsättningar, 
brytpunkter samt kritiska händelser som sammantaget har legat till grund för de 
yrkeslivshistorier som tagit form. Yrkeslivshistorierna speglar hur lärarnas per-
sonliga och professionella dispositioner formar mötet med karriärsituationer 
och kontexter vilket understryker det individuella i lärarnas professionella ut-
veckling och identitet. 

Den tidsperiod där lärarna i studien utbildat sig under är en tidsperiod där 
lärarutbildning, skolan och lärarens uppdrag varit föremål för debatt och flera 
politiska propåer. Sammantaget kan omvandlingarna av läraryrkets karaktär un-
der denna period tolkas som en uppvärdering, ett försök att utveckla skolan 
och förbättra lärarnas arbetsvillkor, professionalitet och status, vilket kan ses 
som positivt. Det är en möjlig väg till utveckling och uppvärdering av en viktig 
yrkesgrupp i samhället. Parallellt med eller som ett resultat av dessa omvand-
lingar ger dock både nationell och internationell forskning signaler om att verk-
samma lärare upplever att de arbetar under stark press (Månsson & Karlsson 
2004). De förändringar av skolsystemet som blivit följden av den nya reform-
strategin har påverkat förutsättningarna för det arbete som utförs av lärarna 
inom skolan (Lindblad 2006). Det framgår att de senaste decenniernas skolre-
former framför allt ställer krav på lärarens arbete utanför klassrummet. 

Lärarna förväntas utveckla nya sätt att organisera och leda verksamheten, 
förändra såväl innehåll som form samt utveckla ett tänkande och ett språk som 
redskap i det lokala läroplansarbetet. Läraren ska således både utforma, realise-
ra, utvärdera och dokumentera arbetet i skolan. Det handlar om krav på att 
formulera, argumentera för och kommunicera ett tänkande om såväl upplägg-
ningen och innehållet i skolarbetet som bedömningen av eleverna. I lärarnas be-
rättelser om sina första år i yrket framträder lärarbetet som ett område som krä-
ver en hel del arbetsinsatser. Förutom arbetet med att planera, utveckla och 
genomföra undervisningen är det ett tidskrävande arbete som genomförs med 
måldokument, kvalitetsutvärderingar och liknande arbete. 
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Lärarna talar om det som en viktig del i sitt uppdrag och i flera avseenden 
som ett sätt att förändra och utveckla den kontext där de befinner sig samtidigt 
som de signalerar att det finns en problematik att hinna med alla ålägganden. 
De agerar i linje med vad som förväntas av en professionell lärare i dagens sko-
la. De berättar bland annat om kursplanearbeten och omfattande pedagogiska 
utvecklingsprojekt likaså om undervisning, dokumentation, bedömning och 
ökad samverkan med föräldrar och andra yrkesgrupper inom skolan. När det 
gäller området som berör dokumentation och bedömning, tas individuella ut-
vecklingsplaner och nationella prov upp som ett exempel på ett arbete som tar 
mycket tid i anspråk. 

I lärarnas berättelser skildras ett intensivt pågående arbete med de olika de-
larna i uppdraget även om det råder varierande förutsättningar i de olika kon-
texter de befinner sig. Det som lärarna diskuterar är att de tidvis, särskilt under 
de första åren, har ett högt arbetstempo och hög arbetsbelastning vilket både 
nationell och internationell forskning har uppmärksammat. De två mest ut-
bredda förklaringarna till förändringarna är att det har en skett en professionali-
sering som betonat ett utökat uppdrag och större professionalitet och en inten-
sifieringstes som innebär att läraryrket har kommit att präglas av söndervittring 
och avprofessionalisering (Densmore 1987; Falkner 1997; Lindblad 1997). Två 
processer som är ömsesidigt motstridiga (Hargreaves 1998). 

Dessa båda tendenser går att koppla till de beskrivningar och tolkningar 
som lärarna i denna studie gör av sin arbetssituation och sitt arbete. De upple-
ver krav på resultatansvar och redovisningsskyldighet samtidigt som de hanterar 
pedagogiska utvecklingsarbeten och undervisning och utvecklar en professiona-
litet. Den frustration som flera av lärarna i studien uttrycker är att det område 
som rent tidsmässigt blir lidande i försöket att få ekvationen att gå ihop är un-
dervisningens förberedelsearbete. För flera av lärarna blir det över tid en strate-
gi för att minska arbetsbördan. En strategi som går emot deras övertygelser om 
ett bra lärararbete och som påverkar deras identitet som lärare. Enligt Hargrea-
ves (1998) är detta ett utslag av intensifiering. Den skapar och förstärker bristen 
på tid för förberedelser. 

Den tendens som lärarna i denna studie ger uttryck för är att de balanserar 
mellan olika professionella identiteter. I läraruppdraget och under utbildning är 
det i hög grad en förändrings- och utvecklingsidentitet som framhävs och an-
ammas. I mötet med yrkesverksamheten blir undervisningen och dess relatio-
nella och omsorgsinriktade dimension ett centralt område för lärarna. I proces-
sen att hantera sitt uppdrag bland annat som förändringsagent, redovisare och 
undervisare måste olika identiteter samsas och utvecklas (Jenkins 1996/2004). 
Ett fenomen som Troman (2000) lyfter fram som karaktäristiskt för lärare i en 
tid av omvandlingar, där läraren försöker omfatta och hantera både en gammal 
och en ny lärarroll, leder till att lärare utvecklar ”hybrida identiteter”. Man kan 
tolka det som att lärarna i den här studien uttrycker en kombination av vad 
Lindblad (2006) beskriver som projekt- och prestationsidentiteter. 
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Det som också synliggörs i lärarnas berättelser om arbetsvillkor och arbete 
är att de som professionella på ett individuellt plan befinner sig i spänningsfältet 
mellan två olika styrningsprinciper för lärares arbete. När de diskuterar, agerar 
och skapar handlingsutrymme för sitt arbete som lärare i linje med sitt uppdrag 
så formuleras och utvecklas professionella kunskaper som kan kopplas till dis-
kussionen om yrkesprofessionalism och organisationsprofessionalism (Evetts 
2006b).  Yrkesprofessionalismen enligt Evetts bygger på professionens logik 
och baseras på kunskap, etik via yrkesförbunden, kollegialitet och tillit från led-
ningsnivån. Organisationsprofessionalismen bygger på en logik som drivs av 
ledningsnivån där mål och resultatuppfyllelse regleras genom exempelvis utvär-
deringar. I lärarnas beskrivningar framgår att de i hög grad grundar sitt arbete 
på vad som kan beskrivas som en yrkesprofessionalism, där organisationspro-
fessionalismen tenderar att kopplas till uppgifter som ligger utanför undervis-
ningen och det kollegiala arbetets innehåll. Det tycks handla om att lärarna, ut-
ifrån de beskrivningar som ges i den här studien, befinner sig i en position där 
det finns två olika sätt att se på vad som ska styra arbetet och de processer som 
handlar om genomförande och uppföljning. Lärarna i studien vittnar om att de 
har relativt stort handlingsutrymme när det gäller utformningen av undervis-
ningen. Det är övriga uppgifter och uppdrag som tenderar att bli alltfler och 
som i hög grad påverkar upplevelsen av arbetet som mer intensifierat och kon-
trollerat (jfr Lundahl 2003). Att stärka lärarprofessionen och samtidigt öppna 
upp dess kärnverksamhet för extern granskning skapar frågor kring kopplingen 
mellan statlig kontroll och professionens möjlighet att agera autonomt. I rela-
tion till resultatet i denna studie vore det intressant att i ett fortsatt forsknings-
arbete anlägga ett professionsteoretiskt perspektiv på lärares arbete och studera 
det utifrån begreppen profession, organisation och professionalism.  
 

Utbildning och yrkesval 
I lärarnas berättelser om uppväxtvillkor och skolerfarenheter så framträder 
både lärare och föräldrar som viktiga för den tidiga identifikationen med lärar-
yrket. Detta talar för att individer påverkas av en sysselsättning, inte bara vid 
själva deltagandet, utan även innan man deltar i den. I detta sammanhang talar 
Sjöstrand (1968/1980) om antecipatorisk (föregripande) socialisation, vilket in-
nebär att individer förbereder ett kommande gruppmedlemskap genom att ta 
till sig de attityder, intressen och värderingar som är typiska för den aktuella 
gruppen. Detta är ett fenomen, som uppstår som en effekt av identifikation (jfr 
Jenkins 1996/2004). För att en sådan identifikation skall inträffa, behöver indi-
viden dels ha en god och subjektivt upplevd information om den roll som den 
framtida grupptillhörigheten för med sig, dels en positiv attityd till gruppen i 
fråga. 

