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Abstract 

In this paper I analyze how two teachers refer to different metanarratives, about 
what a teacher is supposed to do or be, when they construct their identiteties as 
teachers in their lifehistories. I argue that it might be a mistake only to 
emphasize the latest changes in the educational systems and the metanarrative 
about marketization and competition in education, when trying to understand 
teachers identity construction and their adaption to changes. By compairing the 
teachers narratives with different metanarratives about teacher 
professionalisation I show how fragments of the metanarratives stand out in the 
individual narratives. This procedure aims to, and enables, a further discussion 
about how to benefit by experiences from teachers, when trying to understand 
what it means to be a teacher in a system framed by the latest dominant 
metanarrative about education.  

 

Inledning 

Förutsättningarna för utbildningssystemen har förändrats under de senaste 

decennierna. Vi har vant oss vid en ny terminologi där begrepp som valfrihet, 

konkurrens och utbildningsmarknad börjat kännas allt mer naturliga. Samtidigt 

har verksamheten i skolor börjat mätas och bedömas allt noggrannare i olika 

avseenden och redovisas offentligt, inte sällan i form av olika tabeller så de kan 

jämföras. Vinnare kan kåras och förlorare kan utses. Dessa förändringar har 

betydelse för alla i skolan och för vad det kan innebära att vara elev, rektor eller 

lärare. I denna artikel fokuseras de förändrade förutsättningarna för lärarnas 

arbete utifrån ett utbildningssociologiskt perspektiv och vilken betydelse dessa 

förändringar kan ha för lärares yrkesidentiteter. 

 

Det är en mörk bild som framträder när Michel Apple (2006) beskriver de 

förändrade förutsättningarna och deras konsekvenser för lärarnas arbete. Han 

beskriver en yrkesgrupp som är hårt trängd av en politisk allians av neo-liberaler, 
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neo-konservativa, religiösa fundamentalister och starka medvetna grupper i 

medelklassen. Konservativa värden tvingas, enligt Apple, in i utbildnings-

systemen genom nationella läroplaner och centralstyrda testinstrument och alla 

inblandade ska sträva efter att bli lyhörda entrepenörer. Det nya ’sunda 

förnuftet’ sägs därmed bygga på en ”thin morality”(Apple, 2006, s. 478) där 

endast individen står i centrum, istället för en ”thick morality” (ibid.) där det 

gemensamma bästa är den bakomliggande principen. Den alliansens förtroende 

för lärarna är lågt. Genom styrdokument och test begränsas lärarnas möjligheter 

att utveckla sitt eget pedagogiska tänkande och att bedriva undervisning baserad 

på en ”thick morality”. Deras professionella identiteter präglas i stället av en 

lyhördhet mot klienterna och beredskap på yttre kontroll och deras 

uppmärksamhet i vardagen rikas i hög grad mot att testa och bedöma elever. 

 

Bilden blir inte ljusare i Stephen Balls (2006) beskrivningar av förändringarna 

för alla som är verksamma inom utbildningssektorn, såväl lärare som forskare. 

Genom begreppen ”performativity” och ”fabrications” beskriver han hur alla 

aktörer, såväl individer som institutioner ständigt måste vara beredda på att 

granskas och därför måste lägga stor möda på att visa fram sin verksamhet på 

ett önskvärt sätt. Den bild som visas fram har också betydelse för hur 

verksamheten blir och därmed för hur yrkesidentiteter formas.  

 

I denna artikel diskuteras, mot denna bakgrund, exempel på hur två erfarna 

lärare utformat sina yrkesidentiteter i sina livsberättelser. Särskild 

uppmärksamhet riktas mot hur olika spår eller fragment från flera ’stora 

berättelser’ kan återfinnas då lärarna formar sina yrkesidentiteter. Lärarnas 

berättelser kontrasteras därför mot Andy Hargreaves (2006) beskrivningar av 

hur olika krafter och grupper varit verksamma de senaste decennierna för att 

läraryrket ska de-professinaliseras, re-professionaliseras eller möjligen 

omdefinieras. Hans beskrivningar ses som exempel på olika ’stora berättelser’ 

som kan ha, eller ha haft, betydelse för hur lärare kan forma sina 

yrkesidentiteter. Avslutningsvis diskuteras hur inflytandet från den senaste stora 

berättelsen, såsom den beskrivits av Ball och Apple, framträder i de båda 

lärarnas berättelser. 

Forskning om lärares yrkesidentiteter 

Att studera lärares yrkesidentiteter öppnar för en analys av hur lärares 

erfarenheter av yrket förändras i relation till förändringar i samhället. Begreppet 

yrkesidentitet, eller läraridentitet har en egen historia och används i många 
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sammanhang. I samband med att intresset för lärares tänkande och 

vardagskunskaper ökade under 1980-talet, så har även begreppet läraridentitet 

blivit allt vanligare inom lärarforskningen (Söreide, 2007a). En sökning på 

”Teacher Identity” i databasen  ERIC ger t ex 2760 träffar. Eftersom begreppet 

ofta inte definieras explicit och eftersom det används på många sätt ägnas här 

ett avsnitt åt några studier som ligger i linje med mitt sätt att närma mig 

begreppet. Identitesbegreppet har t ex varit viktigt i studier om ämnes- 

undervisning, lärarstudenters utveckling, i relation till förändringar av 

utbildningsväsendet och i samspel med andra begrepp så som professionalism 

och ’teacher knowledge’ (ibid.).  

