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Abstract 

This dissertation deals with the changing conditions for schools and the 

teaching profession from a teachers’ perspective. The process of the global 

restructuring of national educational systems that gained momentum in 

Sweden in the 1990s, involved the introduction of a school voucher 

system, competition mechanisms and the decentralization of 

responsibilities to schools and teachers.  The aim of this dissertation is to 

examine teachers’ professional identities in relation to changes in local and 

global conditions for schools and the teaching profession. 

    Empirically, this study is anchored in 15 life history interviews 

conducted with eight teachers who have been working at the same 

secondary school in a Swedish mid-sized town. The school opened in 

1965 in a residential area and closed down 2007 facing difficulties in 

attracting students. The teachers’ professional identities are analyzed in 

terms of identity performances, that is, the socially situated actions 

embedded in the stories and the interviews, in which they express and 

negotiate who they are or would like to be as a teacher. Methodologically 

this study contributes to a new way of investigating the relation between 

local school contexts and teacher identities by analyzing the institutional 

memories of a school.  

    Results show that educational restructuring in this local school context 

entailed shifts in the meanings of previously known social relationships 

and phenomena, such as the school’s mixed student base, reputation and 

forms of cooperation, and that the local press became an important actor 

when market mechanisms were introduced. The study highlights the 

complexity and variability when professional identities take shape in the 

teachers’ stories. Some features of the professional identities focused on in 

this study appear to be relatively stable, while others appear to be more 

varying. Selfbiographical factors, culturally available narratives of the 

teaching profession, as well as local factors tend to have a stabilizing effect 

on the identities shaped in the stories. However, diverse professional aims, 

life events and changing working conditions contribute to changes in the 

identity constructions. In the analysis of the institutional memories 

presented in the thesis, it is evident that identity performances are shaped 

in the teachers’ retellings of those memories. In different teachers’ versions 

of institutional memories, identity performances that stress e.g. the 
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importance of discipline in school and opposition to women’s 

subordination are shaped. 

 

Keywords: Teacher, Professional identity, Identity performance, School, 

Institutional memory, Life history, Educational restructuring 

  



Förord 
 
Innan jag började arbetet med denna avhandling visste jag inte att forskning var en 

så social aktivitet och att jag skulle få möta och få hjälp av så många kloka och 

tålmodiga människor. Viktigast av alla är naturligtvis de åtta lärare som så 

öppenhjärtigt delat med sig av sina erfarenheter och därmed gjort studien möjlig. 
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Det är också åtskilliga personer som läst och kommenterat mina texter vid specifika 

tillfällen. Ulla-Karin Nordänger läste inför mitt halvtidsseminarium och bidrog med 
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läst resultatkapitel och bidragit med kloka språkliga kommentarer. Agneta Linné 

granskade mitt manus inför slutseminariet och har starkt bidragit till att texten fått 

bättre struktur och en mer genomtänkt inramning. Annica Löfdahl och Carin Roos 

har läst mitt slutmanus och lämnat värdefulla synpunkter som hjälpt mig att 

färdigställa avhandlingen. Marie Tanner och Elisabeth Wennö har språkgranskat 

mina texter.  

 



Ann Dyrman som är bibliotekarie på Karlstads universitetsbibliotek har genom åren 

med stort engagemang hjälpt mig med litteratursökningar och dessutom 

korrekturläst min referenslista. Cathrine Andersson Busch har som administratör 

bistått mig i ett otal olika ärenden och bidragit med en hel del positiv energi.   

 

Att under fem års tid bo i en stad och arbeta i en annan har sina sidor. Tack vare en 

god portion generositet från Åsa Karlsson och fantastisk gästfrihet av Elisabeth och 

Leif Törnqvist har dessa år blivit en bra tid. 

 

Till slut vill jag tacka min fru Ragnhild som tålmodigt fått allting att fungera 

samtidigt som hon diskuterat läraryrke och uppmuntrat mig i alla faser som livet 

som doktorand inneburit. Våra barn Martin, Arvid och Hugo har med bravur 
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1. Inledning 

Det sitter inte i väggarna har jag kallat den här avhandlingen där jag studerar 

och diskuterar lärares yrkesidentiteter i relation till en lokal skolkontext. En 

central tanke är att identiteter tar form i människors berättelser och att 

skolan både som institution och lokal praktik kan ges många betydelser i 

lärares berättelser. Avhandlingen handlar även om lärares yrke i en tid då 

villkoren för skolor och lärares arbete förändras både lokalt och globalt. 

Det är lärare som berättar och de har alla jobbat på högstadieskola som 

öppnade 1965 och lades ned 2007 och som i avhandlingen kallas 

Sjöskolan.1  Avhandlingen är alltså en berättelse om yrkesidentitet, skola 

och samhällsförändring berättad av yrkesutövare som varit med i skolan 

under samhällsförändringarna. Jag inleder med Hedvigs berättelse om sitt 

första möte med sina kollegor på Sjöskolan för att illustrera centrala 

aspekter av vad avhandlingen handlar om och introducera några begrepp. 

När Hedvig som tjugonioåring kom till personalrummet och presenterade 

sig var det endast två lärare där, Henrik som var jämnårig och Johan som 

var femton år äldre. 

 

Hedvig: De satte igång och skämta med mig så att jag både rodnade 

och bleknade om vartannat och som sagt var tänkte när jag gick 

därifrån, ska jag jobba på det här dårhuset? De sa inte ett vettigt ord 

utan bara skämtade och så ja, ja. Sen insåg jag ganska snart att det där 

passade ju mig väldigt bra. […] jag tog inte illa upp, jag tyckte inte 

det var kvinnoförtryck, jag tyckte inte att det var nåt fel med att de 

skämtade och sa, ’har du den där gamla trasan på dig i dag igen’ och 

sånt. [---] Men det var den där jargongen som jag aldrig… uppfattade 

som annat än väldigt vänlig [---] Nej och sen vad som är mycket 

viktigare här och för dig, är ju naturligtvis det där med att, deras som 

jag då kallar för stränghet, […] det yttrade sig just i såna här saker 

som vi varit inne på när det gällde vad jag själv ville uppnå och 

försökte med. Det var ju det här med att det skulle va 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. Och […] de här männen 

                                                 
1
 Alla namn på personer och platser som förekommer i den här avhandlingen är av forskningsetiska 

skäl fingerade. 
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var ju stränga. [---] den här klicken av starka, mer eller mindre 

handplockade män till skolan som fick ordning på saker och ting. 

Och då är det ju inte så tokigt och komma in i ett sånt sällskap om 

man själv tycker att man har ungefär samma bekymmer. [---] Det är 

mycket möjligt att det skulle finnas bland dem, de få kvinnor, men 

dock som var där. De som liksom tyckte att det var fördomsfulla 

karlakarlar med sexistiska inslag och lite förtryckarmentalitet 

gentemot tjejer och sådär, jag, det skulle inte förvåna mig. [---] Jag 

tyckte att de var ett stöd för mig då som kom där. Liten och obetydlig 

och ung och… ja. Inte hade så många års erfarenhet bakom mig.2 

(080922) 

 

Detta är en av Hedvigs yrkesberättelser3, det vill säga en berättelse där 

poängen handlar om hennes relation till läraryrket. Händelsen utspelade 

sig på senvåren 1974 och hon sitter som nybliven pensionär i sitt kök och 

berättar för mig drygt trettio år senare. Berättelsen väcker flera frågor. 

Varför berättar hon om dessa män? Vad har berättelsen för betydelse för 

henne och vad säger den om hennes sätt att vara lärare? Vad säger den om 

tillvaron i Sjöskolan och i svensk skola då och nu? Genom berättelsen om 

det första mötet med de manliga kollegorna gör Hedvig flera saker. Hon 

betonar att hon hade roligt med dessa lärare, att hon uppskattade 

jargongen och att hon kom att dela deras gemenskap. Hon understryker i 

berättelsen även att det var lärarens jobb att bestämma villkoren i skolan 

och att de handplockade männen var duktiga på att hålla ordning. 

Berättelser betraktas i avhandlingen som handlingar och poängen i en 

berättelse säger något om den mening som berättaren tillskriver 

berättelsen. Jag utgår från en öppen definition av berättelser, där det mest 

centrala är att det finns en berättare som berättar något för någon och 

därmed gör en poäng (Plummer, 2006). Att berättaren berättar för någon är 

viktigt att uppmärksamma, eftersom jag betraktar berättelser som sociala 

konstruktioner (Burr, 1995; Pérez Prieto, 2007). De ligger inte färdiga för 

                                                 
2
 Denna berättelse är ett redigerat utdrag av fyra sidor av transkriptet från den andra intervjun jag 

gjorde med Hedvig. Redigeringen består i att jag strukit upprepningar, förklarande exempel samt 
mina egna bekräftande ljud och kommentarer. Strukna meningar [---] eller ord […] markeras inom 
hakparentes.   
3
 Yrkesberättelser betraktas i avhandlingen som en typ av livsberättelser som, även om de är vad 

Bertaux (1981b) kallar ”topical” i det avseendet att de fokuserar på läraryrket, öppnar för berättelser 
om erfarenheter även utanför skolan. I kapitel fyra utvecklar jag min position inom 
livsberättelseansatsen. 
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leverans inuti berättarna utan formas i en intervjusituation där jag ställer 

frågor och lyssnar. Lärarna berättar för mig, för sig själva och för dem som 

kommer att läsa min rapport. När Hedvig säger ”vad som är mycket 

viktigare här och för dig” blir det tydligt att hon anpassar sig till vad hon 

anser är viktigt där och då. Berättelserna får därmed karaktären av versioner 

av händelser som anpassas till vem de berättas för och till sammanhanget i 

vilket de berättas. Det är därför viktigt för mig att redovisa utskrifter av 

intervjusamtalen där den gemensamma konstruktionen av berättelserna 

blir tydlig och grunderna för mina slutsatser blir synliga. 

 

En poäng i Hedvigs berättelse är att skillnaderna mellan de handplockade, 

starka manliga lärarna och de kvinnliga lärarna framstår som något 

positivt, något hon som lärare drog nytta av (jämför Nordberg, 2005). Hon 

berättar att hon kände ett starkt stöd av de manliga kollegorna förr och att 

enskilda lärares ansvar då var tydligare, det är ett av temana i hennes 

yrkesberättelser. Men hon säger även att andra kvinnor kanske uppfattade 

männen på ett helt annat sätt och indikerar därmed att det fanns olika 

berättelser om dem.  Eftersom jag ställer samma frågor till olika lärare som 

arbetat på samma skola så består empirin av en rik uppsättning berättelser, 

laddade med olika meningar, om denna plats och om dess historia. Jag kan 

därmed fokusera på frågor om hur yrkesidentiteter tar form i en specifik 

kontext och samtidigt närma mig olika versioner av tidens och platsens 

betydelse för vad det kan innebära att vara lärare.   

Yrkesidentiteter 

Med begreppet lärares yrkesidentiteter avses i avhandlingen en pågående 

process där individer i samspel med andra konstruerar sina idéer om hur 

de är, eller vill vara, hur de gör som lärare samt hur de förstår sitt arbete 

och sin plats i samhället (Sachs, 2005; Beijaard, Meijer & Verloop, 2004). 