Sjöstrand menar att man förmodligen inte får detta utan att närmare känna 
en representant för gruppen som värderas högt, dvs. man har en rollmodell. I 
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en av berättelserna ges ett tydligt exempel. Bodil berättar att hennes mammas 
starka engagemang i yrket och sättet som hon talade om elever, har satt spår 
som påverkat hennes egen utveckling och identitet som lärare. Liknande reso-
nemang för Fanny. Detta visar sig också när Bodil och Gill berättar om lärare 
de mött under skoltiden. Det är de positiva förebilderna som de identifierar sig 
med. De talar om lärare som ”kan se människan” och som har engagemang i 
sin undervisning. Något som båda senare förespråkar och agerar utifrån i sitt 
arbete som lärare. De mindre positiva förebilderna påverkar också identifika-
tionen, eftersom den process som handlar om att skapa en identitet som lärare 
också innebär att ta avstånd från den lärare man inte vill vara. 

Rollmodellerna som villkor för lärares socialisation är diskuterat, särskilt de 
som är erhållna under skoltiden (Lortie 1975). De ses ofta som styrande och 
konserverande och därmed svåra att påverka (Jordell 1986), vilket ofta är ett 
mål under utbildningen. För lärarna i den här studien så framstår rollmodellerna 
som viktiga utgångspunkter under utbildningen. Genom att få möjlighet under 
utbildningen att lyfta fram och granska dessa ges också utrymme till reflektion 
(jfr Jönsson 1998). Det framstår som en viktig process där de blivande lärarna 
kan ta tillvara tidigare erfarenheter av lärare de mött (i rollen som elev och 
barn) och sätta det i relation till de erfarenheter de får under utbildning och yr-
kespraktik. 

Lärarna i studien reflekterar också över sin bakgrund och tidigare skolerfa-
renheter som påverkansfaktorer för sitt yrkesval och sin kommande yrkesroll. 
Att vara lärarbarn, eller invandrare genererar olika kulturella kapital som har be-
tydelse för de läraridentiteter som formeras (Bourdieu 1995). I denna studie är 
Gill kanske det tydligaste exemplet då hennes bakgrund och olika typer av 
skolerfarenheter sammantaget bidrar till den läraridentitet som utvecklas över 
tid. En virtuell identitet (Jenkins 1996/2004) som i många avseenden utgör 
grunden för hennes professionella utveckling och engagemang. En stark identi-
fikation med yrket ligger till grund för en vilja att utvecklas professionellt vilket 
också kan antas vara betydelsefullt för den kontext som man sedan verkar i, vil-
ket synliggörs i föreliggande studie. 

I slutet av studietiden avspeglas hur lärarna under sin utbildning har stärkts 
i sin identitet som lärare. De ger i relation till sitt samhällsuppdrag uttryck för 
personliga och professionella ambitioner samt att de under utbildningen har 
haft möjlighet att utvecklas på ett personligt och professionellt plan tillsammans 
med andra, något som framstår som viktigt. En lärare med stark identitet vid in-
trädet i yrkeslivet, vilket innebär att man omfattar de värderingar som lärarupp-
draget innefattar, har efter en tid i yrket mycket positiva kontakter med elever 
och kollegor, de upplever en stark arbetsgrupptillhörighet och ser sin framtid 
som lärare (se Persson 1999). 

Den socialisationsprocess som karaktäriserar lärares professionella utveck-
ling innebär identifikationsprocesser som sker både informellt och formellt. Det 
betyder, att det är flera processer och påverkansfaktorer som samverkar i for-
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mandet av lärares yrkesidentitet. Det är ett socialt identitetsskapande som i hög 
grad är en praktisk process (Jenkins 1996/2004). Det är en process som kan 
starta tidigt och som fortgår under utbildning och yrkespraktik. Det är flera fak-
torer som påverkar och samverkar. Det är yrkets yttre samhälleliga ramverk och 
villkor, yrkets historiska framväxt, yrkesutbildningens innehåll och traditioner 
samt individens aktiva tolkning och förståelse av yrket. Att studera lärares socia-
lisation under utbildning och yrkesliv i relation till det senaste decenniets för-
ändrade rekryteringsbild ser jag som ett forskningsområde som kan vara intres-
sant att utveckla. Det är andra grupper än tidigare som söker sig till lärarutbild-
ning när det gäller kön, klass och etnicitet (Högskoleverket 2009). Vilka rollmo-
deller, skol- och livserfarenheter har dessa grupper? Hur bemöter lärarutbild-
ningen en förändrad studentgrupp? 

Yrkesvalet kan förstås och förklaras av de yttre villkor som kringgärdar lä-
rarnas tidigare anställningar och hur arbetsmarknaden ser ut vid den tidpunkt 
lärarna väljer att utbilda sig. Arbetsmarknaden var god för lärare i början på 
2000-talet (Skolverket 2008). För Fanny och Marina handlar det om att lämna 
osäkra arbetsvillkor inom offentlig förvaltning, där nedskärningar råder, och 
inom ett serviceinriktat yrke för att få anställningstrygghet. För Gill, som har 
arbetat som obehörig lärare i flera år, handlar det också om att genom utbild-
ning öka sina chanser till trygg anställning. Ett viktigt villkor är att en lärarut-
bildning startar på hemorten. 

Utbildningsortens geografiska placering kan ha inverkan då en individ gör 
sitt utbildningsval (Hammarström 1996). För Bodil är villkoren lite annorlunda. 
Hon har tidigare valt bort lärarutbildningen men väjer att starta igen efter några 
år inom yrken av administrativ karaktär. Lärarna i studien framhåller dessa vill-
kor som viktiga vilket skiljer sig något i jämförelse med tidigare studier (se Gran 
1994; Jönsson 1996; Persson 1999). Dessa visar att systemfaktorer i form av an-
ställningstrygghet, bra arbetsmarknad eller lön haft en underordnad roll vid va-
let av läraryrket. 

Steget att utbilda sig är en brytpunkt i yrkeskarriären efter flera år i andra 
yrkesverksamheter för samtliga lärare i denna studie. Något de har de gemen-
samt med den grupp i samhället som i högre grad sökt sig till lärarutbildningen 
under senare år, särskilt med inriktning mot de yngre åldrarna. Det är kvinnor 
från lägre medelklass eller arbetarklass. Det är en grupp som väljer att utbilda 
sig något senare i livet där vägen till yrket har kantats av familjebildning och ut-
övanden av andra yrken (Broady, Börjesson & Palme 2002). Den tidigare yrkes-
erfarenhetens betydelse för yrkesvalet och den fortsatta utvecklingen i yrket är 
en av de faktorer som lyfts fram som centralt för de blivande lärarna i denna 
studie (jfr Strömberg 2000; Holm 2001) och som inte är särskilt belyst i tidigare 
forskning. 

Det är bland annat tidigare pedagogisk yrkeserfarenhet som förstärkt intres-
seriktningen mot pedagogiskt arbete. De tidigare yrkeserfarenheterna har inte 
enbart varit vägledande inför yrkesvalet utan har även under utbildningstiden 
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fungerat som en kunskapsbas att förhålla sig till och utveckla. Detta är tydligt 
hos Gill som har arbetat som vikarierande lärare men även för Marina som un-
der många år har arbetat i en verksamhet som präglats av möten med männi-
skor i svåra situationer. Dessa erfarenhetskapital ses som en resurs under ut-
bildning och yrkesverksamhet, likaså livserfarenhet och erfarenhet som föräl-
der, vilka bygger ett emotionellt kapital, som kan betraktas som personliga och 
professionella dispositioner (Bourdieu 1995) som påverkar deras yrkessocialisa-
tion. 

Det finns flera skäl till att rekryteringen till lärarutbildningen har förändrats, 
bland annat hänvisas till att könsstrukturerna inom läraryrket på olika sätt ge-
nom historien styrts från statligt håll och att samhället särskiljer och värderar 
kvinnliga och manliga uppgifter olika (Florin 1987, 2000). Eftersom de typiskt 
kvinnliga egenskaperna som relationsinriktning och omsorg ofta anges som vä-
sentliga i läraryrket (av lärarna själva) bidrar det till att ge yrket lägre status 
(Gannerud & Rönnerman 2006). 

Gannerud & Rönnerman (2006) refererar till Kryger (1993) och Nordahl 
(1994) vars studier pekar på att samma tendens kommer till uttryck på den öv-
riga arbetsmarknaden. Relationsinriktning och omsorg kopplat till undervis-
ningspraktiken är centrala områden för lärarna i den här studien, troligen det 
som är det mest utmärkande gemensamma draget hos denna lärargrupp. Lärar-
na i studien berättar om och reflekterar över ett arbete som i relation till sin un-
dervisning präglas av den samtidighet som Gannerud (2003) belyser och som är 
en grundläggande men ofta osynliggjord grundsten i lärares professionella ut-
övning. Samtliga lärare i studien berättar om kritiska händelser som visar bety-
delsen av ett omsorgsrelaterat agerande i relation till en önskan om förbättrade 
prestationer hos eleverna Lärarna ger uttryck för och utvecklar successivt en 
professionalitet som omfattar lärarens ansvar för och omsorg om elevernas so-
ciala och känslomässiga utveckling tillsammans med övrig undervisning. Den 
omsorgsdimensionen som lärarna i denna studie ger uttryck för och kopplar till 
sin professionalitet omfattar en mellanmänsklig och moralisk som social dimen-
sion. 