 

Jag tar min utgångspunkt i den kategorisering av lärares professionella 

identiteter som presenterats i en reviewartikel av Beijaard m fl. (2004). De tre 

huvudkategorier av forskning om lärares professionella identiteter som föreslås i 

artikeln baseras på vilket fokus det huvudsakliga forskningsintresset riktas mot. 

För det första finns det studier som rikas mot lärares professionella 

identitetsformation. En del studier inom denna tradition fokuserar på hur det 

känns att vara lärare i skolan idag, när det sker stora förändringar inom 

utbildningssystemen. Intresset riktas även mot de motstridiga känslor som kan 

uppstå mellan lärarnas egna, personliga upplevelser av vad som är viktigt med 

jobbet i relation till vad som anses viktigt utifrån de föränderliga 

utbildningssystemen. I den andra kategorin samlas studier som försöker 

identifiera karaktäristiska drag i lärares professionella identiteter. De söker bland 

annat efter vad lärarna uppfattar som en professionell identitet eller olika 

aspekter som de betonar i professionen såsom ämneskompetens eller 

relationerna till eleverna. Här återfinns även studier av vad som är, eller borde 

vara, gemensamt för lärare. I den tredje kategorin lyfts studier som fokuserar på 

hur professionella identiteter (re-) presenteras i lärares berättelser. Genom 

berättelser blir det möjligt att studera vad lärare bryr sig om, hur de finner 

motivation, hur de hanterar dilemman i gränslandet mellan privat- och yrkesliv. 

Även hur lärare hanterat förändringar inom utbildningssystemen har studerats 

inom ramen för denna tradition. 

 

Eftersom min position i detta fält främst är inom den sista kategorin ska jag 

presentera några i sammanhanget relevanta projekt. De studier som här lyfts 

fram har det gemensamt att de på olika sätt har betydelse för hur lärares 

yrkesidentiteter kan analyseras utifrån berättelser. Såväl individuella- som 
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kollektiva (institutionella) berättelser och minnen är resurser som lärarna 

använder då de formar sina yrkesidentiteter. 

 

Goodson och Choi (2008) har gjort en studie där de utgår ifrån tolv 

nyutexaminerade lärares livsberättelser, där de studerar lärarnas första två år i 

yrket. Forskarnas intresse är riktat mot lärarnas berättelser om sig själva och sin 

närmsta omgivning. De visar hur olika läraridentiteter framträder i lärarnas 

berättelser och hur detta sker i ett samspel med lärarnas versioner av kollektiva 

minnen från omgivningen. De närmar sig frågan om hur berättelser kan 

kontextualiseras för att synliggöra förhållandet mellan individen och samhället 

(Fenstermacher, 1997, Goodson, 1997). De utgår ifrån att lärarnas berättelser 

både är ett uttryck för lärarnas individuella erfarenheter och olika versioner av 

ett kollektivt minne. Analysen visade att fyra ”axes” (Goodson & Choi, 2008) av 

hur lärarprofessionalism framträdde kunde urskiljas. Dessa var ”’Teacher 

Professionalism of The successful, The Suffering, The Strategic and The 

Struggling’.” (Goodson & Choi, 2008, s.13). Dessa ’axes’ visade olika distinkta 

drag i hur professionalism framträdde berättelserna. Genom ”Synthesis” 

(Goodson & Choi, 2008, s. 11) försöker de förklara det ’pussel’ av individuella 

och kontextuella faktorer som bidrog till att olika ’axes’ av lärarprofessionalism 

framträdde i lärarnas berättelser. 

 

Ytterligare två inflytelserika namn i detta sammanhang är Connelly och 

Clandinin (1995) som tillsammans sedan 1990-talets början har arbetat med 

lärares berättelser och hur professionella identiteter framträder i dessa 

berättelser. Typiskt för deras arbeten är att de ofta utgår ifrån lärares individuella 

berättelser och att dessa är i hög grad kontextualiserade. Lärarnas berättelser är 

placerade i den egna skolan och t ex klassrummet eller skolgården lyfts fram 

som centrala för hur lärarna formar sina identiteter. Detta blir synligt inte minst 

i de metaforiska begrepp som de utvecklat, i nära samarbete med de lärare som 

berättat, för att förstå lärares vardagliga arbete ur ett perspektiv som är så nära 

läraren som möjligt. 

 

”We view the landscape as narratively constructed: as having a history with 

moral, emotional, and aesthetic dimensions. We see it as storied. To enter 

a professional knowledge landscape is to enter a place of story. The 

landscape is composed of two fundamentally different places, the in-

classroom place and the out-of-classroom place.” (Connelly & Clandinin, 

1999,  s. 2)  
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På så vis betonas komplexiteten i hur identiteter formas i relation till den lokala 

kontexten. Connelly och Clandinin  gör även en distinktion  mellan ”knowledge 

for teachers” (Phillion & Connelly,  2004, s. 465) och ”teacher knowledge” 