Formandet av yrkesidentiteter betraktas som dynamiskt, oavslutat, 

fragmentariskt och involverar både individen och kontexten (Beauchamp 

& Thomas, 2009). Yrkesidentiteterna är därmed situerade och formas när 

individen förhandlar med andra om innebörden av sina erfarenheter 

(Sachs, 2005, Gustafson, 2010). De identiteter som analyseras i lärarnas 

berättelser är kopplade till såväl erfarenheterna som lärarna berättar om 

som till förhandlingarna om hur vi i intervjusituationen förstår dessa 
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erfarenheter. Berättandet handlar alltså om vad Pérez Prieto har kallat en 

”identitetskonstruktion i dubbel bemärkelse” (2007, s. 298), erfarenheterna 

har haft en mening, men betydelsen förändras i mötet med nya människor 

och nya situationer. Om jag återvänder till Hedvigs berättelse, så framstår 

kollegornas jargong som en positiv erfarenhet. Men karaktären av en 

förhandling om, eller argumentation för, jargongens mening kan anas då 

hon förklarar att hon uppfattade den som ”vänlig” trots att exemplet med 

”den gamla trasan” framstår som ganska burdust och trots att hon antyder 

att den var ifrågasatt. Berättelsen om jargongen och delaktigheten i 

gemenskapen betraktar jag som ett sätt för henne att argumentera för sitt 

sätt att vara lärare i vårt möte. Denna betoning på yrkesidentiteternas 

situerade karaktär får konsekvenser för hur de kan analyseras i lärarnas 

berättelser. Både innehållet i berättelserna och formen för hur de 

konstruerades blir viktigt, därför använder jag begreppet 

identitetsframträdanden i analyserna av berättelserna.  

 

”Identity performances” (Mishler, 1999, s. 19), det jag kallar 

identitetsframträdanden, handlar om att vi genom innehållet i våra 

berättelser och formen för vårt berättande, det vill säga hur vi berättar, 

formulerar och gör anspråk på vilka vi är eller vill vara. Berättelsernas form 

och innehåll smälter samman i ett identitetsframträdande eftersom de 

samspelar när vi förhandlar om och argumenterar för meningen med våra 

erfarenheter när vi berättar. Varje identitetsframträdande är unikt och 

därmed betonas identiteternas ofärdiga och fragmentariska karaktär 

(Langellier, 2001). Tanken med identitetsframträdanden bygger på en 

föreställning om att människor inte formar en identitet utan flera olika 

subidentiteter som sinsemellan kan vara motsägelsefulla och relaterade till 

olika kontexter (Mishler, 1999). Analysen av identitetsframträdanden är ett 

sätt för mig att försöka beskriva det pågående formandet av lärarnas 

yrkesidentiteter, såsom det framträder i berättelserna och i berättandet. Jag 

försöker förstå innehållet i relation till hur de argumenterar och förhandlar 

om mening med sina erfarenheter. Hedvig gör till exempel i berättelsen 

ovan ett identitetsframträdande som en sträng lärare som bestämde 

villkoren för sina elever och som, i alla fall tidigare, hade stöd av sina 

kollegor. Det gemensamma förflutna med de stränga männen på skolan 

blir i hennes berättelse en del i förhandlingen för ett sådant framträdande. 
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Detta är ett av flera identitetsframträdanden som hon gör i sina 

yrkesberättelser och genom det förstår jag något om hur hennes 

yrkesidentitet tar form i berättelsen, men också något om den betydelse 

hon tillskriver sina erfarenheter av platsen. 

Plats 

Tidigare forskning har visat att skolors kulturella kontext och historia är 

betydelsefull då lärares yrkesidentiteter tar form (Raymond, Butt & 

Townsend, 1992; Clandinin & Connelly, 1996; Elbaz-Luwisch, 2004b; 

Flores & Day, 2006). Mitt intresse för platsen i den här avhandlingen 

handlar om dess betydelse för hur lärarnas yrkesidentiteter tog form och 

hur yrkets villkor formades där. En utgångspunkt, hämtad från 

socialgeografin, är att platser är dynamiska sociala konstruktioner som ges 

mening genom sociala relationer (Massey, 1994a). Platsen betraktas som en 

betydelsefull faktor då identiteter formas, men den bär inte med sig en 

egen identitet utan den ges betydelse av människorna som är där 

(Andersson, 2003; Wridt, 2004; Gustafson, 2006). När lärarna berättar om 

Sjöskolan och om villkoren där så konstruerar de sina versioner om hur 

det var där förr och nu samtidigt som de formar sina identiteter. Massey 

(1994b) beskriver dynamiken mellan individerna och platsen som en 

”dubbel artikulering” (s. 118, min översättning). En plats har med detta 

synsätt inte en historia utan flera och när de artikuleras formas platsen och 

identiteterna i samspel (Gustafson, 2006; Pérez Prieto, 2006). Platsen är 

inte avskild från omvärlden utan sammanlänkad med den, händelser i 

omvärlden har betydelse för platsen och händelser på platsen har betydelse 

för omvärlden (Massey, 2005). Lärarna, både förr och nu, betraktas som 

aktiva subjekt som formulerar och omformulerar villkoren för lärare. Detta 

sker dels gemensamt genom interaktionen på skolan och dels enskilt i 

lärarnas berättelser och berättande. Innehållet i berättelserna om skolan 

handlar ofta, såsom i Hedvigs berättelse, om människorna där och om hur 

de konstruerade sin skola och sitt vi i interaktionen där och då. Men detta 

är samtidigt en konstruktion som görs efteråt när lärarna berättar. Olika 

versioner, eller lager, av platsens historia skapas därmed och kan studeras i 

berättelserna. Skolan har förändrats, den har getts olika innebörder av 

lärare vid olika tidpunkter och haft betydelse för hur de format sina 
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identiteter. Platsen och dess betydelser blir därmed en produkt av det 

sociala samspelet där och då och av lärarnas berättelser om detta samspel.  

Kontext 

Platsen är dock inte isolerad utan inflytandet från omgivningen är påtagligt 

och det är många som vill vara med att forma skolan. Svensk skola är en 

central samhällsinstitution som regleras genom lagar och läroplaner. 

Materiella faktorer såsom ekonomi, läromedel och lokaler utgör viktiga 

förutsättningar för skolan, vilket gör politiker och tjänstemän på central 

och lokal nivå till viktiga aktörer. Även internationella aktörer har ökat sitt 

inflytande på de nationella skolsystemen (Green, 2006). OECD är ett 

exempel på en internationell organisation som börjat fungera som en aktör 

som strävar efter att stärka en global kunskapsekonomi (Rizvi & Lingard, 

2006). Effektiviteten i länders skolsystem görs jämförbar genom 

internationella mätsystem, såsom PISA4 och kopplas till frågor om 

internationell konkurrenskraft.  Villkoren präglas även av olika diskurser 

och berättelser om vad skolan är till för (Pérez Prieto, 2006). Berättelser om 

disciplinering eller ”en skola för alla” möter tankar om effektivitet, 

måluppfyllelse och konkurrenskraft. Det har betonats att den lokala 

kontexten och förhållandena på enskilda skolor har avgörande betydelse 

för hur politiska reformer tar form (Braun, Ball, Maguire & Hoskins, 2011). 

Lärarna använder, knyter an till, formar och omformar dessa stora 

berättelser när de själva berättar. De inte bara följer de stora berättelserna 

om skolan och läraryrket utan förändrar dem, gör motstånd och väljer ut 

fragment som de anpassar till sina berättelser, de är vad Mishler kallar ”rule 

users” (1999, s. 18). Det är således inte bara aktörerna som är fysiskt 

närvarande som utövar inflytande på en plats (Giddens, 1990). Processer 

som individualisering och globalisering tar sig konkreta uttryck i form av 

förskjutningar i ansvar och förändrade krav på enskilda aktörer (Bauman, 

2001). På platsen möts tid och rum eftersom den är inbäddad i historiska 

och sociala kontexter (Giddens, 1984; Goodson, 2005b). Förändringarna i 

de mer övergripande samhälleliga villkoren för skolor och lärare tar 

konkret form i det lokala, till exempel när nya grupper av elever dyker upp 

eller lärares kunskapssyn utmanas av modern informationsteknologi. 

                                                 
4
 PISA (Programme for International Student Assessment) är ett OECD-projekt där femtonåriga 

elevers kunskaper mäts för att kunna beskriva graden av effektivitet i de olika ländernas 
utbildningssystem.  
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Detaljerade berättelser om platsen länkas i den här avhandlingen samman 

med frågor om hur kontexter i bredare bemärkelse, socialt och historiskt, 

konstruerats och givits mening av lärarna där. Hedvigs berättelse till 

exempel analyseras i relation till olika diskurser om vad manliga lärare 

förväntas bidra med i skolan då och nu. Genom begreppet kontext kopplas 

enskilda berättelser till det sociala livets förutsättningar (Giddens, 1984, s. 

119). I det följande ger jag en kort beskrivning av hur min ambition att 

kontextualisera lärarnas berättelser tar sig uttryck i avhandlingen.  

 

Jag utgår i mina analyser från lärarnas berättelser. Enskilda lärares 

berättelser (stories) används för att kontextualisera andra lärares berättelser 

och bidra till en ny berättelse, en ”history” (Goodson, 2005b, s.162) om 

skolan och lärarnas villkor. Sammantaget bildar dessa versioner en lokal 

mosaik (Pérez Prieto, 2006) av berättelser där innehållet handlar om 

Sjöskolan. Jag rekonstruerar och analyserar berättelserna om skolan på två 

sätt i avhandlingen. För det första gör jag en kronologisk och tematisk 

rekonstruktion av skolans historia från det att den öppnades till den lades 

ner. Genom att foga samman de olika lärarnas berättelser om skolan 

konstruerar jag min berättelse om skolan, utifrån de teman som lärarna 

lyfte fram som betydelsefulla. Denna berättelse kontextualiseras ytterligare 

genom att kopplas till andra berättelser om skolor och lärare som jag 

hämtar bland annat från tidigare forskning, lokala dokument och statistik. 

Kontextualiseringen av berättelsen om Sjöskolan är ett led i ambitionen att 

förstå lärarnas berättelser som en del i ett större sammanhang, för att de i 

bästa fall ska belysa sammanhanget ur ett delvis annat perspektiv (Rustin, 

2000). För det andra rekonstruerar jag tre institutionella minnen (Linde, 

2009) som tar form i lärarnas berättelser om Sjöskolan. Institutionella 

minnen är berättelser om händelser och människor i institutionens 

(Sjöskolans) förflutna som de flesta medlemmarna både känner till och 

återberättar (ibid., s. 72). Dessa berättelser har en särskild ställning då 

identiteter skapas inom en institution, eftersom de berättas även av 

personer som inte var med när den specifika händelsen inträffade. Dessa 

berättelser bär med sig budskap och mening med tidigare händelser 

samtidigt som berättarna i sina versioner ges möjlighet att förhålla sig till 

dessa budskap. I denna analys accentueras därmed platsen som social 

konstruktion, samtidigt som dess betydelse för identitetskonstruktionerna 
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kan kopplas till specifika och för skolan centrala berättelser. Hedvigs 

berättelse om de stränga männen är en del av ett sådant minne. Den 

återberättas av flera andra lärare, men de gör helt andra 

identitetsframträdanden när de berättar. Några använder minnet för att 

visa att de är kritiska till en individualiserad och auktoritär lärarstil, andra 

lyfter fram humorns stora betydelse för andan och vad det innebar att vara 

lärare på Sjöskolan. Den som berättar gör på så vis i sin version ett 

ställningstagande i relation till tidigare versioner i sitt bidrag till den 

gemensamma historien. Budskapet i berättelsen både förs vidare och 

förändras när det ges nya betydelser av nya berättare som samtidigt formar 

sina egna yrkesidentiteter. De institutionella minnena och de 

identitetsframträdanden som görs då de berättas aktualiserar olika 

historiska kontexter och berättelser om yrket. I Hedvigs version av de 

stränga männen konstrueras till exempel en berättelse där läraryrket i hög 

grad var individens ansvar, men i andra versioner betonas vikten av 

formaliserat samarbete.   