En av lärarna, Bodil, gör en kritisk analys och diskuterar dessa kunskaper 
om omsorgs och relationsarbete som svåra att hävda för andra som en kunskap 
av värde. Hon ifrågasätter kunskapen som en professionell kunskap. Detta är 
värt att diskutera i relation till vad som värderas som professionella kunskaper i 
diskussionen om professionella lärare. Gannerud (2003) lyfter fram kritik mot 
innebörden av professionell kunskap så som den definierats i sociologiskt inrik-
tad professionsforskning, vilket utgjort grunden för senare tids diskussion och 
åtgärder när det gäller lärare. Hon kritiserar den för att vara androcentrisk och 
utgå från manliga maktrelationer. Gannerud framhåller att det finns en ökad 
kritik mot den typen av professionella ideal, särskilt i yrkesområden som domi-
neras av kvinnor (jfr Harris 1992). 
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Kriterierna osynliggör och därmed undervärderar det som av arbetstagarna 
uppfattas som centralt och fundamentalt i yrkesutövningen. En sådan tillämp-
ning av professionskriterier på lärares arbete innebär att viktiga delar av detta 
riskerar att gå förlorade (jfr Goodson 2003; Harris 1992). Det handlar framför 
allt om lärarens ansvar för och omsorg om elevernas sociala och känslomässiga 
utveckling. Det är kunskapsområden som sällan förknippas med eller framhävs 
i relation till talet om lärare som professionella (Gannerud & Rönnerman 2006). 

En kvinnointensitet i läraryrket och följande feminisering av yrket bör ses 
som möjlig grund för en dynamisk professionalisering istället för en statussänk-
ning (Harris 1992; Hallberg 1998). Senare tids professionsteoretiskt inriktade 
forskning (Nolin 2008; Brante 2006) visar och diskuterar andra kriterier för vad 
som kännetecknar en profession samt att dessa öppnar upp för andra bedöm-
ningar beträffande vad kvinnodominansen inom ett yrke kan stå för och bär 
med sig. Med andra ord vad som inte är eller är en profession i relation till ka-
raktäristika för enskilda yrken tycks ha spelat ut sin roll då det nu finns en strä-
van efter en sammanfattande definition som snarare kännetecknas av att omfat-
ta snarare än utesluta olika yrkesgrupper. 

Kanske är det mer intressant och gynnsamt om också det pedagogiska fältet 
ansluter sig till denna bedömningsgrund för att på så vis skapa möjligheter för 
vad Harris (1992) lyfter fram, det vill säga en möjlighet att medvetandegöra, 
problematisera och omarbeta en ojämlik ordning där kön har betydelse för yr-
kets status och lön (Beach 2010). Harris (1992) menar att detta är avgörande för 
en mer nyanserad och framgångsrik professionalisering ur ett genusperspektiv. 
En professionalisering inom de kvinnointensiva yrkesfälten kräver ett kollektivt 
avsteg från den manliga normen som bedömningsgrund både när det gäller 
professionens karaktäristika, kunskapsfält och identitet, menar Harris. Detta ser 
jag som intressant fortsatt forskningsområde att studera och utveckla tillsam-
mans med företrädare inom kvinnointensiva professioner. 

Den begynnande professionalitet som lärarna ger uttryck för redan under 
utbildning och som utvecklas under deras första år i yrket kan beskrivas med 
hjälp av de formuleringar som Goodson (2003) talar om och förespråkar. Det 
är en professionalitet och ett kunskapsinnehåll som lyfts fram av en tro på soci-
al och etisk målsättning. De förespråkar och formulerar en professionalitet med 
principer som utgår ifrån läraryrkets egenart. De talar bland annat i termer av 
att undervisningen är grundad i moraliska och sociala mål och i demokratiska 
värderingar. Den innebär ett utvecklat kritiskt förhållningssätt till innehåll och 
mål. Den strävar mot en samarbetskultur mellan lärare, och yrkesmässig mång-
sidig öppenhet mot andra aktörer. De menar att i professionaliteten ligger en 
aktiv omsorg om eleverna där ett erkännande av lärararbetets emotionella och 
kognitiva dimensioner är centrala. 
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De första tre åren 
De kritiska händelser (Webster & Mertova 2007) och brytpunkter (Sjöstrand 
1968/1980) som skildras i lärarnas berättelser från de första åren i yrket ger en 
inblick i de villkor och processer som påverkar den fortsatta utvecklingen i yr-
ket. Samtliga lärare talar i termer av en ökad professionell stabilitet och säkerhet 
efter de första åren. De tillbakablickar som är möjliga att göra skapar också en 
distans som gör det möjligt att reflektera över den socialisation (Berger & 
Luckman 1979) som har skett över tid, kritiskt granska den och få förståelse för 
dess påverkan på professionell utveckling och identitet. Första tiden i yrket har 
präglats av både anpassning och ifrågasättande. I berättelserna har lärarna vitt-
nat om behovet av att legitimera handlingar genom motiv och argument, vilket 
Berger och Luckman benämner reifiering, en process, som har legat grund för en 
utveckling och förändring i både tanke och handling, vilket får konsekvenser 
för den lokala kontexten. 

Det finns flera exempel på hur de som nya lärare under de här åren påver-
kar de kontexter som de arbetar inom. Man kan i ganska hög grad se att lärar-
nas ifrågasättande och strävan efter samarbete och pedagogisk utveckling ger 
resultat. Det som också är gemensamt för lärarna vid den här tidpunkten är de-
ras analys av de kritiska händelser som utspelat sig under de första åren. Genom 
att ha löst problematiska situationer och kunnat hantera olika delar av yrkets 
innehåll ges de stor betydelse för det fortsatta yrkeslivet. Bodil talar i termer av 
”känslan av att duga”. Gill talar om att krisen har gjort mig stark. Marinas utta-
lande är något mer brutalt ”det man inte dör av härdas man av”. Men det finns 
fler beskrivningar där tolkningen är att motgångarna har genererat viktiga kun-
skaper för det framtida arbetet och trots att de har periodvis har vacklat så har 
de stärkts i sin professionella identitet. 

De kritiska händelser som kantar Fannys första termin i yrket speglar hen-
nes situation som ny lärare i en kravfylld kontext. Hennes ”kamp” under denna 
termin handlar om att hantera en klass med konflikter och stora behov i en 
kontext med små resurser. Villkor som tillsammans med hennes professionella 
ideal och ambitioner mynnar ut i vad som i forskning om nya lärare ofta be-
skrivs som ”praktikchock” (Andersson & Andersson 2004). Fanny väljer att 
lämna en situation som hon upplever att hon inte kan förändra. Detta leder till 
den brytpunkt som innebär skifte av arbetsplats. 

De kritiska händelser som sedan skildras under de första åren visar att 
kampen fortsättningsvis handlar om att agera för ett ökat samarbete med kolle-
gor i en kultur som präglas av ensamarbete. Den kan beskrivas som en kultur 
som präglas av individualism, vilket kan ses som ett uttryck för osäkerhet och 
ensamhet och upplevas som isolering (se Hargreaves 1998). Dessa kritiska hän-
delser kan förstås som en följd av Fannys möte med lärare i en kontext som 
hon uppfattar inte strävar efter kollegialt samarbete, något som Fanny väljer att 
utmana och inte enbart anpassa sig till (Lacey 1977). Då Fanny ser samarbete 
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som det främsta redskapet för professionell och pedagogisk utveckling argu-
menterar och agerar hon i linje med det. 

Hennes initiativ resulterar till ökat kollegialt samarbete både när det gäller 
undervisningspraktik, lokala styrdokument samt generar gemensamma pedago-
giska projekt (värdegrundsarbete) i verksamheten. Efter drygt tre år i yrket ger 
Fanny uttryck för att hon har en trygg och stabil arbetssituation och en reflexiv 
hållning till sina arbetsinsatser som lärare. Denna fas kännetecknas av en upp-
nådd stabilitet i den professionella identiteten då läraren är inställd på att fort-
sätta i yrket. 

De kritiska händelser som Gill väljer att berätta om från de tre första åren i 
yrket speglar det spänningsfält mellan vad Fransson och Morbergs (2001) for-
mulerar som den egna ambitionen, upplevda krav och reella möjligheter att för-
verkliga dessa. Gills professionella ambitioner och målsättning handlar på ett ti-
digt stadium om att försöka förändra och förbättra en verksamhet. Det handlar 
dels om att bryta negativa mönster i en kultur som präglas av balkanisering 
(Hargreaves 1998), dels om att formulera en gemensam plattform för lärarnas 
undervisning genom att utveckla arbetsplaner och driva utvecklingsprojekt. 