(ibid.). Det förstnämnda står för kunskaper som kan avgränsas, placeras i 

kursplaner och mätas, emedan det sistnämnda kopplas såväl till de personliga 

som de professionella dimensionerna av yrket. Dessa ’lärarkunskaper’ är 

komplexa och starkt kontextualiserade, vilket gör dem svåra att hantera för både 

lärarutbildningar och för forskare. Genom begreppet ”the three-dimensional 

narrative inquiry space” (Phillion & Connelly, 2004, s. 461) belyser de några 

aspekter av dessa ‘lärarkunskaper’. En lärares handlingar kan förefalla, eller 

faktiskt vara, spontana och gjorda på impuls, men de bygger på hennes 

erfarenheter.  De visar hur lärare använder sina erfarenheter av de enskilda 

eleverna, erfarenheter av den specifika skolan, dess historia och interaktionen 

med kollegor och sina erfarenheter från det omgivande samhället då de agerar i 

enskilda situationer. Det blir på detta vis möjligt att se och förstå erfarna lärares 

handlingar på nya sätt. 

 

Elbaz-Luwisch (2004a, 2004b, 2002) har beskrivit hur lärare och lärarstuderande 

formar sina yrkesidentiteter i sina berättelser i en Israelisk kontext. En artikel 

beskriver hur de speciella politiska och sociala förutsättningarna i Israel spelar 

en viktig roll för lärarstudenternas identiteter (Elbaz-Luwisch, 2004a). I en 

studie om lärare som flyttat till Israel fokuserar hon på olika platsers betydelse i 

lärares berättelser (Elbaz-Luwisch, 2004b). Hon visar hur de på olika sätt lärt 

känna, och tagit plats i, de nya miljöer som de börjat undervisa i, men också hur 

de i sina berättelser kopplar tillbaka till platser har betydelse för dem sedan 

tidigare. Den relationella aspekten av identiteterna blir tydlig då hon visar hur 

lärarna på olika sätt förhandlar med elever och kollegor om hur problem ska 

hanteras eller hur det ska vara i klassrummet. Hon beskriver också hur enskilda 

lärare i sina berättelser knyter an till kollektiva berättelser på enskilda skolor och 

den Israeliska kontexten i bredare bemärkelse.  

 

Söreide (2007a) har inom ramen för sitt avhandlingsarbete skrivit tre artiklar där 

hon lyfter fram betydelsen av olika berättelser om lärares yrkesidentiteter som 

berättats i olika sammanhang och av olika aktörer. Hon beskriver hur lärare 

positionerar sig på olika sätt i sina berättelser genom förhandlingar mellan olika 

identiteter som upplevs som meningsfulla och relevanta av individerna (Söreide, 

2006). Hon beskriver, utifrån en analys av policytexter, en läraridentitet baserad 
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på en berättelse om ’läraren som inkluderande och elevcentrerad’ (Söreide, 

2007b) som kan ha betydelse för hur norska lärare kan forma sina 

yrkesidentiteter. I den plotten betonas lärarens ansvar för att hjälpa eleverna att 

bli produktiva samhällsmedborgare. I en tredje artikel föreslår hon ytterligare en 

berättelse om lärares yrkesidentiteter, denna gång utifrån en kampanj från 

lärarfacket i Norge. I denna berättelse framträder läraren som ’ansvarig och lojal 

med barnet’. Detta beskriver Söreide som en motberättelse (Söreide, 2007a) som 

facket sägs skapat. Genom dessa artiklar visar Söreide hur tre olika infallsvinklar 

kan bidra till förståelsen av hur lärare genom olika berättelser kan inta olika 

positioner då de formar sina yrkesidentiteter.   

Lärares yrkesidentiteter en definition 

Lärares yrkesidentiteter betraktas i detta sammanhang inte som stabila och 

konstanta inre egenskaper hos en individ, utan snarare något som ständigt 

förändras i samspel med andra (White, 2009). Det handlar om hur de i sina 

berättelser beskriver sin förståelse av sig själva som yrkespersoner och deras väg 

och arbete med att nå dit. Identiteterna är relationella och situerade i den 

meningen att de inte formas i ett vakuum utan i ett samspel med människor i 

omgivningen och i en specifik kontext. Yrkesidentiteter blir sett på detta vis ett 

ständigt pågående arbete och berättelserna blir på en gång en del av detta arbete 

och en beskrivning av arbetet. I berättelserna lyfter lärarna fram det de vill visa 

upp, och/eller det som de tror jag vill höra, de beskriver sådant som de själva 

anser är relevant att berätta om sitt arbete som lärare. När de befinner sig i själva 

intervjusituationen gör de en slags identitetsframträdanden, ”identity 

performances” (Mishler, 1999, s. 19) som är en fokusering på hur de framstår 

som lärare i sina egna och andras ögon.  