 

En central tanke med dessa analyser av den lokala mosaiken av berättelser 

är att samhällets (globala) förutsättningar och förändringar konstrueras i 

lokala kontexter, samtidigt som de är en del i konstruktionen av de lokala 

villkoren (Massey, 1994b, s. 120). Platsen eller den lokala kontexten är 

alltid ömsesidigt förbunden med händelser i omvärlden. Fenomen som till 

exempel migration eller friskolor, ges olika innebörder på olika platser och 

genom att studera hur de konstrueras lokalt kan vi bättre förstå 

migrationens eller friskolornas roll i samhället.  Enskilda människors 

berättelser om en skola kan, menar jag, hjälpa oss att förstå hur 

samhällsförändringar tar form och hur reformer ges betydelse för skolors 

och lärares villkor. Människor drar i sina livsberättelser egna slutsatser om 

hur sambanden ser ut (Rustin, 2000, 45 ff; Freeman, 2010). Sjöskolan 

konstrueras på nya sätt och när villkoren, som också är socialt skapade, 

förändras drar lärarna där sina egna slutsatser och gör sina tolkningar av 

vad som hände. En ambition i avhandlingen är att jag genom analyser av 

de identitetsframträdanden som tar form i lärarnas berättelser om sina 

erfarenheter i skolan ska kunna beskriva hur villkoren för skolor och lärares 

arbete förändrats. Att studera lärarnas berättelser och 

identitetsframträdanden kan därmed bidra med kunskaper om enskilda 
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människors erfarenheter av samhällsförändringar (jämför Bertaux, 1981b; 

Pérez Prieto, 1992; Bertaux, Thompson & Rotkirch, 2005). Sådana 

berättelser kan sedan ligga till grund för jämförelser och fungera som ett 

kompletterande sätt att förstå hur samhället förändras (Rustin, 2000). 

 

Att skolors villkor och förutsättningarna för lärare att forma sina 

yrkesidentiteter hänger nära samman med övriga förändringar i samhället 

är ett väl utforskat fält inom utbildningssociologin (För en översikt se 

Lauder, Brown, Dillabough & Halsey, 2006). Men bilden av hur relationen 

mellan samhällsförändring – skola – läraryrke ser ut varierar. Beskrivningar av 

omstruktureringarna under 1990-talet och framåt har till exempel sagts 

gynna ett instrumentellt synsätt på yrket (Dale, 1989; Klette, 2002). Andra 

berättelser, till exempel om utbildningens sociala mening, har fått träda i 

bakgrunden (Lindblad & Lundahl, 2002, Carlgren & Klette, 2008).  Innan 

jag presenterar avhandlingens syfte formulerar jag därför den beskrivning 

av dessa relationer som ligger bakom min syftesformulering. 

Förändringar av samhälle, skola och läraryrke 

En utgångspunkt i den här avhandlingen är att eftersom lärares yrke och 

identiteter tar form i både lokala och globala kontexter, så behöver 

analysen relateras till förändringar i samhället (Hargreaves, 1998; 2004). I 

det här avsnittet tecknas därför initialt en bild av några av de processer i 

det senmoderna samhället som jag anser har betydelse för de förändrade 

villkoren för skolor och läraryrke under den senare delen av 1900-talet. 

Min beskrivning snävas successivt in och fokuseras på svenska 

förhållanden efter 1990-talets reformer.  

 

Globaliseringen har beskrivits som “the intensification of worldwide social 

relations which link distant localities in such way that local happenings are 

shaped by events occurring many miles away and vice versa” (Giddens, 

1990, p. 64). Globala kontakter mellan människor förändrar ömsesidigt 

och snabbt förutsättningarna för olika aktörer på olika platser. Bauman 

använder begreppen globalisering (1998a) och individualisering (2001) för 

att beskriva hur makt och ansvar omfördelas mellan aktörer i det 

senmoderna samhället. Makten tenderar i hans beskrivning att 

koncentreras hos globala aktörer som inte är beroende av lokala 
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förhållanden, samtidigt som ansvaret för de gemensamma problem som 

uppstår alltmer hamnar hos enskilda individer som är förankrade i lokala 

kontexter. 

 

För de flesta av oss är individualisering [––-] liktydigt med att 

”experter vältrar över sina motsägelser och konflikter på individen 

och lämnar henne med den oftast dessutom välmenande 

uppmaningen att skapa sig en egen kritisk uppfattning”. Följaktligen 

är de flesta av oss tvingade att söka en ”biografisk lösning på 

motsättningar i systemet”.  

(Bauman, 2002, s. 130)  

 

Bauman beskriver hur tidigare försök att organisera samhället och ta itu 

med motsättningar och konflikter har misslyckats. Ansvaret för 

samhällsutvecklingen låg, enligt Bauman, förut tydligare hos politikerna 

och administrationen av deras beslut sköttes av institutionerna enligt 

rationella principer. De politiska ideologierna och de stora berättelserna är, 

enligt Bauman, på tillbakagång om än inte döda. Denna förändring gör det 

svårare att organisera ett samhälle där de mest utsatta ges förutsättningar 

för ett gott liv. Utvecklingen har istället gått mot en ökande globalisering 

och individualisering (Giddens 1991; Bauman, 1998a; 2001; 2002).  Det 

finns enligt Giddens en direkt koppling i det senmoderna samhället mellan 

självet och samhället. Själva samhällsförändringen leder till ökad 

reflektivitet, människor måste i högre utsträckning än tidigare reflektera 

över sin omgivning i sina liv och självet blir ett ”reflexivt projekt” 

(Giddens, 1997, s. 44 f). Institutioners och experters specialiserade 

kunskaper ifrågasätts eftersom förutsättningarna snabbt förändras, 

samtidigt som enskilda människor allt mer själva måste bedöma risker och 

fatta egna beslut. Ansvaret för att lösa samhällets motsättningar och 

problem har förflyttats från centrala instanser till lokala, eller direkt till 

enskilda individer (Bauman, 2002). Samtidigt har globaliseringen, med 

bland annat resursstarka globala aktörer och snabba informationsflöden 

via internet, ökat svårigheterna att förstå vad som händer. Typiskt för det 

senmoderna samhället är alltså, enligt Bauman, att individer och 

lokalsamhällen själva i högre utsträckning än tidigare måste hantera och ta 

ansvar för motsättningar i samhället utifrån egna analyser av en omvärld 
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som framstår som allt mer komplex. Det är mot denna hårt sammanfattade 

bakgrund jag ställer Baumans citat av Beck (1992) att individer tvingas söka 

en ”biografisk lösning på motsättningar i systemet” (Bauman, 2002, s. 130; 

Beck, 1992). 

 

Tanken att individer och lokala aktörer tvingas bära ett större ansvar för 

motsättningar i samhället har betydelse på två sätt i denna avhandling. För 

det första innebär den att jag, möjligen till skillnad från Bauman, anser att 

det är betydelsefullt att lyssna på hur individer berättar om systemet och 

om den lokala kontexten. Bauman skriver att det är genom våra 

livshistorier vi retroaktivt skapar mening med våra liv. Men han är kritisk 

till att de kan bidra till kunskap om människans villkor eftersom vi är 

”livspolitiker” (2002, s. 16 ff) som lever våra liv inom givna ramar. Rustin 

(2000) anser däremot att individualiseringen i samhället är ett viktigt 

argument för att använda individuella livsberättelser som en sociologisk 

metod. Han menar att den reflextivitet som följer av individers ökade oro, 

ökade individuella ansvar och fler individuella livsval är ett tungt vägande 

skäl för att använda individers berättelser för att bättre förstå sociologiska 

strukturer och processer. Freeman (2010) resonerar på ett liknande sätt när 

han lyfter fram värdet av att människor sätter sina erfarenheter i relation 

till sådant de lärt sig senare genom det han kallar ”narrative reflection” 

(s.4). Lärarnas berättelser om erfarenheter och om deras ”biografiska 

lösningar” på problem de mött kan, menar jag, bidra till nya sätt att förstå 

och beskriva skolan (jämför Pérez Prieto, 2006). Jag utvecklar detta 

resonemang i inledningen till kapitlet om identiteter. För det andra väcker 

tanken om det individualiserade ansvaret frågor om hur denna 

historieskrivning med breda penseldrag ter sig i en svensk 

utbildningskontext. I vilken mån tvingas svenska skolor och lärare ta 

ansvar för motsättningar i systemet och hur går det? Hur ter sig det 

svenska skolsystemet, ur ett utbildningssociologiskt perspektiv, idag utifrån 

de relativt omvälvande förändringar som det genomgick under 1990-talet? 

Fokus är alltså på svensk skola i nutid, men den ses inte som isolerad från 

omvärlden eller historien, utan tvärtom som sammanlänkad historiskt och 

med andra länder genom tendenser i västvärlden. 
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Omstruktureringarna av utbildningssystemen i Europa, sedan slutet av 

1900-talet, har beskrivits i termer av ökad decentralisering, avreglering, 

privatisering och marknadisering (Lindblad & Popkewitz, 2004; Norrie & 

Goodson, 2005; Goodson & Lindblad, 2011). Reformerna och införandet 

av marknadsmekanismer har bland annat inneburit en ökad fokusering på 

nationella och internationella tester och tabeller så att resultaten kan 

jämföras (Lauder, et. al, 2006). Satsningar på övervakning och inspektion, 

samt offentliga redovisningar av hur skolor lyckas eller misslyckas, beskrivs 

också som en del av förändringarna av utbildningssystemen i västvärlden 

(Hargreaves, 2009).  Men, nationella olikheter har gett 

förändringsprocesserna olika särdrag och tidpunkterna för 

omstruktureringarna har varit olika på olika platser (Klette, 2002; Carlgren 

& Klette, 2008, Goodson & Lindblad, 2011). Under slutet av 1980-talet 

och under 1990-talet förändrades förutsättningarna för svensk skola 

radikalt (Kallós & Lindblad, 1994; Englund, 1995; Johannesson, Lindblad, 

& Simola, 2002; Lindblad, Lundahl, Lindgren, & Zackari, 2002b). Flera av 

processerna hade börjat tidigare och pågår fortfarande. Innan jag går in på 

huvudsakligen skolspecifika förändringar behöver några övergripande 

skeenden som har betydelse för skolans och läraryrkets utveckling nämnas.  

 

Sverige befann sig i en lågkonjunktur under stora delar av 1990-talet och 

missnöjet med skolan och andra samhällsinstitutioner grodde på många 

håll. Från vänsterhåll ansågs skolan ha misslyckats med sina socialt 

utjämnande och demokratiska mål, från näringsliv och borgerligt håll 

kritiserades den för att vara dyr och omodern (Lindblad & Lundahl, 2002; 

Persson, 2008). Statens budget sanerades och skolornas ekonomi 

försämrades vilket särskilt drabbade elever med behov av särskilt stöd eller 

med svenska som andraspråk (Lindblad et al., 2002b). Arbetslösheten var 

hög i jämförelse med tidigare årtionden, upp emot 400 000 personer gick 

arbetslösa vid mitten av 1990-talet. Födelsetalen sjönk och nästan 36000 

färre barn föddes i Sverige 1999 jämfört med 1990 (Richardsson, 2010). 