De kritiska händelserna som sker i arbetssituationen där besvikelse och oro 
över otydlig ledning, över ett försämrat arbetsklimat samt över kollegor som 
lämnar arbetsplatsen spelar en betydande roll för Gills professionella utveckling 
och identitet. Gill rör sig mellan två ganska olika kontexter som hon ställer mot 
varandra och jämför. Den första kan beskrivas med utgångspunkt i vad Hargre-
aves (1998) betecknar som balkanisering. Det är en kultur som kännetecknas av 
antingen subtila eller tydliga mönster som särskiljer olika lärargrupper och varar 
över längre tid. Lärarna identifierar sig med sin grupp snarare än med skolan 
och ofta försöker olika grupperingar få fördelar på bekostnad av de andra. 

Hargreaves (1998) för ett resonemang kring vikten av att synliggöra och 
göra genomlysningar av kampen om makt och inflytande mellan olika lärar-
grupperingar för att på så vis kunna skapa möjligheter och vägar till samarbete 
mellan olika grupper och tillgodose olika gruppers önskemål. Ett arbetssätt som 
han benämner rörliga mosaiker. Kulturer som präglas av ett sådant arbetssätt 
skapar genom lyhördhet för lärarnas röster ett större engagemang och delaktig-
het vilket i sin tur gynnar skolutveckling. Gills andra arbetsplats kan sägas ha 
denna karaktäristik. Något som har en avgörande betydelse för hennes fortsatta 
professionella utveckling. Det öppna arbetsklimatet ger utrymme för pedago-
giska diskussioner och utvecklingsarbete. Det som hon uppfattar som tydlig 
ledning skapar en trygghet i arbetssituationen och den avgränsade arbetsdagen 
skapar tillsammans en gynnsam förutsättning för arbetet. 

De två parallella processer som Bodil kan identifiera när hon ser tillbaka på 
sina första tre år i yrket handlar om att undervisningen har utvecklats från ”fri-
het till struktur”. Att överge den fria undervisningsstrukturen baseras på hennes 
erfarenhet av att alltför få elever gynnas av detta sätt att arbeta (jfr Dovemark 
2004). En ökad struktur i undervisningen ger eleven större inflytande och kon-



248 

troll över sin arbetssituation. Hennes egen process handlar om det motsatta 
”från struktur till frihet” vilket kan förklaras av att hon de första åren hade stort 
behov av att ordna ämnets innehåll och progression och successivt har fått en 
större säkerhet och professionell stabilitet i detta avseende. 

Att som lärare ha utvecklats från teoretiker till praktisk genomförare är ock-
så en process som Bodil lyfter fram som central. I grunden ligger en frustration 
över bristen på konrektion i arbetet med utvecklingsplaner och liknande åt-
gärdsplaner. Ett resultat av höga ambitioner och en högpresterande arbetskultur 
och alltfler krav på resultatredovisningar och dokumentation. Efter cirka tre år 
har Bodil bestämt sig för att arbeta mindre och i arbetslaget utvecklas en strate-
gi att begränsa arbetsinsatserna för att reducera stressen. De kritiska händelser 
som Bodil skildrar från de tre första åren i yrket uppstår då hon som lärare i 
komplexa situationer lyckas med att bemöta och förstå speciella elever och en 
positiv utveckling har skett. Dessa händelser har varit avgörande för det profes-
sionella självförtroendet och den fortsatta utvecklingen i yrket. 

De kritiska händelser och brytpunkter från Marinas första tre år i yrket om-
fattar en intensiv första termin som både är fysiskt och emotionellt påfrestande. 
En period som får betydelse Marinas professionella utveckling och identitet. 
Arbetet med elever och kollegor fungerar väl men Marina finner sig inte tillrätta 
i den organisation som kan beskrivas som flexibel, det är öppna ytor, blandade 
åldersgrupper ont om läromedel, pågående utvecklingsprojekt vilket skapar 
stress och hon väljer att skifta arbetsplats. 

De kritiska händelser och brytpunkter som Marina berättar om från efter-
följande arbetsplats beskriver ett fortsatt intensivt arbete. Det är en lugn och 
avslappnad kollegial miljö men ett hektiskt och krävande arbete med elever och 
föräldrar. Det är en samarbetskultur som kännetecknas av spontanitet, frivillig-
het och utvecklingsorientering. Den är beroende av tid och rum och oförutsäg-
bar för yttre kontroll eftersom deltagarna själva bestämmer innehållet (Hargrea-
ves 1998). Denna kombination skapar utrymme för att fokusera på arbetet i 
klassen som Marina anser är det viktigaste. Vid en jämförelse med hennes första 
arbetsplats där arbetsorganisationen upplevdes problematisk skildras dessa vill-
kor som betydligt mer gynnsamma för hennes fortsatta professionella utveck-
ling. 

Sammantaget vittnar lärarna om påfrestande och stressande arbetssituatio-
ner där de som nya lärare med höga ambitioner konfronteras med arbetets vill-
kor och uppdrag. Flera av lärarna skiftar arbetsplats under den här perioden. 
Men det är inte enbart upplevelser av kris och utsatthet som skildras från denna 
tid. Det framstår framförallt som en period av intensiv och stimulerande kun-
skapsutveckling där lärarna får möjlighet att omsätta sina idéer om undervis-
ning, utveckla samarbete och pedagogiska projekt med övriga i skolkontexten 
och på så vis utvecklas professionellt och stärkas i sin yrkesidentitet. Det starka 
professionella engagemang som de har i arbetet ligger till grund för de anpass-
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ning respektive motståndsstrategier som de använder sig av för att driva sina 
pedagogiska intressen och idéer (Lacey 1977). 

De tre första åren i yrket skildrar processer där lärarna fortsätter att skapa 
en yrkesidentitet utifrån den de är som person, den utbildning och de livserfa-
renheter man har i relation till dem de möter i en yrkeskontext (jfr Andersson 
2005; Paulin 2007). Detta sker samtidigt som lärarna i studien strävar efter att 
utöva yrket framgångsrikt, i linje med personligt formulerade professionella 
mål, samhällsuppdraget och skolans externa såväl som interna styrdokument. 
De villkor som lärarna beskriver rör väldigt ofta skolan som organisation där 
mikropolitiska ageranden och rådande samarbetskulturer utgör viktiga villkor 
för den fortsatta utvecklingen i yrket. Under de första yrkesåren visar det sig att 
det är flera processer som pågår samtidigt samt att det viktiga är att finna sig 
tillrätta bland kollegor (jfr Andersson & Andersson 2004; Kelchtermans & Bal-
let 2002). 

Den dynamiska bild som lärarna ger av de första åren i yrket står i bjärt 
kontrast till vanliga mediadrivna representationer av ett yrke i kris med svåra 
motivations- och retentionsproblem. Denna mediabild är, när den jämförs med 
lärarnas berättelser, förenklad och skapar tillsammans med ett onyanserat bud-
skap om lärarens motivationsförmåga som enda villkoret för framgångsrik un-
dervisning, en skev föreställning om vilka villkor som råder för lärares arbete. 
Den här motivationspedagogiken konstruerar också indirekt en bild av den mo-
tiverade, kunskapstörstande eleven. Sammanfaller lärarens förmåga till att moti-
vera med en motiverad elev är säkert allt väl. Men det som Marina försöker 
förmedla är att det inte är den situationen som oftast präglar undervisningssitu-
ationen, den är betydligt mer komplex än så. Marinas analys är att det är en fö-
reställning som vid kontakt med verkligheten kan bidra till lärares, framförallt 
nyutbildade lärares skuldbeläggning av sig själva när något inte fungerar. Mari-
nas insikter tangerar vad Colnerud och Granström (2002) talar om dvs. insikten 
om nödvändigheten att som lärare kunna hantera misslyckanden genom att flyt-
ta över känslan från det personliga jaget till det professionella. 

Det som i Marinas resonemang kan framstå som motsägelsefullt är kanske 
två sidor av samma mynt. Kritik har ofta under årens lopp riktats mot lärarut-
bildningen, att den inte i tillräcklig hög grad förbereder blivande lärare för yr-
keslivet. Den synliggör inte komplexiteten i läraryrket samtidigt som den för-
medlar ett enligt Marina förenklat budskap om motivationens välsignade peda-
gogik och individualisering som lösningen på det mesta, som läraren ensam an-
svarar för. Kärnan här är, vilket Marina förmedlar, att resultatet vid en miss-
lyckad undervisning kan bli ett skuldbeläggande som riktas mot individerna 
själva, såväl läraren som eleven. Det är alltså antingen fel på läraren eller eleven 
som individ. Det som Marina efter antal år i yrket ser som en av sina viktigaste 
insikter är att skuldbördan ska lyftas från båda parter. Det handlar om att förstå 
vilka villkor och strukturer som faktiskt råder och påverkar undervisningens 
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förutsättningar vilka både elever och lärare verkar under. Utifrån den här för-
ståelsen är det lärarens ansvar att väga in detta i sitt hanterande av arbetet. 