 

Det kan finnas stora variationer i hur människor har hamnat där de är i sina liv 

och i sina karriärer, därför spelar den enskilda lärarens erfarenheter, historia och 

omgivning roll for hur identiteter formas i yrkesberättelserna. Det är intressant 

att betrakta det unika och gärna kontrastera olika individers vägar fram till 

nuvarande identitetsframträdanden mot varandra. Genom ett sådant 

förfaringssätt närmar vi oss berättarens perspektiv. Vägen fram till de 

yrkesidentiteter som framträder vid tillfället för intervjun ser olika ut för olika 

människor. Berättelserna ställs i kontrast till stora berättelser (Pérez Prieto, 

2004). Olika stora berättelser kan ta form på olika sätt i lärarnas berättelser. 
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En poäng är att inte ska söka efter en koherens i berättelserna, eller lärarnas 

yrkesidentiteter, eftersom en sådan inte alltid finns (Mishler, 1999), inte i 

språket, inte i den temporala uppbyggnaden av berättelsen och inte heller i det 

meningsbärande innehållet i berättelsen. Genom att i stället acceptera att 

berättelserna kan vara motsägelsefulla och att det inte alltid stämmer, så blir det 

möjligt att förstå mer av hur olika identitetsanspråk formas. I grunden bygger 

dessa resonemang på antagandet att vi har flera olika sub-identiter och att det 

ibland finns motsägelsefullheter dem emellan.  Olika identitetsanspråk kan 

hamna i konflikt med varandra och yrkesidentiteterna formas i relation till andra 

identiteter och detta sker i en för individen specifik kontext.  

Fyra faser i lärares professionalism – fyra ’stora berättelser’ om 

yrket 

I Hargreaves artikel ”Four Ages of Professionalism” (2006) ger han en 

beskrivning av hur yrket har utvecklats med avseende på professionalism. Detta 

har betydelse för mitt sätt att diskutera hur lärare formar sina yrkesidentieter, 

eftersom jag menar att han i dessa beskrivningar lyfter fram olika aspekter av 

yrket som är eller har varit betydelsefulla på olika sätt i debatter om lärares 

uppdrag och om vad det innebär att vara lärare. Det viktiga med 

beskrivningarna är i detta fall alltså inte att ta ställning till om huruvida lärarna 

blivit mer eller mindre professionella eller vad som bör ske för att de ska bli det. 

Det handlar här om att använda hans bilder för att diskutera hur lärare 

konstruerar sina yrkesidentiteter utifrån flera ’stora’ berättelser, inte bara en. Jag 

vill därmed ta fasta på vad Hargreaves själv skriver: 

 

Images and ideas about teacher professionalism, and even about the 

nature of teaching itself, linger on from other agendas and other times - 

remaining as real forces to be reckoned with in the imaginations and 

assumptions of policy-makers, the public and many parts of the teaching 

profession itself. (Hargreaves, 2006, s. 674)   

 

Tidsaspekten, som han också lyfter fram i detta citat, är viktig att beakta när 

yrkesidentiteter studeras eftersom lärarna kommit in i yrket vid olika tidpunkter 

och varit i yrket olika länge och därmed har erfarenheter från olika berättelser 

om vad det innebär att vara lärare (Jfr. Pérez Prieto, 2004). En viktig poäng med 

att studera lärares yrkesidentiteter är att man då kan närma sig frågor om vad 

som är viktigt för dem själva som yrkespersoner (Pérez Prieto, 2003), vad de 

strävar efter, och då är det inte självklart att alla skulle forma sina identiteter 
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efter enbart de allra senaste förutsättningarna, även om de kan antas ha 

betydelse. Det behöver dock inte vara så enkelt att lärarna hämtat sina idéer 

endast från en tid, eller om man så vill en stor berättelse, bara för de börjat 

jobba vid ett visst tillfälle, därför bör inte tidsaspekten överbetonas. Det är inte 

heller självklart att det i alla avseenden skett en progression inom yrket från den 

ena fasen till den andra. Jag ser därför Hargreaves fyra faser som olika 

infallsvinkar som kan ha betydelse för lärares yrkesidentiteter och försöker 

förstå om de kan spåras i lärarnas berättelser. 

 

Den första fasen, som Hargreaves benämner ”The Pre-Professional Age” 

(Hargreaves, 2006, s. 674), liknas vid ett fabriksliknande system där eleverna 

delades in i klasser och undervisningen var kollektiv.  Disciplin i klassrummet 

var avgörande för lärarens möjligheter att bedriva undervisning och det fanns få 

tekniska hjälpmedel och egentligen inget samarbete mellan kollegor. 

Verksamheten i klassrummet var centrerad kring läraren som skulle fånga 

elevernas uppmärksamhet och försöka skapa motivation hos eleverna och säkra 

att de lärde sig ett visst kunskapsinnehåll. Lärarens uppmärksamhet riktades i 

första hand mot klassen som ett kollektiv och mot att se till att lektionen flöt på 

som planerat. En förmedlande undervisningsstil dominerade. Hargreaves 

sammanfattar bilden av dessa lärare såhär. 

 

In the still pervasive and influential pre-professional view, teachers are (at 

best) enthusiastic people, who know their subject matter, know how to 

‘get it across’, and keep order in their classes. (ibid. s. 677) 

 

Nästa fas präglas, enligt Hargreaves, av en ökande autonomi hos lärarna. 

Utbildningstiden hade ökat för lärarna och de gavs mer inflytande över 

läroplaner på många håll. Många projekt startades av lärare för att förändra 

verksamheten i skolan och en yrkesstolthet utvecklades. Utbildning sågs i högre 

grad som ”an investment in human capital” (ibid. s. 678) vilket på olika sätt 

ledde till att trycket på lärarna att producera arbetskraft minskade och deras 

professionella svängrum ökade. En ideologisk konflikt uppstod bland lärare 

mellan de som förespråkade traditionalism respektive progressivism och det 

debatterades om ämnet eller eleven skulle stå i centrum för verksamheten i 

klassrummet. Hargreaves beskriver att läraryrket under denna tid fortfarande 

präglades av en stark individualism, var och en jobbade på sitt håll med sina 

elever vilket bland annat ledde till att många upplevde en känsla av osäkerhet, 

frustration och isolering. Många fortbildade sig men fick inte gehör för sina 
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idéer när de kom tillbaka till sin skola, individualismen var stark och han 

beskriver det som att var och en undervisade i en låda. 