Invandringen till Sverige ökade, bland annat till följd av krigen i före detta 

Jugoslavien. Andelen elever med annat hemspråk än svenska ökade med ca 

16 procent under detta decennium och dessa var ojämnt fördelade inom 

och mellan landets kommuner (Richardsson, 2010). Andra viktiga 

influenser från omvärlden var att Internet blev en vardaglig del i svenska 
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hem samt att Sverige blev medlem i EU 1995. Sammantaget kan jag 

konstatera att det fanns genomgripande ekonomiska, politiska, 

demografiska och teknologiska processer som samspelade med de 

utbildningspolitiska reformer som beslutades och genomfördes under 

perioden. 

Decentralisering av inflytande och ansvar 

Ända sedan efterkrigstiden hade utbildningssystemet varit en central 

angelägenhet för svenska staten i uppbyggandet av en välfärdsstat. En ökad 

social mobilitet skulle säkras genom det nationella utbildningssystemet 

(Klette, 2002). En skola för alla, där alla skulle ges tillträde till likvärdig 

utbildning och lika möjligheter att vidareutbilda sig, var ett mål som det 

rådde politisk enighet kring. Detaljerad regelstyrning och centralisering av 

makten sågs som en nödvändig garant för en sådan utveckling (Lundahl, 

2005; Ringarp, 2011). Men på 1970-talet ifrågasattes centralmakten och 

krav på demokratisering och individualisering inom den offentliga sektorn 

började resas. På 1980-talet inleddes avregleringarna och enskilda 

individers rättigheter kom att betonas allt starkare i den politiska retoriken 

från både höger och vänster. 

 

Grundskolan kommunaliserades5 1989, vilket beskrivits som en 

konsekvens av det decentraliseringstänkande som började, under stor 

politisk enighet, med SIA-reformerna på 1970-talet (Richardsson, 2010). 

Inom socialdemokratin sågs kommunaliseringen som en viktig del i 

utvecklingen av den svenska välfärdsstaten och ett sätt att knyta an till det 

lokala planet. Kommunaliseringen var en del i det som kallades tredje 

vägens politik, där den offentliga sektorn skulle omvandlas och 

decentraliseras (Ringarp, 2011). Dessutom kunde den ansträngda 

statsbudgeten avlastas något. Tankar om New Public Management 

(Lunneblad, 2010) influerade politiker i hela västvärlden under 1990-talet 

vilket accelererade utvecklingen med avregleringar i svensk skola. Samtidigt 

började en ny retorik göra sig gällande. Utbud och efterfrågan och 

medborgare som kunder blev ett naturligt sätt att tala inom den offentliga 

                                                 
5
 Med ”kommunaliserades” avses beslutet att kommunerna från och med 1991 fick hela 

arbetsgivaransvaret för personalen i skolan. Då jag diskuterar processer som syftade till att förskjuta 
makt och ansvar för skolan från staten till kommunerna eller andra lokala aktörer använder jag 
begreppet decentralisering (jämför Richardsson, 2010, s. 163). 
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sektorn. Friskolereformen öppnade för nya aktörer inom skolsystemet och 

införandet av skolpengen som följde med eleven genom skolsystemet 

skapade en ny konkurrenssituation om eleverna mellan skolor.  

 

Införande av marknadstänkande inom utbildningssektorn, som ibland 

benämns kvasimarknad eftersom det handlar om skattepengar på en hårt 

reglerad marknad (Apple, 2006), är en tydlig tendens i hela västvärlden 

(Lauder et al., 2006; Goodson & Lindblad, 2011). Men även om 

införandet av marknadsmekanismer inom utbildningssektorn inte är unikt 

för Sverige så betraktas det här som en radikal förändring. 

Utbildningssystemet i välfärdsstaten hade tidigare varit detaljstyrt från 

centralmakten och baserat på konsensustänkande genom förhandlingar 

mellan centrala aktörer. Dessutom gick dessa förändringar fort i Sverige 

(Lindblad et al. 2002b).  Världsekonomin dalade samtidig och satte hård 

press på svenska politiker att minska statens utgifter. Det rådde stor enighet 

bland politiker på central nivå under 1990-talet om att decentraliseringen 

av skolan var en nödvändig anpassning till förändringarna i omvärlden 

(Lundahl, 2001; Lindblad et al., 2002b; Ringarp, 2011) De var även 

överens om att det var på det lokala planet sakkunskapen om de lokala 

förutsättningarna fanns och det var dit resurserna skulle styras för att 

problemen skulle kunna lösas. Även denna starka tilltro till de lokala 

aktörernas förmåga att finna fungerande lösningar eftersom de vet vad som 

fungerar just där framstår som tydlig internationell trend (Hargreaves, 

2004; Ball, 2007). Ball har bland annat visat hur labourregeringen i 

Storbritannien systematiskt satsat på att sprida idéer, ”discursive 

fragments” (2007, s. 145), från framgångsrika lokala miljöer till andra delar 

av landet. 

 

En i detta sammanhang särskilt viktig förändring för svensk skolas 

vidkommande under 1980- och 90-talet var hur skolan styrdes. Tidigare 

hade skolan varit hårt centralstyrd genom detaljerade regler i läroplaner 

och andra styrdokument, tydligt reglerade lärartjänster och specificerade 

budgetar (Lundahl, 2005). Men under den här perioden infördes olika 

decentraliserade styrningsmekanismer. Målstyrningen skapade stort 

utrymme för de enskilda skolorna och lärarna att själva tolka och precisera 

målen (Carlgren & Marton, 2000; Carlgren & Klette, 2008). Försök med att 
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lämna över ansvaret för timplanerna till kommunerna genomfördes i 79 

kommuner under fem år (Lundahl, 2005). Den ekonomiska styrningen 

från statens sida minskades genom att statsbidragen inte längre 

öronmärktes till verksamheter i skolan. Lokala politiker och tjänstemän 

fick därmed stort inflytande över såväl formulerandet av mål som över hur 

resurserna skulle fördelas (Lundahl, 2005). Den ekonomiska styrningen 

från statens sida minskade markant, även om vissa riktade insatser gjordes 

mot att öka antalet lärare i landet samt för vissa särskilt socialt utsatta 

områden. När staten satsade extrapengar på skolan så skedde det i form av 

projektpengar (Persson & Stavreski, 2004). Fortfarande rådde det till stor 

del politisk konsensus om utvecklingen av skolan mot en hög grad av 

decentralisering avseende både beslutsmakt och fördelning av resurser och 

ansvar. Även om motiven var olika för de politiska blocken beskrevs 

utvecklingen av politikerna som en nödvändig anpassning till 

förhållandena i omvärlden (Lindblad et al., 2002b; Lundahl, 2005). 

Nya kontrollmekanismer och konkurrens införs i utbildningssystemet 

När målstyrning infördes och staten minskade sina möjligheter att styra 

skolan genom ekonomiska medel så förändrades även 

kontrollmekanismerna av verksamheten (Klette, 2002; Lundahl, 2005). 

Införandet av ett nytt betygssystem och nationella prov var två sätt att öka 

genomskinligheten i verksamheten (Widén, 2010). Kommunernas och de 

enskilda skolornas ansvar för att själva kvalitetssäkra sin verksamhet ökade. 

Genom dessa instrument blev det möjligt att på ett enklare sätt jämföra 

skolornas prestationer i relation till de uppsatta målen, men också i 

förhållande till varandra. Att verksamheten i skolor börjat mätas och 

offentliggöras, ofta i kvantitativa termer, är en kontrollmekanism som 

öppnat möjligheter för nya aktörer att öva inflytande på skolans 

verksamhet och nya sätt att tänka bland redan etablerade aktörer (Lindblad 

et al., 2002b). Detta började med topplistor där skolor rankades och 

redovisades i lokala medier, men har sedan på sina ställen utvecklats till 

vad som har kallats en ”state theory of learning” (Lauder et al., 2006, s. 51). 

Det innebar att man tidigt, i till exempel Storbritannien och USA, 

centraliserade kontrollen av aspekter som var viktiga för verksamheten i 

skolorna med syftet att stärka konkurrenskraften för såväl de enskilda 

skolorna som för landet. Föräldrarnas insyn, inflytande och valmöjligheter 
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ökades. Olika former av nationella test och inspektioner infördes. I ökande 

utsträckning genomförs nu testandet av globala aktörer såsom OECD och 

EU (Rizvi & Lingard, 2006). Dessa ökade krav på genomskinlighet gjorde 

enskilda skolor och lärare ansvariga inte bara för hur det gick för eleverna i 

skolan utan även för kontrollen av verksamheten och därigenom även av 

sig själva. Ball har genom begreppet ”performativity” (Ball, 2006, s. 692) 

diskuterat hur kraven på genomskinlighet påverkar aktörer inom 

utbildningssektorn. Såväl individer som institutioner måste, enligt honom, 

ständigt vara beredda på att rapportera eller granskas och måste därför 

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.  

 

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) 

 

En viktig poäng är, enligt Ball, 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. Var och 

en måste vara beredd att hävda sig i konkurrensen. Genom att vara lyhörd 

för vad som kan komma att mätas och sedan anpassa sina handlingar efter 

det formas individerna och verksamheten i samklang med målen. Dessa 

styrnings- och kontrollmekanismer samspelar med marknads- och 

konkurrensmekanismerna som införts inom utbildningssektorn i Sverige 

(Lindblad et al., 2002b) och i västvärlden (Lauder et al., 2006; Lindblad, 

Johannesson & Simola, 2002a). Kvalitetsredovisningarna och den 

detaljerade statistik som produceras på skolnivå fungerar som underlag för 

elevers och föräldrars val av skola. Medierna blir i detta sammanhang en 

viktig aktör eftersom de blir en del av styrsystemet. Deras rapportering och 

vinkling av statistiken och kvalitetsrapporter har betydelse för hur skolan 

framstår och i förlängningen för skolans möjligheter att bygga upp ett 

förtroende så att eleverna söker sig dit. Bilden av skolan, så som den 

framställs i medierna, har därför betydelse för verksamheten i skolan 

(Elstad, 2009). Medialogiken tenderar även att dikotomisera 
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rapporteringen i termer av bra och dåligt, framgång eller misslyckande 

(Ball, 1997; Thomas, 2003; Blackmore & Thomson, 2004; Wiklund, 2006).  

 

Öppenheten, genomskinligheten och fokuseringen på att uppfylla mål 

samt att redovisa hur kvalitén i verksamheten garanteras, tenderar att 

gynna vissa aktiviteter och missgynna andra. Löfdahl och Pérez Prieto 

(2009b) har visat hur förskolor genom sina kvalitetsrapporter kan berätta 

om vissa aktiviteter men inte om andra. De officiella berättelserna 

prioriterades sedan högt i verksamheten emedan de andra, till exempel 

arbetet med socialt utsatta barn, prioriterades lägre (se även Pérez Prieto, 

Sahlström, Calander, Karlsson & Heikkilä, 2003).  