Bodils frustration bottnar i att individualiseringen på ett teoretiskt plan allt-
för lättvindigt förespråkas som den enda vägen och annat förkastas, speciellt 
som nyutbildade lärare hamnar i en situation där man blir högst osäker på vilka 
pedagogiska redskap man har att tillgå. De hamnar så att säga mellan en feltol-
kad individualisering och en fördömd katederundervisning. Både Bodils och 
Marinas diskussion kan kopplas till vad Hargreaves (1998) talar om i termer av 
skuldfällor. 
 
 

Den fortsatta yrkesbanan 
Sammantaget vittnar dock lärarna om en fortsatt intensiv arbetssituation, hög 
arbetsbelastning med mångfald av uppgifter som skall hanteras. Yrket framträ-
der som krävande och mångfacetterat (jfr Nordänger 2002; Lindqvist 2002). 
Det som framträder i lärarnas berättelser om det fortsatta yrkeslivet pekar på 
olika processer. För några av lärarna fortsätter en positiv professionell utveck-
ling och för några intensifieras situationen. De kontextuella förutsättningarna 
för lärarna ter sig olika och får konsekvenser för det framtida arbetet. 

Under de följande åren speglas kritiska händelser som visar att Fannys 
kamp också omfattar att hantera vad hon uppfattar som nedtryckning och hie-
rarkiska ordningar i kollegiet. En brytpunkt i detta avseende innebär för Fanny 
att bevisa att hon klarar av att ensam vara klassföreståndare, vilket leder till ett 
betydligt mer respektfullt bemötande och ökat professionellt självförtroende. 
Det som Fanny skildrar genom sina berättelser är att engagemanget växer, fritid 
och arbete tenderar att flyta ihop och arbetsuppgifterna blir fler och fler. Hen-
nes kamp tycks alltmer bli en kamp mot tiden (jfr Brante 2009). 

Den fortsatta yrkesbanan innebär för Gill ett arbete i en kontext som präg-
las av öppen dialog, samarbete, tydligt ledarskap och avgränsad arbetsdag där 
kritiska händelser i första hand är relaterade till Gills ambitioner att jobba för 
ökad delaktighet och integration för elever. Villkoren framträder som viktiga 
för en fortsatt utveckling i yrket och Gill vittnar om en stabilitet i sin yrkesiden-
titet och en balans i arbetslivet (jfr Huberman 1993). Gills inträde i den tredje 
kontexten är en brytpunkt som föregås av en uppmaning att söka sig vidare i 
karriären till en tjänst som utvecklingsledare i en mångkulturell kommundel. 

De efterföljande åren riktar Bodil i hög grad kritiska blickar mot flera av de 
villkor som råder för hennes arbete men ger också uttryck för att vilja fortsätta 
utveckla sin undervisning. Man kan säga att den här perioden präglas av vad 
Nias, (1986) beskriver som consolidation och extension. Efter sex år i yrket formu-
lerar Bodil sin professionella utveckling där de bärande delarna är att i under-
visningspraktiken balansera mellan kunskap och omsorg, samt frihet genom 
struktur. Bodil riktar efter ett antal år i yrket blicken mot de pågående utbild-
ningspolitiska processerna och talar om vikten att sätta sig själv som lärare i ett 
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större sammanhang. Hon vill försöka förstå det politiska landskapets betydelse 
för sin fortsatta utveckling i yrket. 

De kritiska händelser som skildras från de efterföljande åren visar på två 
processer i Marinas fall. Arbetssituationen blir mer pressad, arbetsklimatet för-
sämras och arbetstempot ökar med sjukskrivningar i kollegiet som följd. Marina 
tar ett beslut om att arbeta mindre. Marina väljer att ”växla ner” och försöka få 
balans mellan arbete och fritid. Samtidigt som det är turbulent i den omgivande 
skolkontexten, trappar Marina ner och uttrycker en ökad trygghet i sin lärar-
identitet. Fanny vittnar också om en förändrad arbetssituation. 

Det som framstår som mest stressande för lärarna är inte främst undervis-
ningens planering och genomförande eller den relationella dimensionen i arbe-
tet, vilket ofta är den bild lyfts fram, utan snarare det innehåll i arbetet som lig-
ger utanför klassrummet. Det är extra uppdrag och det administrativa arbetet 
som tenderar att växa i omfång och som ger känslan av en ökad uppsplittring 
av arbetsdagen. 

Det intensiva och stundtals stressande arbete till trots är ett fortsatt profes-
sionellt engagemang som skildras och som till och med förstärks över tid. Det 
tar sig lite olika uttryck för de fyra lärarna. De ger också uttryck för en reflexiv 
och kritisk hållning i sitt arbete både när det gäller arbetets innehåll, den peda-
gogiska kontexten samt sin egen professionella utveckling. Detta ligger i linje 
med andra studier om erfarna lärares fortsatta professionella utveckling, där det 
beskrivs att som erfaren lärare vill man stärka sin pedagogiska inriktning, ifråga-
sätta och göra motstånd men även utvidga sitt uppdrag för att bidra till föränd-
ring. Det som utmärker de engagerade lärarna är att de tycks behålla sitt intresse 
för pedagogiska frågor över tid (jfr Nias 1986; Ahlstrand mfl 2008). 

Undervisningen och relationen till eleverna framstår som den viktigaste käl-
lan till inspiration och engagemang i arbetet under denna period (jfr Gannerud 
1999; Röhse 2003). Men lärarna visar också att god samverkan med kollegor 
och föräldrar är grunden för ett fortsatt professionellt engagemang. Lärarna i 
studien ger dock uttryck för att det intensiva arbetet ”kostar på” och efter några 
år i yrket talar några av lärarna om att de behöver sänka sina ambitioner för att 
inte bränna ut sig. Detta är en strategi som inte framstår som okomplicerad. 
Det som tre av lärarna uttrycker tydligt är att de väljer att lägga mindre tid på 
planering och förberedelse av undervisningen som en väg att minska arbetsbe-
lastningen. 
 
 

Avslutande kommentar 
En gemensam beståndsdel i de berättelser som har skapats är synliggörandet av 
en professionalitet som bygger på en aktiv omsorg om eleverna där ett erkän-
nande av lärararbetets emotionella och kognitiva dimensioner är centrala. En 
omsorgsdimension som framförallt är kopplad till elevernas prestationer. Före-
ställningarna om omsorg tycks återspegla den enskilda lärarens levda erfarenhe-
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ter och identiteter både inom och utanför skolan. Dessa har formats av tidigare 
erfarenheter som kvinna, som dotter och som moder samt även i läraryrket. 
Forskningen pekar på att visad respekt och omsorg har betydelse för elevernas 
lärande inte enbart på de tidiga för- och grundskolåren (Friend & Caruthers 
2009) utan även på mellan- (Tosolt 2009) och högstadienivåer (Garza 2008). 

Med tanke på den betydelse för elevers lärande som dessa aspekter tycks ha 
är området professionell omsorg värt att undersöka ytterligare. Mera forskning 
kan bidra till att fördjupa vår förståelse av föreställningar om respekt och om-
sorg, och hur de sätts i relation till elevernas prestation. Upplevelser och sam-
manhang verkar skapa dessa (Adler 2002). Visad respekt och omsorg påstås 
vara särskilt viktigt i mångkulturella klassrum. Pang (2005, 2006) hävdar att om-
sorg, som en del av mångkulturell undervisning, genomsyras av en strävan efter 
att behandla personer rättvist och jämlikt (Pang 2006, s. 69). 

I forskningsprojektet har fyra lärares röster använts som källor till förståelse 
och kunskap där en genomgående strävan har varit att fånga deltagarnas liv och 
arbete samt att autentiskt representera deras erfarenheter. Apple (1998) skriver 
att berättelser skapar utrymmen för annars tystade erfarenheter att höras samt 
att denna typ av narrativ forskning erkänner det sociopolitiska sammanhang där 
kunskap konstrueras. Clandinin och Connelly (2000) talar på ett likartat sätt. De 
skriver också om vikten av att hålla sig nära de texter som har skapats i analysen 
av det som de kallar fält texter (texter som produceras med respondenter om 
deras liv och arbeten) till forskningstexter (de analytiska texter som represente-
rar fälttexter i en vetenskaplig text). 