 

”The age of the Collegial Professional” (ibid. s. 681) präglas, skriver Hargreaves, 

av flera viktiga förändringar i förutsättningarna för lärare vilka ledde till att 

lärarna vände sig mer till varandra i sin yrkesutövning. Den autonoma och 

individuella karaktär som tidigare präglat yrket blev nu mer kollektiv och 

kollegial. Samarbetet kretsade kring många av de uppgifter som lärarna tidigare 

hanterat själva såsom: ämneskunskaper, undervisningsstilar, sociala frågor i 

relation till eleverna och bemötandet av helt nya kategorier av elever. 

Samarbetskulturer på skolor ökade lärarnas möjligheter att bygga upp kunskap 

och sträva mot gemensamma förbättringar. 

 

Den fjärde fasen är möjligen i sin början enligt Hargreaves. Den beskrivs som 

en vision, eller ett möjligt alternativ till den bild av yrket som tecknades 

inledningsvis i denna artikel. Han betonar att det krävs att lärarna medvetet 

arbetar tillsammans för att den ska bli verklighet. Ett nyckelord för de 

postmoderna lärarnas yrkesidentiteter, såsom Hargereaves beskriver dem, är 

öppenhet. Han skriver till exempel att lärarna måste öppna sig för ett ökat 

samarbete med andra yrkesgrupper så de kan koncentrera sig på det unika som 

bara just lärare kan göra, en ökad specialisering. Lärarna bör även öppna för 

samarbete med andra lärare för att skapa ”an exacting set of professional 

standards of practice” (ibid. s. 687). När de samarbetar på detta sätt kan de 

bearbeta forsknings rön och bemöta politiska förslag på ett säkrare sätt enlig 

Hargreaves. Slutligen betonar han att lärarna ska samarbeta mer med 

föräldrarna, lära av dem och förklara/diskutera centrala (skol-)frågor för dem.  

Olika influenser i lärares professionella identiteter 

Även om Hargreaves beskrivningar av läraryrkets professionalisering kan 

kritiseras, t ex för att historien beskrivs som en utvecklingslära färgad av 

specifika värden och ideal, eller för att den ofta utgår ifrån förändringar i de 

anglosaxiska utbildningssystemen, så fyller den här funktionen att den ger olika 

bilder av vad det kan innebära att vara lärare. Så låt oss i det följande försöka 

släppa tanken om att det ena skulle vara mer professionellt än det andra och 

istället, utifrån två lärares berättelser om sitt sätt att vara lärare, söka efter spår 

eller fragment av dessa stora berättelser. En strävan med detta förfarande är att 

kunna diskutera hur förändringar i utbildningssystemen kan tänkas ha betydelse 

för lärares yrkesidentiteter. 
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De två lärarna, som intervjuades hösten 2008, hade jobbat på samma skola, som 

nyligen lagts ner, i Sverige. Den ena läraren, Hedvig, var drygt 60 år vid 

intervjutillfället och hade undervisat i nästan 40 år i svenska och tyska. Den 

andra läraren, Olof, var drygt 40 år då han intervjuades och han hade undervisat 

i ca 15 år i biologi och mattematik. 

 

Båda lärarna gjorde ganska tydliga identitetsframträdanden som på ett tydligt 

sätt kan knytas till de bilder som presenterats tidigare, så vi börjar i den änden 

med två citat från Hedvigs berättelser. 

 

Citat 1 

He: Sen vet ju inte jag om det betyder att man får ut nånting av det jag 

ville förmedla, men jag… kände ju ändå under hela mitt yrkesverksamma 

liv att svenska var väldigt viktigt (skratt). Var väldigt viktigt (skratt) och det 

var viktigt att läsa böcker och det var viktigt att bli bildad och och det, ja 

det fanns med. Hela tiden då. Och jag tyckte det var jag som skulle bilda 

dem inte tvärt om. 

(Hedvig, intervju 2, s. 12) 

 

Citat 2 

He: vad jag själv ville uppnå och försökte med, det var ju det här med att 

det skulle vara ordning och reda i klassrummet va och det var läraren som 

bestämde villkoren för hur man skulle sitta och hur det skulle va och vad 

som skulle göras och så, det var lärarens jobb att göra det.  

(Hedvig, intervju 2, s. 22 – 23) 

 

Dessa två citat skulle kunna vara hämtade från den beskrivning Hargreaves gör 

av lärarna i ”The Pre-Professional age” (674). Hedvig betonade vikten av att 

läraren har kontroll i klassrummet, att hon kan sitt ämne och att hon ska 

förmedla detta till eleverna. På andra håll i berättelserna var det också tydligt att 

hon var skeptisk till olika former av samarbete i t ex arbetslag och hon 

underströk vikten av lärarens individuella ansvar. Bildningsidealet som hon 

beskrev för även tankarna till den autonoma fasen, då det fanns ett utrymme för 

annat än att producera arbetskraft. Det går även att ana ett ideal baserat på vad 

Apple kallar ”thick morality”, eftersom Hedvig betonade att alla skulle bildas, 

hon strävade därmed mot att bygga upp en gemensam kanon för alla elever, en 

känsla av en gemensam kulturell bakgrund. 
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Följande citat från Olof är karaktäristiska för hans identitetsframträdanden som 

lärare. 