 

Tankar om att konkurrens gynnar utbildningssystemen har på olika sätt 

fått en starkare ställning i ett internationellt perspektiv. En omfattande 

forskningstradition inom utbildningssociologin (Lauder et al., 2006) ägnar 

sig åt att kritiskt analysera och diskutera olika aspekter av vad det innebär 

att marknads- och konkurrensmekanismer införs inom utbildningssektorn i 

västvärlden. Neoliberala idéer om fördelarna med konkurrens inom 

utbildningsväsendet för att kunna hävda sig på den globala marknaden 

ställs ofta, i denna forskningstradition, emot idealen i välfärdsstatens 

satsningar på social jämlikhet och rättvisa (Ball, 2007; Lindblad et al., 

2002a; Lundahl, 2005). Den här avhandlingen är en del av den traditionen 

i den bemärkelsen att jag anser att införandet av marknadsmekanismer, 

konkurrens och privata aktörer inom utbildningssektorn är en viktig och 

tydlig tendens i Sverige och i världen. Jag anser även att det finns 

motsättningar mellan de tankesystem som sätter välfärdsideal i centrum 

och de som sätter stärkt konkurrenskraft i centrum. Dessa tankesystem 

genererar olika och motstridiga berättelser om skolors och lärares uppdrag 

och villkor. Mitt bidrag i den här avhandlingen är dock inte att söka efter 

motsättningarna mellan dessa två sätt att tänka. Jag undersöker istället hur 

dessa och andra berättelser tar form i, samspelar och används i lärarnas 

berättelser då de formar sina yrkesidentiteter. En utgångspunkt i 

avhandlingen är alltså att den stora berättelsen om konkurrens i skolan har 

inflytande på såväl utbildningsväsende som på forskare som ägnar sig åt 

utbildningsfrågor, men att den inte utesluter att det finns andra berättelser 

om skolan (jämför Lindblad & Lundahl, 2002). Jag ser det som en viktig 
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fråga att försöka förstå hur olika berättelser om läraryrke och skola 

konstrueras när lärare formar sina identiteter i relation till yrkets 

förändrade villkor. 

 

Förändringarna inom det svenska utbildningssystemet, såsom de tecknats 

ovan, indikerar att det finns en poäng i Baumans inledande citat om hur 

ansvaret för socialt skapade motsättningar allt mer blivit individens ansvar. 

Åtskilliga beslut som tidigare låg hos centrala folkvalda politiker har 

delegerats till lärare och andra lokala aktörer och ansvaret för hur det går 

likaså (Lindblad et al, 2002b, Carlgren & Klette, 2008). Samtidigt har 

internationella aktörer såsom OECD, EU, Världsbanken och WTO på 

olika sätt ökat sitt inflytande över de nationella utbildningssystemen 

(Robertson, Bonal & Dale, 2006; Rizvi & Lingard, 2006). Makten över det 

som sker i skolan har i det avseendet blivit mer global och oöverskådlig.  

 

Utifrån ovanstående beskrivning av hur förutsättningarna för skola och 

läraryrke förändrats drar jag några slutsatser som har betydelse för 

kunskapsintresset i den här avhandlingen. 

 

Marknadsmekanismer har införts i det svenska skolsystemet. Den 

utgångspunkten har betydelse för mitt val av empiri utifrån det basala 

antagandet att om skolor konkurrerar om att locka till sig elever så är det 

intressant att studera en skola som lagts ner. Antalet kommunala skolor 

minskar och antalet friskolor ökar.6 Att intervjua lärare från en skola som 

lagts ner är ett sätt att, ur ett specifikt perspektiv, uppmärksamma 

fenomenet skolnedläggningar på en utbildningsmarknad. Denna nya 

rörlighet i det svenska skolsystemet är något som kan ha betydelse för vad 

det innebär att vara lärare (Åberg, 2009).  

 

Decentraliseringen, målstyrningen och utvärderingssystemen har 

förändrats på ett sätt som har ökat lärares ansvar och arbetsuppgifter 

(Lundahl, 2005). Svenska lärares frihet att utforma sitt arbete har ökat i 

vissa avseenden, till exempel när det gäller val av metoder, ämnesinnehåll 

och tolkningsutrymme av styrdokumenten (Carlgren & Marton, 2000; 

Carlgren & Klette, 2008). Samtidigt har friheten minskat i takt med att 
                                                 
6
 I kapitlet om Sjöskolan redovisar jag statistik för det förändrade antalet kommunala skolor och 

friskolor. 
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måluppfyllelse, kvalitetsgranskning, dokumentation, evaluering och 

konkurrens i ökad utsträckning betonas (Lundahl, 2005; Thrupp & Hurst, 

2006; Ball, 2006a). Ett problem med en sådan bred historieskrivning är att 

diskussionen om yrket kommer att präglas av en berättelse som handlar om 

att få eleverna att nå målen så de står sig i konkurrensen och att andra 

sidor av yrket kommer i skymundan. Därför är det viktigt att konstruera 

flera berättelser om yrket och befogat att även retrospektivt reflektera över 

sådant som har varit viktigt för lärare. Nordänger (2002) har till exempel 

visat behovet av tid för informell samvaro mellan lärare för att skapa 

utrymme för nytänkande. Hargreaves betonar lärarnas roll som 

intellektuella samhällsdebattörer i kunskapssamhället ”istället för att bara 

vara tekniker och instrument för andra människor projekt” (2004, s. 250).  

Sammanfattning och syftesmotivering 

I ovanstående beskrivning av samhällsförändringarna och de nya villkoren 

för skolan i det senmoderna samhället har jag lyft fram globaliseringen och 

individualiseringen och dess effekter. Förändringarna har på ett generellt 

plan inneburit att ansvar förskjuts mot lokala kontexter och individer och 

makt förskjuts mot globala aktörer. Detta har lett till att enskilda individer 

i högre utsträckning än i tidigare samhällen måste göra sina egna 

riskbedömningar, fatta egna beslut och reflektera över sig själva och sin 

relation till omgivningen. Därmed anser jag att det är motiverat att 

använda en livsberättelseansats för att utifrån individers berättelser beskriva 

de förändrade villkoren för skolan ur ett specifikt perspektiv. Även en 

analys av lärarnas yrkesidentiteter motiveras mot denna bakgrund eftersom 

de betraktas som meningsskapande processer där lärarna reflekterar över 

sina erfarenheter i relation till omgivningen. Formandet av identiteter sker 

därför i ett dynamiskt och ömsesidigt samspel med samhällsförändringen. 

 

Jag har också beskrivit hur jag menar att globaliserings- och 

individualiseringsprocesserna har haft konkret betydelse för de förändrade 

villkoren för svensk skola. Förutom att internationella tendenser, såsom 

konjunkturer eller migration, påverkar och påverkas av lokala 

förutsättningar, så är flera andra tendenser betydelsefulla. En tydlig 

tendens är till exempel att internationella aktörer på olika sätt stärkt sitt 

inflytande över skolan, bland annat genom införandet av olika tester (till 
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exempel PISA) som gör det möjligt att jämföra såväl enskilda skolor som 

länder efter måttstockar som de utformat. En berättelse om 

utbildningssystemens roll för att stärka den internationella konkurrensen 

har en stark ställning i dessa sammanhang. En annan tendens är att de 

(skol-)reformer som kulminerade på 1990-talet (i Sverige) har inneburit en 

decentralisering av ansvar till lokala aktörer och enskilda lärare. 

Reformerna har även öppnat för nya aktörer såsom medier och företag, 

eller gamla aktörer såsom föräldrarna eller staten att öka sitt inflytande på 

skolan. Skolans och yrkets villkor förändras drastiskt och förändringarna 

formas av vad som händer i olika lokala kontexter och det är mot den 

bakgrunden jag formulerar följande syfte. 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att studera lärares 

yrkesidentiteter i relation till de förändrade lokala och globala villkoren för 

yrket.  

 

De centrala forskningsfrågorna är: 

 

 Vilka identitetsframträdanden tar form i lärarnas yrkesberättelser? 

 Vilka institutionella minnen tar form i lärarnas berättelser om 

Sjöskolan? 

 Hur framträder läraryrket och lärarnas villkor i dessa berättelser? 

 

Jag utgår i avhandlingen från att det finns en ömsesidighet i lärarnas 

konstruktioner av sina yrkesidentiteter och deras konstruktioner av sin 

plats, skolan. Jag utgår även från att de förändrade lokala och globala 

villkoren för läraryrket konstrueras på olika sätt på olika platser och att en 

analys av hur lärare formar sina yrkesidentiteter på en plats kan bidra med 

specifika kunskaper om hur villkoren konstruerades just där. Slutligen 

utgår jag även från att dessa kunskaper säger något om hur läraryrkets- och 

skolans villkor kan konstrueras i början av 2000-talet.     

Disposition 

I kapitel ett introduceras avhandlingens utgångspunkter och centrala 

begrepp. Där presenteras även avhandlingens syfte mot bakgrund av en 
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utbildningssociologisk beskrivning av läraryrkets och skolors förändrade 

förutsättningar. I kapitel två redovisas tidigare forskning om lärare och 

lärares yrkesidentiteter.  

 

I kapitel tre beskrivs avhandlingens teoretiska utgångspunkter och 

utmaningar. Särskild uppmärksamhet riktas mot begreppen identitet och 

institutionella minnen eftersom de spelar en viktig roll för analyserna i 

avhandlingen. I kapitel fyra diskuteras teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter med avseende på livsberättelseansatsen. Några centrala 

begrepp definieras och min position i relation till olika traditioner klargörs. 

I kapitel fem redovisar jag hur dataproduktionen gått till och hur jag gått 

tillväga i mina analyser. Även avhandlingens giltighetsanspråk och de 

etiska överväganden jag gjort i samband med genomförandet av projektet 

redovisas här. 

 

Kapitel sex är avhandlingens första resultatkapitel. I kapitlet fokuseras 

lärarnas konstruktioner av platsen och av villkoren där. Kapitlet är även 

min rekonstruktion av skolans historia, såsom den tagit form i analysen av 

samtliga lärares berättelser om skolan. Berättelsen om skolans historia 

kontextualiseras genom att jag, med hjälp av tidigare forskning och 

statistiska uppgifter, fortlöpande kopplar den till förändringar i svensk 

skola under samma period.  

 

Lärares yrkesidentiteter formas inte bara i relation till en plats utan även i 

relation till andra erfarenheter av livet, såsom utbildning, erfarenheter som 

elev eller av familjeliv. Poängen med kapitel sju är att 

livsberättelseansatsens reflexiva potential används för att förstå hur lärarna 

formar sina identitetsframträdanden i relation till olika erfarenheter i sina 

liv. När lärarna på olika sätt formar sina identiteter i sina yrkesberättelser 

rekonstruerar och använder de olika berättelser om läraryrket och dess 

förutsättningar. I kapitlet lyfter jag fram några av dessa, ibland 

fragmentariska, berättelser för att förstå hur de samspelar i den lokala 

mosaiken av berättelser. 

 

I kapitel åtta uppmärksammas de identitetsframträdanden lärarna gör i 

relation till den lokala skolkontexten, genom en analys av de 
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institutionella minnen som jag rekonstruerat utifrån lärarnas berättelser. Å 

ena sidan betonas därmed likheter i vad det innebar att vara lärare på 

Sjöskolan, eftersom lärarna berättar samma berättelser om det förflutna.  Å 

andra sidan markerar lärarnas olika versioner av samma minnen att det 

finns tydliga olikheter i deras sätt att forma sina yrkesidentiteter, när de 

konstruerar berättelserna om sin skola och dess historia. Även här 

konstrueras olika berättelser om yrkets och skolans villkor som jag lyfter 

fram. 