Den forskningstext som växte fram ur ovanstående process är både beskri-
vande och analytisk. Den användes för att göra kontinuerliga översikter av ut-
skrifterna för att på så sätt ifrågasätta mina tolkningar och pressa mig själv att 
representera den rikedom, komplexitet och inneboende motsättningar i de be-
rättelser som skapades. Både deltagande lärare och olika forskargrupper delgavs 
mina utkast vid olika tillfällen under skrivprocessen. Delar av arbetet presente-
rades och diskuterades även vid mer formella forskningsaktiviteter. Genom att 
få del av och väga in synpunkter under arbetets gång kunde jag bekräfta eller 
utmana och utveckla olika delar i forskningstexten. Min avsikt var att visa och 
vidareutveckla beskrivningarna av lärarnas arbetsliv samt att behandla lärarna 
som kritiska deltagare i processen. Jag ville ta hänsyn till lärarnas erfarenheter 
och röst för att spegla komplexiteten i deras professionella liv. Samverkan un-
der dataproduktionen och den fortlöpande interaktionen med deltagande lärare 
(och andra forskare) innebar bearbetningar av data och genomlysningar av 
forskningstexten vilket förhoppningsvis har skapat en trovärdighet och en äkt-
het i det verk som blev det slutgiltiga resultatet. Ett verk som jag hoppas kan 
ligga till grund för framtida diskussioner inom lärarutbildning och lärares yrkes-
verksamhet. 
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Summary 

Introduction 
The present study is the result of research collaboration where participating 
teachers and a researcher have jointly analyzed and reflected over experiences 
of professional training and professional work in order to develop an under-
standing of skills and knowledge that are relevant to teacher professional devel-
opment and professional life. The focus in this thesis is on four female primary 
school teachers’ stories about the road to their profession and the early years of 
their working lives. The study is based on a life-history data that extends over a 
ten year period, from 1997 (the point at which the teachers entered initial 
teacher education 2007 (when they had completed their first five years of pro-
fessional work). Of particular interest has been issues connected to events, ex-
periences and happenings that have influenced their work, professional identity 
and commitment to teach and continue to learn to teach. 

By adopting a life history perspective in the study, it might seem like I’m 
trying to get hold of people’s entire lives, this is not the case. There are only 
certain aspects of the teachers’ lives that I have had the opportunity to relate to 
and that I have an ambition to illuminate. These aspects concern the individu-
als’ relationship to their career choices, previous work experiences, training, 
and, above all, their experiences from their first active years as a teacher. This 
means that although the starting point is in individual’s statements, my primary 
interest is not focused on individuals as individuals but on individuals in spe-
cific positions in specific contexts. 

There are four female teachers involved in the study. This could of course 
be seen as a serious bias in the work. But primary teaching is of course very 
much a female career in Sweden and internationally (Beach 2010; Goodson 
2008). These teachers were educated in the late 1990s and began working in the 
school system at the beginning of the new millennium. Their professional lives 
and work were thus affected by changes in school and society at this time. 
However, teachers can also be seen to be involved as a significant force in these 
changes; particularly on a local basis. 

The teachers’ accounts of their experiences have been composed and ana-
lysed as narratives that are based on the experience of situated work and spe-
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cific work spaces. They were provided in the form of professional stories, 
which were framed, contextualized and given a scientific value (Cole & 
Knowles 2001) to help develop insight into and produce close-up views of 
working conditions and processes. Certain things run through the narratives in 
this respect for all four teachers. These are (i) a quest for professional develop-
ment, (ii) a strong commitment to teaching and (iii) an ongoing identity-
building process. 
 

The purpose of the investigation 
The overall purpose this thesis is to identify and describe the conditions and 
processes underlying the professional socialization of teachers on the basis of a 
four female teachers’ narratives about their road to the profession, their first 
year of professional life and their continuing professional development over 
their next few years in the profession. These are all identified as critical years. 
The development of basic and extended professionalism, the creation of a pro-
fessional identity and continued commitment are essential elements during this 
time. 

My aim is to develop a foundation for reflecting over and contextualizing 
professional development from the perspective of the individual as well as from 
the perspective of social and educational policy. The study seeks answers to 
several specific questions to these ends. These questions are as follows. The 
first two questions are substantive and reflective questions the third is reflexive 
and connected to methodology: 
 

– What individual and structural conditions and processes appear to be 
important for professional development and career choice? 

– Which key events and turning points can be identified in teachers’ lives 
and work, focusing on the early years of the occupation and how can 
these be understood? 

 

Through the above questions the thesis tries to contribute meaningful knowl-
edge to the debate on teacher professional development and identity formation 
during a period that preceded and is shaped by transformations at several levels 
within the Swedish educational landscape (Lundahl 2003; Lindblad 2006) and 
even the Nordic (Beach 2009) and European context (Beach 2008, 2010; 
Goodson 2008). 

Although the teacher-subject is in focus, I would argue that it is necessary 
to weigh up and understand that the common starting point and framework for 
teaching as professional work is in political decisions and state laws as reflected 
in the formal curriculum, syllabuses and directives that every teacher has to fol-
low. Teachers are therefore regarded as central in the implementation of the re-
current education policy proposals concerning the content that work in school 
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must have. Their decisions and actions are based on what guidelines exist and 
what objectives are to be achieved. 

These things mean that the teachers’ work can be generally as of a norma-
tive nature. However, as stated earlier, teachers also have a role in shaping the 
teaching profession and the school and thus, by inference, they also help shape 
society. Teachers are a significant force to take into consideration for under-
standing and explaining activities in school and they are, as the present research 
clearly shows neither sufferers nor perpetrators of structural violence or simple 
victims of structural constraints, as may be suggested in some structuralist ac-
counts. 

This is what makes the present investigation important. Teachers are indi-
viduals of great social significance. They are significant to the students they 
come into contact with during their professional lives and they are of impor-
tance as a collective to the design of the school as a whole and its effects on 
and relationship to the local community (see Olin 2009). Thus it is inevitable 
that teaching and teachers can accommodate both positive and negative poten-
tials and forces. Teachers create their own history, but not solely as they want 
or under conditions that they alone control and influence – to paraphrase Marx. 
Teachers reproduce, and transform the school conditions in negotiations with 
others. Their experience, understanding and perceptions are important to con-
sider in the analysis of their conditions and various types of professional pro-
jects by means of which they may justify their actions (Goodson 2005). 
 
 

Method 

Organisation of the investigation 
A life story account is a biographical description that a single person gives of 
her/his life and is therefore a personal reconstruction of experience as re-
counted for a researcher for the further purposes of processing and editing. 
However, as well as being edited in this way, to be fully credible the story must 
also be able to speak for itself, without too much interference from the re-
searcher. This premise has been important for the way the stories made from 
the interviews have been framed in the thesis. 

A life story is constructed when a human being shares by examples in inter-
views or through diaries, letters, photographs and important artefacts, key as-
pects of their personal biography. These renditions are then interpreted (some-
times simultaneously) and checked and are then translated into a social and cul-
tural context. Life stories are in this way framed by the historical, cultural and 
social environment and transformed into the life histories. Goodson and Sikes 
(2001) points out that this distinction between life-story and life-history is very 
important. Cole and Knowles (2001) argue that life histories are a further de-
velopment of the life stories, as they both complement the stories and also in-
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crease their cultural credibility. Hatch and Wisniewski (1995) hold the same 
view. They stress that the power of stories lies in the relationship between per-
sonal stories and the surrounding context. 

Goodson and Numan (2003) describe three types of life history studies. 
These can be briefly described as follows: 
 

– Professional History (occupational life history). In this form a life story 
consists of a wide and detailed material where the main interest is to 
understand the person’s occupation as such. The story might be fo-
cused on how the person became the teacher they are, and how they 
tell their story of work and other areas of their lives. 

– The thematic life story (thematic life history) adopts a special focus. 
There may be topics like gender, teacher burnout, career-stages, critical 
incidents or personal ambition. In these cases you are also looking at 
ways the background characteristics of life history in order to better 
understand and illustrate a particular theme. 

– Whole or full life story (complete life history). Here the goal is to fully 
understand the person’s complete life story by putting it into its total 
historical and local context as far as possible. 

 

A combination of the first two variants formed the basis for the methodologi-
cal design of the thesis. Data were produced through 16 life story interviews 
that were carried out during the first six years of the teachers’ professional lives 
(Goodson & Sikes 2001). These interviews formed the basis for joint working 
seminars with feedback from each interview. They resulted in four thematic 
professional life histories. Teacher background, previous life experience, career 
/ education, current position and professional experience from working life 
showed a linked relationship. Critical incidents were identified. The critical 
events and turning points in life / professional life involved changes in view 
and had a before and after identification and an effect on the individual’s iden-
tity formation and employment orientation. This made them useful methodo-
logical tools. I have used Webster and Mertova’s (2007) argument here that 
critical incidents often remain in our memories and act as key events in our re-
telling. 

I have also been inspired by Kelchtermans and Vandenberghes analytical 
model (1994: p 51). This model makes structure and key concepts explicit in the 
design of what is termed a professional biography. Professional biography is 
thus to some extent comparable to a professional life story. Kelchtermans and 
Vandenberghe have represented their model in graphical form and this has 
been an inspiration in formulating professional life stories in this study (Fig-
ure 1). The focus of Kelchtermans and Vanderberghes study is teachers’ pro-
fessional biographies and their aim is to, through them, better understand 
teacher professional development. This is very much the same aim as the one I 
have. 
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Figure 1. Kelchtermans and Vanderberghes(1994)  
analythical model. 

 
 

Previous research 
Some previous research is relevant to the purpose of the study. This research 
includes studies that illustrate different individual and structural factors influ-
encing teachers’ work and lives and studies illustrating the prospective teachers’ 
social and cultural background as well as studies about teachers’ reasons for 
joining the teaching profession (Broady, Börjesson & Palme 2000, 2002; Higher 
Education 2009). 