 

Citat 3 

O:… andan så som, som jag ser på den. Var… en tät gemenskap och 

förutsättningen för det var att vi var tvungna till det. För att fixa bitvis 

tuffa elevgrupper eller enskilda elever. Och när man gör det i sin goda 

form så kan man komma samman. Och bli sammansvetsade. I att lösa 

problem och i att avlasta varandra, att stötta varandra. (Olof, intervju 2, s. 

1) 

 

Citat 4 

O: Och det andra är, i personalrummet när man möter en kollega, i 

matsalen eller på konferenser att diskutera elever tillsammans. Alltså det 

första var att kunna få ur sig [H: Ja precis.] avlastning [H: och må bra] … 

jag upplevde inget av att man stänger sin dörr och så stänger man inne 

problemen, där. Och att de stannar där utan att man har en öppenhet. … 

Och att det var mycket roligt tillsammans. (Olof,  intervju 2, s. 2). 

 

Citat 5 

O: Jag hade en, efter några år, en kollega, som jag jobbade väldigt tight 

intill, med biologin. Och vi drog åt samma håll och vi, ja hade stor nytta 

tror jag av varandra. I att formulera våra kurser som vi hade i biologi, så vi 

hade samma målbeskrivning. (Olof, intervju 2, s. 9) 

 

Hans tydliga betoning på samarbete ses som ett svar på en tuff situation, han 

betonar öppenheten med problemen och samarbetet omfattar inte bara eleverna 

utan även t ex ämnets utveckling på skolan. Han berättar även att han vill 

förändra bilden av skolan och lärarna som de framställs i medierna eftersom han 

inte känner igen sig och han är upprörd över den dåliga uppskattning som visas 

lärarna från samhällets sida med tanke på hur avancerat yrket är, inte minst är 

han irriterad över den dåliga löneutvecklingen. Det är inte svårt att hitta spår av 

de stora berättelserna här heller. Samarbete och öppenhet är viktiga aspekter i de 

två sista faserna i Hargreaves beskrivning av lärarnas professionella utveckling. 

 

Men även om det med går att finna tydliga spår av vissa stora berättelser i 

centrala delar av Hedvigs och Olofs berättelser så är bara halva jobbet gjort, 
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eftersom det inte med nödvändighet utesluter att andra berättelser haft betydelse 

för deras identiteter som lärare. Jag menar att det såhär långt har gått att visa att 

det inte bara är den senaste turen i förändringarna av utbildningssystemen, dvs 

den som skisserades i inledningen, som har betydelse då lärare formar sina 

yrkesidentiteter. Nästa steg är att visa att det i lärarnas berättelser även finns 

andra spår, om än inte lika centrala, som också har betydelse. Låt oss därför 

återvända till ytterligare två intervjucitat. 

 

Citat 6 

O:… och då då kan man ju göra det, välja att arbeta med människor på 

olika sätt. Ett skulle ju va att bli nån form av samtalsterapeut, eller. När 

man bara har liksom mötet. … Så, eller man skulle kunna va, man skulle 

kunna va präst till exempel… Eller man skulle kunna va. Men, men 

fördelen med, som ja, som jag tänkte med att va lärare det är att ja, jag har 

ämnet. Och de dagar då man är trött och man inte orkar så mycket så 

behöver jag själv med min person inte va så himla viktig utan då är ämnet 

det man möts kring. Och det tänker jag fortfarande. Äm, någon sa under 

min utbildning att ämnet är min, den, min kommunikation. I det här fallet 

biologi och matte. Och det är där vi möts. Me, men kan jag därutöver, 

ingjuta nåt bra, i eleverna, i… ja det svenska humankapitalet, till att bli 

säkrare, starkare och se sig själva på ett, på ett rimligt bra sätt, så, så är det 

ju fantastiskt. 

(Olof, intervju 1, s 13-14) 

 

Olof berättar här om sina motiv till att han valt läraryrket och vad han hoppas 

uppnå med det. Här menar jag att det framträder flera fragment från det som 

Hargreaves benämner ”The age of the Autonomous Professional” (Hargreaves, 

2006, s. 678). Dels är det tydligt att Olof betonar hur viktig han själv som 

person är för verksamheten, yrkets individuella karaktär framhävs. Dels så säger 

citatet något viktigt om vad han vill uppnå som lärare, en vilja att stärka eleverna 

för deras egen skull men också för samhällets. Eller som Hargreaves uttrycker 

ett drag i denna fas  

 

(…) an expanding economy provided the wherewital to treat education as 

an investment in human capital all helped to relieve teachers from external 

pressures on their pedagogical freedom. (ibid. s. 678).  
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Dessa tankegångar rimmar även väl med den “Thick Morality” som Apple 

beskriver, där det gemensamma bästa är den bakomliggande principen för 

verksamheten i skolan. 