 

I det nionde och sista kapitlet diskuteras resultaten i relation till de 

utgångspunkter som tecknades i det inledande kapitlet och i relation till 

avhandlingens syfte. 
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2. Forskning om lärare  

From the standpoint of the life history the person is viewed as an 

organic center of feeling [---] In the end the individual appears as a 

person, as a microcosm of the group features of his culture. It is 

possible that detailed studies of the lives of individuals will reveal 

new perspectives on the culture (Dollard, 1949, s. 4) 

 

Den första utgåvan av Dollards bok utkom 1935, så helt ny är inte den 

ambition jag har i mitt projekt det vill säga att med hjälp av livsberättelser, 

studera vad som händer i skärningspunkten mellan individens erfarenheter 

av och förhållandena i det omgivande samhället. De forskningsrapporter 

som presenteras i detta kapitel har på olika sätt betydelse för min 

forskningsansats. Gemensamt för dem alla är att de utgår från att läraren 

spelar en viktig roll i utbildningssystemet. Eftersom lärare och deras arbete 

har studerats utifrån många olika perspektiv har ytterligare preciseringar 

gjorts. En viktig sådan är att jag framförallt sökt mig till litteratur som på 

olika sätt försöker anlägga eller studera lärarnas eget perspektiv. Jag är alltså 

mer intresserad av det som har kallats lärarkunskap än av kunskap för 

lärare (Phillion & Connelly, 2004). Denna distinktion är kanske inte helt 

tydlig och gränsen mellan de båda typerna av kunskap är flytande. Men 

med kunskap för lärare avses sådant som ganska lätt kan avgränsas, placeras 

i läroböcker och styrdokument samt utvärderas, ibland kallad teknisk 

kunskap, medan lärarkunskapen är mer svårfångad och flyktig. 

Lärarkunskapen ses som något som på olika sätt bottnar i lärarnas 

erfarenheter från yrket och den har därför ofta, men inte nödvändigtvis, ett 

ursprung i lärarnas praktik (Fenstermacher, 1994). Denna typ av 

erfarenhetsbaserad kunskap har studerats på olika sätt. En variant är att 

lärares vardagliga arbete observerats och sedan beskrivits utifrån perspektiv 

forskaren vill belysa. Observationerna kompletteras ofta med intervjuer. 

Flera intressanta studier har gjorts utifrån Grounded Theory där man 

strävat efter att låta lärarnas intressen styra (Nordänger, 2002; Lindqvist, 

2002). En annan variant är att lyssna på lärarnas berättelser (Goodson, 

2005c) genom mer eller mindre styrda intervjuer. Inte sällan har 

naturligtvis forskare använt sig av båda varianterna i olika utsträckning.  
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Eftersom jag använder begreppet yrkesidentitet som ett centralt 

analysredskap i min analys av lärarnas livsberättelser så har det varit ett 

viktigt sökord när jag närmat mig databaser och tidskrifter. Detta begrepp 

ligger nära professionsbegreppet, vilket öppnar upp för en hel mängd olika 

forskningstraditioner som jag inte har ambitionen att närma mig. Ett 

problem med lärarforskning utifrån ett professionsperspektiv är att det har 

varit en het politisk fråga hur läraryrket ska professionaliseras (Carlgren & 

Marton, 2000; Hargreaves, 2006; Søreide, 2008). Därför är begreppet 

laddat med många ambitioner från olika håll som riskerar att överskugga 

det lärarna själva säger, det som de betraktar som centralt i yrket. Mitt 

projekt ska inte ses som ett inlägg i diskussionen om vad en lärare bör vara, 

utan ett inlägg i diskussionen om vad lärare kan vara. Därför har jag hållit 

viss distans till professionsbegreppet. Däremot har korsbefruktningen av de 

båda begreppen, professionell identitet, visat sig mer fruktbart men i min 

tolkning ligger alltså betoningen på det senare ordet. 

 

Kontext är ytterligare ett begrepp som spelat en viktig roll i det raster jag 

använt i mina sökningar. Eftersom mitt projekt vilar på antagandet att 

yrkesidentiteten är situerad (Pérez Prieto, 2004; Pérez Prieto, 2006b) och 

beroende av sin sociala och historiska kontext (Goodson, 2005b; 

Nordgren, 2006) är det nödvändigt att beakta graden av kontextualisering i 

de olika studierna. Det finns en tendens i den litteratur jag gått igenom om 

lärarforskning att allt fler forskare tydligare och mer explicit betonar vikten 

av olika kontexters betydelse för hur lärare formar sina yrkesidentiteter. 

Goodson har under lång tid betonat vikten att länka berättelser till 

historiska kontexter. Hans resonemang och olika försök att kontextualisera 

lärares berättelser utan att göra våld på deras innehåll eller mening har 

betydelse för mitt sätt att arbeta med lärares berättelser. 

 

Dispositionen i detta kapitel är en hybrid av en tematisk och en 

kronologisk genomgång av forskningsfältet. Teman vävs kring begreppen 

livsberättelser, yrkesidentiteter och kontextualisering och kronologin består 

i att jag definierar området allt snävare ju längre fram i tiden jag rör mig. 

Jag börjar med att i en ytterst summarisk översikt av några traditioner lyfta 

fram några exempel som har betydelse utifrån mitt syfte. Därefter 

presenteras tre olika kategorier av forskning om lärares yrkesidentiteter. 
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Graderna av narrativa-/livsberättelseintressen och graden av 

kontextualisering i de olika studierna diskuteras i olika utsträckning där de 

hör hemma, d v s i kontexten av sina egna projekt. Avslutningsvis 

redovisas några studier mer i detalj eftersom de har betydelse för hur detta 

projekt genomförts. 

Forskning om lärare - ett utbildnngssociologiskt perspektiv 

Studerar man utbildning och undervisning ur ett makroperspektiv – 

på rejäl distans – finner man rejäla empiriska belägg för 

reproduktionsteoriernas giltighet. Men dyker man in i systemet kan 

man se hur människorna lever och handlar och prövar betingelserna 

för sin verksamhet. (Lindblad, 1989) 

 

Citatet är hämtat ur ett temanummer om ”Mening, makt och motstånd” i 

Nordisk Pedagogik (1989) och det som förenade författarna till detta 

nummer var deras intresse för vilken betydelse människorna i skolan har 

för verksamheten och samhället. Individens möjligheter att förändra eller 

göra motstånd inom systemet ställs mot en syn på skola och utbildning 

präglad av tankar om att samhällsstrukturer och maktförhållanden ständigt 

reproduceras i skolan. Forskning om utbildning på makronivå har visat att 

samhällsförhållanden på olika sätt reproduceras (Florin & Johansson, 1993; 

Bourdieu, 2006) i skolan och förklarar (Bernstein, 1990) vad som händer i 

skolan snarare än det omvända, alltså att det som händer i skolan har 

betydelse för hur samhället utvecklas.  

 

Inom (den nya) utbildningssociologin växte det fram en tradition under 

1970- och 80-talet som lyfte fram subjekten i systemen (Lindblad, 1989; 

Goodson, 2005a). En annan gren inom utbildningssociologin satte 

kunskapsinnehållet i skolan i relation till maktförhållanden i 

läroplansteoretiska studier (Lundgren, Svingby, Wallin & Wallin, 1982; 

Englund, 1986). Den nya utbildningssociologin blev tidigt kritiserad för att 

intresset för subjekten riskerade att överskugga ”skolans samhälleliga 

innebörd” (Lindblad, 1989, s. 64), en risk som Goodson (2005b) ständigt 

påminner om och vill motverka genom att kontextualisera lärares 

berättelser. Min position inom skolforskningsområdet är inom denna nya 

utbildningssociologi, med ett starkt intresse för subjektens erfarenheter, 
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men också med en ambition att sätta berättelserna om dessa erfarenheter i 

en utbildningssociologisk kontext. Lärarna har handlingsmöjligheter men 

de befinner sig också i ett styrande system i en utbildningspolitisk kontext. 

Forskning om lärares liv, tänkande, kunskaper och berättelser 

Forskning om lärare tog fart under 1900-talet (Connelly, Clandinin & He, 

1997). Under den första halvan av århundradet dominerades forskningen 

av studier om lärares beteende och förmågor och forskarna hade ofta sin 

bakgrund i positivistiska traditioner inom experimentell psykologi och 

beteendevetenskap (Linné, 1999; Søreide, 2007a). Under de följande 

årtiondena gjordes kvantitativa studier med syfte att finna de effektivaste 

undervisningsmetoderna och forskarna sökte efter karaktäristiska drag hos 

lärarna som gjorde dem särskilt effektiva i sin undervisning (Carlgren & 

Marton, 2000; Søreide, 2007a). Det fanns en stark tilltro till forskningens 

förmåga att förutsäga hur bra undervisning skapas. Jakten på den bästa 

metoden gjorde att intresset för läraren som subjekt minskade, läraren var 

ofta mindre intressant än metoden. 

 

På 1970-talet förändrades karaktären på lärarforskningen och forskare från 

andra traditioner ökade sitt inflytande. Lorties (1975) klassiska bok 

Schoolteacher markerar ett intresse från sociologernas håll för lärarnas 

arbete. Denna bok har, i en svensk kontext, betraktats både som ett uttryck 

för ett intresse för lärares praktiska kunskap (Arfwedson, 2001) och som en 

del av en objektifiering av lärarna från forskningens sida (Carlgren & 

Marton, 2000). Omgivningens roll kom att betonas i större utsträckning 

och begrepp som kultur, relationer, deltagande och kontext blev centrala.   

 

Under 1980-talet och framåt ökade intresset för lärarnas vardagsliv och 

vardagskunnande i olika avseenden. Ett exempel på detta är Hubermans 

(1993) intresse för hur lärares karriärer kan te sig. Med rötter i 

Chicagoskolans intresse för oral history och utvecklingspsykologins 

intresse för människors livscykel skapade han en modell för den typiska 

lärarkarriären (s. 13), med avseende på deras arbetstillfredsställelse, i 

relation till hur många år de varit i yrket. Nybörjaren som försöker 

överleva och gör upptäckter blir stabilare under en period för att sedan 

omvärdera eller förändra, därefter präglas den typiska karriären av en fas av 
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antingen lugn eller konservatism. Modellen används sedan som en 

utgångspunkt för att studera en mängd variationer.     

 

Inom ”teacher thinking” traditionen som grundades under denna tid, var 

ambitionen att försöka förstå hur lärare tänker. Forskarna fokuserade bland 

annat på lärarnas tänkande och deras handlingar (Carlgren & Marton, 

2000). Ett tema inom denna tradition var ”teacher knowledge”7 där man 

på olika sätt närmar sig lärares kunskaper. Elbaz var en av de första i denna 

tradition när hon gjorde en studie om en lärare som hon följde under en 

tvåårsperiod (Fenstermacher, 1994). Utifrån denna studie beskrev hon 

sedan hur den praktiska kunskapen fanns representerad som regler, 

principer och bilder som styr hennes praktik. 

 

Goodson är en central person när det gäller forskning om lärares 

kunskaper utifrån en narrativ tradition (Goodson & Sikes, 2001; Goodson, 

2005c). Samtidigt som hans forskning är en del av en narrativ tradition och 

på sätt och vis även av ”teacher knowledge” traditionen, så har han 

kritiserat denna forskning (Goodson, 1997). Hans poäng i denna kritik är 

att det finns en risk att en stark fokusering på enskilda lärares berättelser 

och på de kunskaper som dessa kan förmedla kan leda till att 

berättelserna/kunskaperna används på olika sätt som lärare inte avsett. 