One thing that appears regularly in these studies is that it is often women 
from the lower middle and working classes who enter the teaching profession, 
with the latter recruitment becoming increasingly significant in recent decades, 
particularly in relation to younger age pupils. This was pointed out already more 
than ten years ago by Eva Gannerud (Gannerud 1999). Highly female profes-
sions are often seen as having status identity problems in this respect. In the 
present study the feminization of a profession is seen however as a possible ba-
sis for a dynamic professionalism (Harris 1992; Hallberg 1998). 

The women I have interviewed and had the pleasure to collaborate with are 
representative of this group. Also notable is that a sizeable proportion of these 
women also choose to educate themselves a little later in life than is common 
for other students and that their pathway into the profession is influenced by 
family issues and a pursuit of other occupations and that their vocational choice 
was expressed as a well thought out and important step in their careers (Falk 
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1997; Holm 2001; Stromberg 2000). Several studies indicate that the reason to 
choose teaching is often based in a desire for a personal and professional de-
velopment as well as a desire to develop and change the school (Jönsson 1998). 

Studies that highlight teachers’ experiences in the early professional years 
show that there are several processes going on simultaneously that affect 
teacher professional development (Andersson & Andersson 2004; Kelchter-
mans & Ballet 2002). For newly graduated teachers in their first job for in-
stance, a continuing and strong effort is described as needed to create a profes-
sional identity. This is often based according to recent research on balancing 
who they are as a person with the education and life experiences they have in 
relation to the professional context they are working within (Andersson 2005; 
Fransson & Morberg 2001; Paulin 2007). This balancing act is accomplished 
from in the midst of professional work and work contexts and between ambi-
tions to practice successfully, in line with personally formulated professional 
objectives and a social mission, as well in relation to the formal role of the 
school as designated in external and internal policy documents. Thus research 
suggests that teachers are bureaucratic professional in this sense and that there 
are many factors; both individual as well as structural; that affect teacher pro-
fessional development. Moreover, the profession appears currently to be both 
demanding and intense and there is also a changed image of teachers’ work and 
teachers’ characteristics in the media and political debate to be coped with 
(Nordänger 2002; Lindqvist 2002; Woods & Troman 2003; Sjöberg 2009). 

One thing that is particularly note-worthy in relation to the present thesis 
that is quite rare in the international literature I have read is that the investiga-
tion follows the same individuals, as students and then as teachers, over more 
than ten years of their lives. To study different periods in working lives in this 
kind of way is a means to create an understanding of how teachers’ experiences 
may impact over time on how they develop professionally and in what direction 
(Carlsson 1999; Malm 2004; Rhöse 2003). In studies of experienced teachers, 
continuing professional development is described by an experienced teacher 
looking backwards who has maintained an interest in educational issues over 
time (Nias 1986; Ahlstrand et al 2008). In the present investigation we are able 
to see how views change and develop over time rather than only viewing them 
through a linguistically reconstructed rear-view-mirror. 

Huberman (1993) describes different phases in a professional teaching ca-
reer. There is an early stabilization phase in professional identity followed by a 
subsequent exploration phase, which is characterized by a searching and inno-
vation at work. Huberman shows that for some teachers there may be a posi-
tive development in teaching whilst for others teaching leads to despair and 
self-doubt (cf. Berliner 1988; Tetzlav & Wagstaff 1999). In the present investi-
gation each professional seems to experience these things at some time or an-
other. They seem to be constantly resolving tensions between self doubt and 
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self-belief in integrated careers that contain both professional turning points 
and challenges. 
 

Theoretical perspectives  
– An integrated model of socialisation 
The theoretical framework of the present study is eclectic and my aim has been 
in part to contribute to developing an integrated model of professional sociali-
zation and professional development. This is an ambitious and complex task 
for such a complex profession as that of teaching and in accordance with this 
theoretical input has come from several directions. 

An important theoretical basis is Berger and Luckman’s social construction-
ist perspective (1979), particularly in the sense developed by Sjöstrand 
(1968/1981) in relation to his social psychological theory and model that high-
lights professional histories as integrated careers with breakpoints linked to key 
concepts and activities. This theory shows, in line with Berger and Luckman, 
the interaction that exists between the individual and the environment in which 
the individual is seen. However, there is also an input from biological and social 
heritage and from life experiences. Two other important inputs theoretically 
have been from the theories of social identity developed by Jenkins 
(1996/2004, 2008) and the gender socialization theory of Hildur Ve (1982), par-
ticularly her concepts of technical-rationality and limited liability rationality 
have been important. Finally Bourdieu’s (1995) theories of habitus and disposi-
tion have been used. 
 

A socialisation theoretical perspective:  
Berger and Luckman’s influence 
One thing that has been central in the research has been an attempt to try to 
describe, analyze and interpret the mechanisms and social dynamics that result 
in individual professional development and the formation of professional iden-
tity, firstly during initial training but also, and mainly in relation to the present 
piece of writing, during the early years of professional life. The main features of 
my use of Berger and Luckman (1979) can be formulated here in terms of so-
cialization in the form of how learning for teachers is an individual activity con-
ducted in interaction with fellow students, teacher educators and tutors and 
eventually colleagues, parents and others involved in a school context. Each 
teacher has their unique experiences according to this way of thinking and from 
them the individual constructs a vision of the role of teachers and what it 
means in professional, emotional and other terms to be a teacher. 

According to Berger and Luckman (1979) teacher identity is a social con-
struction which takes place in a process and in interaction with other people in 
a social and cultural context (Davidsson et al 1997/1999). Berger and Luckman 
see a duality in this. Making use of Charles Wright-Mills sociological reflexivity 



260 

they point out that whilst everyday perceptions and understandings of reality 
are socially constructed these performances also help to create that reality. In 
this way Berger and Luckman modify Durkheim’s theories by questioning the 
given-ness of a social order. Indeed it follows from their work that a social or-
der cannot be seen as fixed but as something that changes over time. Their 
primary interest is – as is that of Karl Mannheim earlier, and as signalled in the 
subsidiary title of their path-breaking book (see e.g. Berger & Luckman 1979), 
The sociology of knowledge. Their interest is the knowledge creation processes and 
how knowledge-change occurs. Interesting for the present study was Berger 
and Luckman’s (1979) focus on local events and how the interplay between dif-
ferent actors can effect knowledge change. 
 

Career development as a socialisation process 
Sjöstrand’s career theory (1968/1980) is in my view interesting for anyone who 
sees career choices as a reflective and dynamic process as it pays due heed to 
the interplay not only generally between psychological and social factors but 
also specifically with respect to the individual’s self-perception and external re-
ality. Sjöstrand’s work constitutes in this way a social psychological analysis of 
vocational choice that offers an holistic approach to individual career choices 
and the processes of professional socialisation that are particularly transferable 
to today’s society. Reflection is important. Although Sjöstrand did not avail 
himself of the notion of reflection he assumed that the individual has a reflec-
tive attitude to their career socialisation and that they continually re-evaluate the 
decisions they have made and the circumstances that exist around them. 

Sjöstrand was very critical of previous career research. Indeed he high-
lighted several key deficiencies in it, particularly in respect of the lack of em-
phasis on individual assessment processes and the traditional concept of occupa-
tion, which he considered to be an unclear concept in most career research. 
Sjöstrand argued that a career is a process that is built around a huge number of 
choice situations. The process begins in principle already in primary school and 
continues into higher education and then into employment, with the choice of 
different jobs, changing jobs and recurrent training. The strength of Sjöstrand’s 
theory is related to my socialization theoretical point of interest and was chosen 
because it does not delimit or focus the individual elements of the process only, 
but advocates a holistic approach which includes both an individual’s social bi-
ography, education and personal interests. It has been particularly important in 
the analysis of narratives in my research. 
 

Social identity 
In order to understand the processes that can be identified as identity-building 
for teachers, in this study I use Jenkins (1996/2004) theory of social identity. 
This theory describes social identity as a characteristic of people who interact 
both as individuals and collectively and it thus brings together both individual 
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and collective identities. The one gives meaning to the other and vice versa. 
Jenkins theory is based primarily on theories of symbolic interactionism, but he 
also uses the work of social constructionsts like Peter Berger and Thomas 
Luckman, social constitutionalists like Anthony Giddens and grammarian soci-
ologists such as Pierre Bourdieu. This means that his theories and concepts are, 
like mine, eclectic and correspond with the items listed as of theoretical impor-
tance in my thesis. Jenkins ambition, as is my own, is to connect agency, struc-
ture and identities in two dimensions – the nominal and the virtual. Nominal 
identity is the substantive naming and description of identity. It is always sym-
bolized in any language. Virtual identity is an experienced and not easily named 
or voiced identity. These aspects of identity have been an aid in the research 
process where they have helped in particular in the interpretation of teachers’ 
expressions of self-understanding. 
 