 

I ett avslutande citat från Hedvig finner vi ytterligare fragment av andra stora 

berättelser. 

 

Citat 7 

He: Utvecklingssamtalen innebar tycker jag ett framsteg därför att man var 

då som, som enskild lärare tvungen att, vi hade så kallade 

utvecklingspärmar. Då varje elev hade då papper på sina prestationer 

och… ja i olika ämnen och sådär och då var man ju tvungen där man var 

mentor att gå igenom alltihopa från de eleverna och, och veta när man 

kom till det här samtalet med förälder eller förälder och elev vad, hu, hur 

det låg till (skratt) om man får säga så. Och, och dessutom så var det en 

väldigt viktig sak som jag vet att jag tog fasta på, jag vet inte om alla gjorde 

det men jag gjorde det, nämligen att jag alltid började mina 

utvecklingssamtal med att be eleven redogöra för hur har det gått nu den 

här perioden. För jag menar ju såhär att eleven själv måste ju veta sina 

prestanda och sina Och vad har gått bra och vad har gått mindre bra, hur 

ser det ut, då kunde man jämföra med det som lärarna tyckte om man får 

säga så och det var ju ganska sällan det skar sig. [H: Nej.] Det var ju så att, 

att eleverna hade självkännedom. (Hedvig, intervju 2, s. 30-31) 

 

I detta citat framgår det att Hedvig uppskattade denna form av samarbete med 

kollegor eftersom alla parter, föräldrar, elever och inte minst hon själv fick en 

överblick över elevens prestationer i alla ämnen. Spåren av ”The Age of the 

Collegial Professional” är tydliga när hon ser vinster med ett ökat samarbete 

med kollegor för att fokusera på den enskilda eleven och dennes insikter om sitt 

eget lärande. Hon ger här även uttryck för en ökad öppenhet för elevens initiativ 

i jämförelse med hur hon berättar om eleverna i andra sammanhang. 

 

Därmed går jag inte vidare med fler exempel utan hoppas att min poäng gått 

fram, nämligen att fragment av olika stora berättelser fogas samman och tar 

form i lärarnas livsberättelser och framträder som viktiga beståndsdelar i deras 

yrkesidentiteter. Vissa fragment framträder tydligare hos den ena läraren än hos 

den andra, men flera stora berättelser finns hos båda. En sak har dock båda 

lärarnas berättelser om sina yrkesliv gemensamt, de berättades under hösten 
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2008, i en tid som domineras av en stor berättelse där lärarnas 

handlingsutrymme beskrivits som kringskuret (Apple, 2006) och där 

”performativity” (Ball, 2006) och kanske till och med ”fabrications” (ibid.) är 

begrepp som använts för att beskriva lärares (brist på?) möjligheter att 

självständigt forma sina yrkesidentiteter. Detta uppmärksammas i den sista delen 

av denna artikel, där vi återvänder till det lärarna berättat ovan, men med frågan 

om vad som händer om vi ser det ur detta perspektiv? 

Ett performativt perspektiv 

Detta perspektiv har beskrivits som en helt ny och synnerligen genomgripande 

förändring på diskursiv nivå som är av avgörande betydelse för alla som är 

inblandade i något utbildningssystem i något avseende, eller med Balls ord. 

 

Thus are new social identities created – what it means to be educated; 

what it means to be a teacher or a researcher.[---] It is productive as well as 

destructive. There are ‘winners’ and ‘losers’ in the ‘struggle of the soul of 

professionalism’ (Hanlon, 1998) which is embedded in this remaking. We 

make ourselves up within the information we provide and construct about 

ourselves. We articulate ourselves within the representational games of 

competition, intensification and quality. (Ball, 2006, s. 693) 

 

I detta avsnitt använder jag begreppen “performativity” och “fabrications”, 

utifrån Balls definitioner, på två sätt. Å ena sidan söker jag efter spår eller 

fragment av dessa fenomen i lärarnas berättelser, ungefär på samma sätt som jag 

gjort ovan med andra ’stora berättelser’. Å andra sidan använder jag begreppen 

för en kritisk reflektion på ett mer abstrakt plan. 

 

Ball beskriver ”performativity”(ibid. s. 692), eller performativitet, bland annat 

som en teknologi, ett sätt att styra/reglera och en kultur. Det är alltså ett 

vittomfattande begrepp, men eftersom det är yrkesidentiteter som står i fokus 

här så tar jag fasta på vilken betydelse det kan ha för individen. En viktig poäng 

är att individen alltid ska känna sig beredd att stå till svars för vad hon gör, vara 

beredd på inspektion och att det hon gör ska kunna mätas, bedömas och 

jämföras med vad andra har gjort. Beredd att hävda sig i konkurrensen. Genom 

att hela tiden var lyhörd för vad som kan komma att mätas och sedan anpassa 

sina handlingar efter det bygger individen upp sin meritlista i samklang med de 

önskemål som är gällande för varje tillfälle, de så att säga anpassas till 

marknaden, det efterfrågade. En långtgående variant av performativitet är 
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”fabrications”(ibid. s.694), eller fabrikationer. De beskrivs som en ”…perverse 

form of response/resistance to and accomodation of performativity…” (ibid. s. 