Därför vill han: 

 

[…] focus on the relationship between stories and the social context 

in which they are embedded. For stories exist in history – they are in 

fact deeply located in time and space. Stories work differently in 

different social contexts and historical times – they can be put to 

work in different ways. Stories then should not only be narrated but 

located. This argues that we should move beyond the self-referential 

individual narration to a wider contextualized collaborative mode. 

(Goodson, 1997, s. 113) 

 

Han tar därmed avstånd från studier av lärares berättelser och praktiska 

kunskaper om de inte, i samarbete med lärarna själva (Goodson & Sikes, 

                                                 
7
 Den har flera olika namn och många olika nyanser, men jag håller mig här till Fenstermacher’s 

(1994) definition. 
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2001; Kelchtermans, 1997), placeras i rätt sociala kontext eftersom de då 

kan bidra till att lärarnas kunskaper avskiljs från dem själva och kan 

anpassas till forskares eller makthavares önskemål. Hur denna önskan om 

kontextualisering ska genomföras har vållat en hel del huvudbry, men 

också en del intressanta försök (Phillion & Connelly, 2004; Goodson & 

Choi, 2008). Fenstermacher (1997) frågar sig vad som händer med 

relationen forskare - lärare om forskaren kontextualiserar lärarens berättelse 

efteråt eller om de tillsammans ska kontextualisera berättelserna. I den här 

avhandlingen närmar jag mig det problemet genom att betrakta lärarnas 

berättelser om kontexten som något centralt redan från början. 

Forskning om lärares yrkesidentiteter i och utanför deras berättelser 

Under de senaste tjugo åren har det utvecklats en stark tradition inom 

lärarforskningen där man intresserat sig för lärares identiteter i olika 

avseenden. Eller kanske det är fel att tala om en tradition, det handlar 

snarare om flera eftersom begreppet identitet  och olika aspekter av lärares 

identiteter betonats på olika sätt av olika forskare i relation till 

ämnesundervisning, lärarstudenters utveckling, förändringar av 

utbildningsväsendet (Søreide, 2007a). Här presenteras en bild av några 

huvuddrag i dessa traditioner i relation till syftet med projektet. 

 

Jag tar i detta avsnitt avstamp i en kategorisering av artiklar om lärares 

professionella identiteter som presenterats av Beijaard Meijer och Verloop 

(2004). De tre huvudkategorier som presenteras i artikeln baseras på vilket 

fokus det huvudsakliga forskningsintresset riktas mot.  

 

För det första finns det studier som riktas mot lärares professionella 

identitetsformation. Hit räknas till exempel studier som vill förstå och 

formulera lärarstudenters behov (Goodson & Cole 1994; Antonek, 

McCormick & Donato, 1997; Woods & Jeffrey, 2002; Elbaz-Luwisch, 

2002; Beauchamp & Thomas, 2008). Genom analyser av bland annat 

studenters biografier försöker man förstå hur de formar sina identiteter 

vilket anses viktigt för att lärarutbildningar ska kunna möta deras behov 

och ge stöd åt en professionell utveckling. Strömberg (2010) har studerat 

hur nyutbildade lärare uvecklar sina professionella identiteter under de 

första åren i yrket. Även Brantes (2008) avhandling bör räknas till denna 
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tradition där han beskriver lärares professionella identiteter mot en 

bakgrund av samhällsomvandlingar och föreslår hur yrkesidentiteterna bör 

förändras. Andra studier inom denna tradition fokuserar mer på hur det 

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

utbildningssystemen (MacLure, 1993; Coldron & Smith, 1999; Hargreaves, 

2004; Choi & Tang, 2009; Gustafson, 2010). 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 (Woods & Jeffrey, 

2002). Även lärares känslor som en grund för motstånd har studerats 

(Zembylas, 2003). Jag räknar även studier om relationen mellan 

professionella identiteter, kontextuella faktorer och effektivitet till denna 

kategori (Day, Stobart, Sammons & Kingston, 2006a; Day, Kingston, 

Stobart & Sammons, 2006b; Day, Sammons, Stobart, Kingston & Gu, 

2007; Day & Gu, 2010).  

 

I den andra kategorin samlas studier som försöker identifiera karaktäristiska 

drag i lärares professionella identiteter (Beijaard, 1995; Paechter & Head, 

1996; Mitchell, 1997; Beijaard, Verloop & Vermunt, 2000). De söker bland 

annat efter vad lärarna uppfattar som en professionell identitet eller olika 

aspekter som de betonar i professionen såsom ämneskompetens eller 

relationer till eleverna. Andra studier försöker beskriva olika delar i den 

professionella identiteten, hur den utvecklas över tid (Kelchtermans, 1993) 

eller hur den hotas och blir sårbar (Kelchtermans, 1996).  

 

I den tredje kategorin lyfts studier som fokuserar på hur professionella 

identiteter representeras i lärares berättelser (Connelly & Clandinin, 1999; 

Phillion & Connelly, 2004; Pérez Prieto, 2004, 2006b; Elbaz-Luwisch, 

2004b, Søreide, 2006; Goodson & Choi, 2008). 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 (Woods, & Jeffrey, 1996, 2002; Woods, Jeffrey, 

Troman & Boyle, 1997). 
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Min position i detta fält är främst inom den sista kategorin då jag 

analyserar lärarnas identitetsframträdanden och söker berättelser om yrket 

och skolan. Flera studier i de båda närliggande kategorierna har betydelse 

för min forskningsansats, jag presenterar några av dessa helt kort. De 

studier som här lyfts fram har det gemensamt att de på olika sätt har 

betydelse för mitt sätt att analysera lärares yrkesidentiteter. 

Lärares professionella identitetsformation 

Goodson och Cole (1994) har beskrivit hur processen kan se ut när lärare 

utvecklar en professionell identitet i en studie av sju nyblivna college-

lärares livsberättelser. De utgår från lärares ”practical knowledge” och 

”content knowledge” som viktiga kategorier, men de ser dem som delar i 

begreppet ”professional knowledge” (s. 86). De visar i sin studie att de 

nyblivna lärarna i början mest fokuserade på sitt ämne och på tekniska 

frågor nära deras undervisning och att klassrummet då var den viktigaste 

kontexten. Men under de två år som de följde lärarna så utvecklades deras 

professionella kunskaper, de blev mer intresserade av omgivningen i olika 

avseenden och deras roller blev mer och mer komplexa vilket gjorde att de 

utvecklade nya kunskaper. Deras intresse för omgivningen ses som en 

viktig del i deras utvecklande av professionella identiteter och inkluderar 

till exempel ”the micro-political context” (s. 95). De blev aktiva 

medlemmar i sina avdelningar och engagerade sig i utvecklingen där, till 

exempel i frågor om budget eller skolans kontakter med näringslivet.    

 

Beijaard et al. (2000) har i en enkätstudie bland högstadielärare undersökt 

hur lärare uppfattar olika aspekter av sin professionella identitet. De 

intresserar sig för lärares uppfattningar i samband med förändringar inom 

utbildningssystemen och de studerar lärarnas professionella identiteter i 

relation till deras expertkunskaper inom respektive ämne, didaktik och 

pedagogik. De utgår i studien från att dessa på förhand givna kategorier har 

betydelse för hur lärare formar sina identiteter och viktar hur stor betydelse 

de olika faktorerna har för lärarna. Deras resultat pekar bland annat på att 

ämnet verkar spela en viktig roll för identiteten under hela karriären, men 

att erfarna expertlärare har skapat en slags balans mellan dessa kategorier 

även om den didaktiska kunskapen ges mindre betydelse. När det gäller 

metoden är de självkritiska och understryker att de inte tagit hänsyn till 

44



 45 
 

olika kontextuella och biografiska faktorer trots att de skriver fram att dessa 

faktorer spelar en viktig roll, vilket de även återkommer till i andra 

sammanhang (Beijaard et al., 2004). I en studie från 1995 har de även 

kommit fram till att nybörjarlärare uppfattar sina professionella identiteter 

som låga och att de efter många år i yrket ofta får en negativare 

uppfattning om sin professionella identitet än de hade tidigare (Beijaard et 

al., 2004). Typiskt för deras forskning är alltså deras försök att påvisa 

förändringar i lärares professionella identitet eller i relationerna mellan 

olika aspekter av identiteten.  

 

En brittisk forskargrupp studerar hur effektivitet i skolan kan länkas till 

lärares identitetskonstruktioner (Day et al. 2006a, 2006b). De anser att 

lärares identiteter förefaller vara fragmenterade men att lärare strävar efter 

en känsla av stabilitet och de betonar att faktorer i skolkontexten har 

betydelse för hur stabilitet kan uppnås. Day (et al., 2007, s. 106 f) har 

föreslagit en modell där de skiljer mellan professionella, socialt situerade (i 

skolan) och personliga (livet utanför skolan) identiteter som samspelar i 

olika dimensioner när lärares yrkesidentiteter formas. De ser skolreformer 

som utmaningar mot lärares identiteter och studerar hur lärarnas 

identiteter bevaras eller förändras av dessa utmaningar (Day et al., 2006a).  

Berättelser som representationer av yrkesidentiteter 

I den här kategorin där jag huvudsakligen vill placera in denna avhandling 

gör jag några ytterligare distinktioner. Det är utifrån min ansats viktigt att 

ta fasta på hur olika kontexter analyseras eftersom jag så starkt betonat 

betydelsen av en lokal kontext i syftet med avhandlingen. Eftersom jag 

utgår från individuella berättelser, men även studerar kollektiva och 

institutionella minnen, så är studier med en liknande inriktning särskilt 

intressanta. 

 

Pérez Prieto har inom ramen för olika projekt studerat lärares 

yrkesberättelser för att analysera hur de konstruerar sina identiteter i 

relation till olika kontexter. I en analys av lärares berättelser visar han med 

hjälp av en livshistorieansats hur yrkesidentiteter konstrueras i relation till 

förändringar inom yrket och skolan (Pérez Prieto, 2004). En lärare som har 

jobbat länge i skolan framträder som en ”gammaldags lärare” (s. 196) med 
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tydliga åsikter om vad en lärare bör göra och konstruerar därmed en 

identitet i relation till andra, nyare berättelser om skolan och yrket. Han 

visar hur lärare positionerar sig i förhållande till såväl rådande skoldiskurser 

som lokala berättelser och därmed formar sina yrkesidentiteter samtidigt 

som de ger sin bild av utvecklingen i skolan både lokalt och nationellt.  I 

en annan analys av yrkesberättelser visar Pérez Prieto (2003) betydelsen av 

intervjuns inramning, intervjukontexten. Ett tema i en lärares berättelser är 

samarbetets betydelse för henne som lärare, vilket ligger i linje med tanken 

om arbetslag, läroplanens intentioner och vardagen i hennes skola. Men 

samarbetstemat hänger även ihop med projektets inriktning och med de 

frågor han ställer, därmed betonas olika kontexters betydelse för hur 

lärarens version tar form. Läraren lyfter även fram ämnesspecialisering som 

något viktigt och berättar om de möjligheter och svårigheter som hon ser 

just där hon jobbar. Därmed blir väven av lokala och offentliga berättelser 

synlig i hennes egen version.  