 

Dispositions, habitus and forms of capital 
Bourdieu (1995) remarked that individual biographical experience constitutes a 
special system of dispositions. This system of dispositions is called habitus. It is 
acquired either by implicit or explicit learning and works as a system of genera-
tive schemes for life strategies. Habitus is according to Bourdieu: A system of 
sustainable and transferable attitudes (dispositions) which, whilst it integrates 
the entire individual’s past experience, in any given moment it also serves as a 
matrix for the individual’s way of perceiving, valuing and acting that leads back 
to primary socialization. Thus the main idea of Bourdieu, as I have understood 
it, is that there is a connection between the individual and her experiences, ex-
pectations, desires and goals and that she is always acting both in and on a so-
cial structure (social and symbolic material relations) and objective conditions 
(material aspects of culture and “reality”). The approach thus accepts neither 
the subjectivist nor the objectivist explanation of power and agency and em-
phasizes that social conditions cannot be understood in terms of individual ex-
periences or from one type of binding structure of power alone. They must be 
understood as a relationship between levels. The relationship can be under-
stood as a circular causal relationship (Bourdieu 1995, p. 7, 1999, p. 71). The 
concepts of habitus, capital and field are part of a whole in which habitus, the 
embodied capital, is active as a model to explain the movement between oppo-
site poles such as subject and object or theory and practice (Broady 1998). 
 

The micro-political perspective 
Taking a micro-political perspective implies moving the focus from the organ-
izational level (meso- or institutional perspective) to an individual and group 
level (micro perspective). In this movement attention is transferred from that 
which unites and holds individuals and groups together, and gets them to work 
towards common goals, to one that separates them and creates and leads to 
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conflicts. Hargreaves (1996) argues that within the micro-political perspective 
the aim is primarily to study how different actors or groups in school succeed 
in bringing about their interests, aims and values at the expense of others, and 
their purposes and values (also Ball 1987). The various interests at play are 
based on different and even incompatible conceptions of goals and strategies. 
The political aspect is about power, influence and ability to influence and re-
shape the aims and values that differ from ones own. 
 

An integrated model 
The theories described above come primarily from sociological and social-
psychological quarters. In my work I have used them to link together several 
different conceptual systems in terms of a socialization model (below) that has 
been used to understand and describe how individuals enter a career with a sys-
tem of dispositions between different occupations and how these careers are 
then influenced. Such a model takes account of career choices – what jobs 
there are – as well as the socialization pathway that is made available by job-
choices and it also pays head to when the individual is affected by social 
changes and how s/he develops knowledge, skills, values, attitudes and interests 
through education and in working life. It shows us how socialisation involves 
several crossroads and breakpoints as individuals make choices based on differ-
ent rationalities and how, in a professional context, interactions occurring at 
different venues comprise micro-political acts which not uncommonly often re-
flect a conflict of interests that leads to different strategies for action. The ca-
reer development process described is in this sense the creation of identity at 
both a collective and an individual level (Figure 2). 
 
 
 

 
 
 

Figure 2. A socialisation theoretical model. 
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Results 
The thesis has resulted in professional life stories in which four female primary 
school teachers’ experiences of professional life are portrayed in ways that show 
how teacher professionalism has grown and developed in relation to personal 
life experiences. Teachers’ professional lives have been shaped by the length of 
time they studied and by the contexts in which they have been active. Personal 
experience and personal development have had an influence on the individuals 
and who they become as teachers. The personal dispositions of teachers’ meet-
ings shape career situations and contexts and emphasize the individual as an as-
pect of teacher professional development. 

The professional life stories have a chronological structure and they have 
been organized around three time periods. One of these is The Road to the pro-
fession, including teachers’ stories about their background, school experiences, 
past professional life and what has influenced them to take the step to become 
a teacher, and experience from their education. 

Common to the teachers was that they chose to educate themselves a little 
later in life than many students do, particularly in relation to some other profes-
sional educations and other kinds of higher education, and that the step into 
teacher education became a turning point in their careers. Also, they all pro-
mote their teacher training as an important period in their lives, both for their 
personal and professional development. They all also saw their previous profes-
sional experience as important as an experience-capital and a resource for their 
education and occupation (Strömberg 2000; Eriksson 2009). Their life experi-
ence and experience as a parent was also described as important. The teachers 
all reflected significantly on their background and previous school experience 
influences as important for their careers and profession. 

The first years in the profession was a period covering the first three years of 
working life after teacher education. It depicted a diversity of experience and 
the experience of strenuous and stressful work situations in which new teachers 
with high aspirations confronted at times un-anticipated work assignments and 
challenging conditions for which they did not always feel fully prepared. Several 
of the teachers describe important shifts during this period. But it is not only 
the experience of crisis and vulnerability that is depicted. There also appears to 
be a period of intense and stimulating knowledge development in which the 
teachers experienced the opportunity to put their ideas about education, devel-
opment, cooperation and educational projects to test. Through this they say 
they developed professionally in a way that strengthened their professional 
identity. They describe also a strong commitment that they have at work and 
that this forms the basis for adaptation and resistance strategies that are used to 
pursue educational interests and ideas. 

The continuing work history period is the third period. It includes experience 
from the three year period following the first years in the profession. Here the 
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teachers describe a process of establishment at each workplace, where the 
teachers’ continuing quest for educational development and change is in the 
fore, as is an aim toward further professional development and greater stability 
in the professional role. 

Overall the teachers describe their working context as an intense working 
environment with a heavy workload of multiple tasks that have to be handled 
(Lindqvist 2002; Nordänger 2002; Brante 2009) and that cannot always be done 
within the framework of regular working hours (Lindqvist 2002). What appears 
to be most stressful for the teachers though is not primarily education planning 
and implementation or the relational dimension of the work, but rather the 
content of the work that lies outside the classroom. It is the administrative 
work that tends to increase in size. However, the teachers show an unabated 
strong commitment to their work that may even have been strengthened over 
time. This commitment takes slightly different forms among the teachers, al-
though teaching and the relationship with their students appears to be the main 
source of inspiration and dedication for all of them. Some of the teachers ex-
pressed that they may need to lower their ambitions in order not to burn them-
selves out. 

The narratives and the interpretations show individual themes in work his-
tory. The themes that emerge are, for Fanny, the fight for cooperation as an im-
portant basis teacher work. Fanny also seeks professional activities with mixed 
results. Gill’s theme is about building bridges between cultures. This is partly 
based on her background and experience as an immigrant. Bodil’s theme is free-
dom and control. This theme is about the allocation of responsibilities in teaching 
practice in which subject knowledge and social goals and values are integrated. 
For Marina respectfull meetings is a prominent theme. This theme both challenges 
and creates engagement as a teacher and leads to an active partnership with 
parents. 
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Hej X! 
Jag heter Marianne Strömberg och är lärarutbildare och doktorand vid Högskolan i 
Borås, institutionen för pedagogik. Under din lärarutbildning var du en av de studenter 
som generöst bidrog med material till min studie Från yrkesmotiv till yrkesmotivation – 
Blivande lärares motiv som grund för socialisation in i yrket, vilket du säkert minns. Jag 
har nu fått utökad tid för forskning och skulle gärna vilja återknyta kontakten med dig 
inför det planerade avhandlingsarbetet, eftersom jag är mycket intresserad av vad du 
kan berätta om dina första år i yrket. Du är en av fem lärare som tidigare ingått i min 
studie som nu tillfrågas och som jag hoppas kan vara med i studien. 

Det övergripande syftet med forskningsarbetet är att studera lärares liv och arbete 
med fokus på erfarenheter av de första åren i yrket. Forskningsarbetet skulle alltså in-
nebära en möjlighet för dig att berätta om dina personliga erfarenheter av att vara lärare 
och vilka faktorer som varit och är av betydelse för ditt arbete som lärare. Som lärarut-
bildare och grundskollärare ser jag avhandlingsarbetets område som viktigt och intres-
sant då det ger en möjlighet att tillsammans med dig/er utveckla en lärarforskning som 
utgår ifrån lärarens perspektiv och på så vis få nya kunskaper om lärares yrkesutveck-
ling. Vårt samarbete skulle innebära 2–3 intervjutillfällen och läsning med viss bearbet-
ning av intervjumaterial samt av analyserat material. Jag har respekt för din tid men vill 
gärna understryka att din medverkan skulle vara mycket betydelsefull för forskningsar-
betet. Självklart kommer intervjumaterialet behandlas enligt de forskningsetiska princi-
per som gäller för humaniora och samhällsvetenskap vilket garanterar konfidentialitet 
och identitetsskydd. 

Jag kommer att kontakta dig per telefon inom kort och då har du möjlighet att ställa 
eventuella frågor och ge besked om ditt deltagande i studien. 
 
Med vänliga hälsningar 
Marianne Strömberg 
 
Högskolan i Borås 
Institutionen för pedagogik 
033 – 435 43 38 
033 – 23 04 15 
Marianne.Stromberg@hb.se 
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