694). Fabrikationerna handlar om att anpassa sig till marknaden utan hänsyn till 

konsekvenserna, bara för att framstå som attraktiv på en marknad. Det blir här 

med Apples terminologi frågan om en ”thin morality” där det bara är individens 

intressen som står i centrum. 

 

Om vi nu går tillbaka till de citat som presenterats ovan och läser dem igen, 

denna gång med ’performativa glasögon’ så kan de tidigare tolkningarna ges en 

ny betydelse. Citat ett och två, kan tolkas som att Hedvig ger en garanti som är 

knuten till hennes person, att det är ordning och reda i hennes klassrum och att 

hennes elever ges undervisning som är baserad på hennes egen bildning och 

ämneskunskap. I citat sju framträder hennes förmåga att ta till sig förändringar 

och det är också tydligt att hon tränar eleverna i performativitet då hon låter 

dem jämföra hur de värderar sina egna prestationer i relation till hur lärarna 

värderar dem. Hon framstår som beredd på inspektion med full kontroll över 

vad eleverna lär sig och att hon ser till att förutsättningarna för elevernas lärande 

är goda. 

 

I citat tre till fem framträder Olof som en person som bedriver ett kvalificerat 

samarbete på sin arbetsplats för att bidra till en miljö där lärare samarbetar för 

att lösa problem eller utveckla sina ämnen. I citat sex lyfter han fram sitt 

engagemang för att få individer att utvecklas och bli starka och självsäkra. Olof 

är insatt i hur eleverna mår och hur de kan utvecklas och i dessa avseenden är 

han beredd att möta både kollegor och inte minst föräldrar, han kan sätta ord på 

det han gör. I ett avseende är han dock öppet kritisk till performativiteten, det är 

då han beskriver orsakerna till skolnedläggningen. Han anser att skolan han 

jobbade på blev nedlagd därför att den hade ett oförtjänt dåligt rykte på grund 

av händelser i det förflutna och att de aldrig lyckades skapa en bild av en 

framgångsrik skola, däremot beskriver han hur andra skolor skapat en bild som i 

hans tycke inte stämde med hur det var, alltså en slags fabrikationer.  

 

Men vad var det egentligen som hände nu? Det var förödande enkelt att 

omvandla lärarnas berättelser till en slags performativa uttryck, en redovisning 

av hur de rustat sina egna förmågor för att möta marknadens önskemål gällande 

till exempel ämneskunskaper, samarbetsförmåga eller sociala färdigheter. Är då 

det de berättat endast ett uttryck för en slags personlig marknadsföring baserad 

på en ”thin morality” där de endast vill visa hur väl de byggt upp sina egna 
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curriculum vitae? Är de tidigare tolkningarna av hur de utifrån flera olika stora 

berättelser format sina identiteter utan betydelse? 

Slutsatser 

Jag vill påstå att svaret på de båda sista frågorna är, nej. Inte därför att den 

performativa vändningen är utan betydelse när jag försöker förstå och tolka 

mina data. Men därför att jag menar att även de tidigare tolkningarna har 

betydelse för de båda lärarna. Det handlar om delar av stora berättelser som 

kompletterar varandra i de enskilda lärarnas berättelser och i deras förståelse av 

sig själva som lärare. Ingen kan bortse från den tid man lever i och det 

performativa tänkandet är en del av den tid då dessa berättelser berättades och 

det är en del i vår förståelse av dessa berättelser. Själva berättandet är 

performativitet i den meningen att de väljer vad de vill visa upp, eller tona ner i 

sin framtoning.  

 

Men innehållet i dessa berättelser kommer även från andra tider, präglade av 

andra värden och dessa har troligen haft betydelse för dem som berättar 

eftersom de väljer att berätta om just det. Naturligtvis kan detta avfärdas med 

argumentet att de ’bara’ framträder med det som passar för hur de vill framstå i 

sina berättelser idag och att det präglas av det performativa system som 

dominerar idag. Och visst stämmer det, sådana är förutsättningarna. Men om vi 

ändå vill lära oss något av erfarna lärares erfarenheter så vore det dumt att 

avfärda alla andra tolkningar av deras berättelser bara för att det finns en som 

dominerar just nu. Min huvudsakliga slutsats blir därför att det är viktigt att 

höra, tolka och försöka förstå många olika berättelser om lärares erfarenheter 

utan att lägga endast en tolkningsram på dem, den om en ständig lyhörd 

anpassning till marknaden. Dessa erfarna lärare kan ha många olika motiv för att 

berätta det de berättar, t ex att det kan ha betydelse för hur andra kommer att 

göra eller för att de känner att de på något sätt kanske bidrar till diskussionen 

om ”an exacting set of professional standards of practice” (Hargreaves, 2006, s. 

687). 

 

Genom att förhålla oss till innehållet i lärarnas berättelser och analysera det kan 

vi komma åt många fler nyanser i vad det kan innebära för en lärare att vara 

lärare, än om vi ständigt funderar över vilka motiv de kan tänkas ha till sina 

berättelser. I förlängningen kan många berättelser och många nyanser kanske 

bidra till att stärka diskussioner som kan vara viktiga för många lärare t ex om 



KAPET. Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift, årgång 5, nr 1, 2009 
 

 106 

ett utbildningssystem baserat på en ”thick morality”, där allas bästa står i 

förgrunden, om det är något lärarna ger uttryck för. 
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