 

Pérez Prieto har också analyserat ”lärarkommenterade skolminnen” (2006b, 

s. 141) på ett sätt som är intressant utifrån syftet med denna avhandling. 

När erfarna lärare berättar om sin egen skolgång, om sina lärare och om 

sina erfarenheter som elever så berättar de om en förfluten tid, men de 

berättar samtidigt om hur de ser på den tiden idag. Berättelserna blir på så 

vis en möjlighet för lärarna att reflektera över sina erfarenheter som lärare i 

vuxen ålder och en resurs för dem i arbetet med sina identiteter som lärare 

idag. Dessutom används dessa minnen för att göra inlägg i aktuella frågor 

om dagens skola. 

 

Goodson och Choi (2008) har gjort en livsberättelsestudie, som i flera 

avseenden liknar den Goodson och Cole gjorde 1994, det handlar även 

denna gång om nyutexaminerade lärare och deras första två år i yrket. 

Deras 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 deras kollektiva minnen 

från arbetsplatsen. Denna studie är särskilt intressant utifrån syftet med 

denna studie eftersom de använder kollektiva minnen i sin analys och 

explicit beskriver den metod som de kallar ”the combined methods” 

(Goodson & Choi, 2008, s. 9). De närmar sig därmed frågan om hur 
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berättelser kan kontextualiseras för att synliggöra förhållandet mellan 

individen och samhället (Fenstermacher, 1997; Goodson, 1997). Goodson 

och Choi (2008) utgår från att lärarnas berättelser både är ett uttryck för 

lärarnas individuella erfarenheter och olika versioner av ett kollektivt 

minne. Metoden går i korthet ut på att forskarna bearbetade berättelserna 

genom kategoriseringar8 och individuella lärarprofiler så att likheter och 

skillnader blev möjliga att urskilja. Data tolkades gemensamt av forskare 

och lärare, det unika betonades och metaforer och begrepp som var viktiga 

för läraren lyftes fram. Denna analys resulterade i olika typer av 

professionalism kunde urskiljas såsom den framgångsrika, den lidande, den 

strategiska och den kämpande. Sökandet efter gemensamma minnen 

kombinerat med arbetet med profilerna för att behålla de unika, subjektiva 

versionerna är en metod som inspirerat designen av detta 

avhandlingsprojekt. 

 

Connelly och Clandinin (1999) har tillsammans sedan 1990-talets början 

arbetat med lärares berättelser och hur professionella identiteter framträder 

i dessa berättelser. Typiskt för deras arbeten är att de ofta utgår från lärares 

individuella berättelser och att dessa är i hög grad förankrade i lokala 

kontexter. Lärarnas berättelser är placerade i den egna skolan och till 

exempel 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 dimentions. 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)  

 

                                                 
8
 De övergripande kategorierna var: biografier, arbetsplatsen, uppfattning om lärarprofessionalism 

och händelser i karriären (min översättning). Kategorierna bröts sedan ner i underkategorier såsom: 
Arbetsplats/känslor, arbetsplats/kollegor relationer eller karriärhändelser/stå ut (coping) och 
karriärhändelser/engagemang (commitment). 
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På så vis betonas komplexiteten i hur identiteter formas i relation till den 

lokala kontexten. De lärarkunskaper som de studerar 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. De visar hur lärare 

använder sina erfarenheter av de enskilda eleverna, den specifika skolan, 

dess historia, interaktionen med kollegor och det omgivande samhället då 

de agerar i enskilda situationer.  

Fokus på kontexten 

Åtskilliga forskare har lyft fram betydelsen av interaktionen mellan 

individuella erfarenheter och den sociala-, kulturella- och institutionella 

omgivningen när läraridentiteter konstrueras (Nias, 1996; Hargreaves, 

1994; Sumsion, 2002; Day et al., 2006b)  

 

Elbaz-Luwisch har beskrivit hur lärare och lärarstuderande formar sina 

yrkesidentiteter i sina berättelser i en israelisk kontext (2004a; 2004b; 

2002). I en studie om lärare som flyttat till Israel fokuserar hon på olika 

platsers betydelse i lärares berättelser (2004b). Hon visar hur lärare på olika 

sätt lär känna och finner sin plats i nya undervisningsmiljöer, men också 

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

sedan tidigare. Den relationella aspekten av identiteten 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 i den israeliska kontexten. Hon beskriver 

det som viktigt att betona platsens betydelse för lärares arbete eftersom; 

”Attention to the sense of place may help us understand how teachers 

come to make a difference in their work, and what prevents them from 

doing so.” (Elbaz-Luwisch, 2004b, s. 411)   

 

Flores och Day (2006) har visat hur det uppstår stora skillnader i hur 

nyblivna lärare formar sina yrkesidentiteter beroende på vilka kulturella 

skolkontexter de möter under sina första år i yrket. De menar att historien 

medieras genom kontexten. De hävdar även att lärarnas uppfattningar om 
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undervisning och deras professionella identiteter formas genom positiva 

eller negativa uppfattningar om den egna skolkulturen och ledarskapet på 

skolan.  

 

I en svensk kontext studerade Arfwedson (1985) skolkoder på 1980-talet. 

Med hjälp av detta begrepp analyserade han hur enskilda skolor i relation 

till yttre och inre kontexter formade egna traditioner och kulturer som 

hade betydelse för de enskilda lärarnas arbete. Även om koderna beskrevs 

som betydelsefulla så fanns det även variation i hur lärarna tolkade dem 

(Arfwedson & Lundman, 1984).  Begreppet skolkultur har även använts 

inom ramen för forskning om skolutveckling (Berg, 1999). 

 

Förutsättningarna för hur lärare formar sina yrkesidentiteter har även 

studerats utifrån andra kontexter. Søreide (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 (Søreide, 2006). Hon 

beskriver, utifrån en analys av policytexter, en läraridentitet baserad på en 

berättelse om läraren som inkluderande och elevcentrerad (Søreide, 2007b) 

som kan ha betydelse för hur norska lärare kan konstruera sina 

yrkesidentiteter. I den berättelsen betonas lärarens ansvar för att hjälpa 

eleverna att bli produktiva samhällsmedborgare. I en annan artikel 

analyserar hon ytterligare en berättelse om lärares yrkesidentiteter, denna 

gång utifrån en kampanj från lärarfacket i Norge. I denna berättelse föreslås 

läraren vara ansvarig och lojal med barnet. Detta beskriver Søreide som en 

motberättelse till en ”accountability narrative” (Søreide, 2008, s. 197) som 

facket sägs reagera mot. Genom dessa artiklar föreslår Søreide alltså hur tre 

olika infallsvinklar kan bidra till förståelsen av hur lärare genom olika 

berättelser kan inta olika positioner då de formar sina yrkesidentiteter. 

Goodson och Anstead (2010) studerar betydelsen av en skolas historia 

genom en kombination av historiografiska metoder och oral history.  
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Avslutning  

Många forskare är överens om att identiteter tar form genom ett samspel 

mellan individer och olika kontexter (Beijaard, 1995; Woods et al. 1997; 

Elbaz Luwich, 2004b; Day et al. 2006b; Day et al., 2007; Beauchamp & 

Thomas, 2009). Däremot är det stor variation i hur forskare beskrivit hur 

lärares yrkesidentiteter tar form (se t ex. Beauchamp & Thomas, 2008; 

White, 2009; Gustafson, 2010). Det råder delade meningar om hur 

föränderliga yrkesidentiteterna är i relation till de förändrade villkoren. 

Läraridentiteterna beskrivs som utmanade eller ifrågasatta av 

skolreformerna (Day et al., 2006b). Ibland framställs läraridentiteter som 

förhållandevis stabila konstruktioner baserade på värderingar och rutiner 

som lärarna försvarar mot reformerna (Beijaard, 1995; Nias, 1996; 

Keltchermans, 1996; Woods & Jeffrey, 2002). Identitet tenderar då att 

betraktas som något helt och enhetligt och därmed något som kan splittras 

eller gå sönder, till exempel i samband med förändringar eller reformer 

(Woods & Jeffrey, 2002). Identiteter beskrivs även som föränderliga och 

anpassningsbara till eller i konflikt med rådande diskurser (MacLure, 1993; 

Sachs, 1999, 2000; Søreide, 2007a; Beauchamp & Thomas, 2009; Day et 

al. 2006b; Day et al. 2007; Day et al., 2010). Synen på lärares 

yrkesidentiteter inom lärarforskning är under omvandling, identiteters 

föränderlighet och stabilitet diskuteras och det står klart att den lokala 

skolkontexten tillskrivs betydelse i sammanhanget (Day et al., 2007).  
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3. Teoretiska utgångspunkter  

I det här kapitlet belyser jag vad jag ser som en stor utmaning som 

bearbetas i avhandlingen. Jag diskuterar även varför och hur jag använder 

begreppen yrkesidentiteter, identitetsframträdanden samt institutionella 

minnen och hur de är tänkta att samspela i avhandlingen.  

Nya villkor? 

Utmaningen ligger i att formulera de föränderliga villkoren för skolan och 

lärarnas arbete utifrån lärarnas berättelser. Skälet till att denna uppgift är 

angelägen är att samhället har förändrats i riktning mot en ökande 

individualisering och globalisering. Många beslut som tidigare fattades av 

politiker nu har flyttat ut i ett mer abstrakt globalt rum (Bauman, 2002). 

Relationen mellan individens behov och samhällets uppgifter har därmed 

förändrats. Kraven har ökat på att individer själva ska fatta beslut om 

sådant som stat och kommun tidigare, på gott och ont, såg som sin 

uppgift. Även ansvaret för konsekvenserna av besluten bärs i ökad 

utsträckning av individerna (Bauman, 2002; Bauman & Vecchi, 2004). Å 

ena sidan har alltså allt fler uppgifter som tidigare uppfattades som 

gemensamma och därmed ett uppdrag för politikerna i samspel med 

medborgarna förskjutits till att bli individens ansvar. Å andra sidan har 

makten över dessa frågor flyttat längre från människorna och människor 

tvingas söka ”en biografisk lösning på motsättningar i systemet” (Bauman, 

2002, s. 62). Detta innebär enligt Bauman att: 

 

Risker och motsättningar skapas fortfarande socialt; det är bara 

skyldigheten och nödvändigheten att handskas med dem som 

individualiseras. (Bauman, 2002, s. 62)  

 

Problemet är alltså att samtidigt som individerna ska ta ansvar för fler 

beslut själva så ges de inte förutsättningar att klara detta eftersom det inte 

är rimligt att tro att enskilda människor kan skaffa sig den kunskap och de 

resurser som människor tidigare förfogade över tillsammans. Det har 

skapats ett gap mellan ”individualitet som öde och individualitet som 

praktisk förmåga att hävda sig” (ibid. 62). I dialogen mellan individer och 

politiker kunde tidigare gemensamma bekymmer diskuteras och 
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gemensamma överväganden göras för att sedan formulera gemensamma 

lösningar. Men när dessa överväganden ska göras av enskilda individer 

uppstår problem, som tillskrivs individen. När vi var och en försöker 

”ingjuta mening och syfte” (ibid., s. 22) i våra liv så har vi enligt Bauman 

svårt att sätta ord på själva förutsättningarna för livet. Kontexten för våra 

liv förblir en oartikulerad självklarhet. Den träder i bakgrunden och 

framstår som en nödvändighet, det var villkoren vi levde under, men våra 

egna handlingar ställs i förgrunden. Det är den karaktär våra livsberättelser 

har, menar Bauman och vi kan inte lyfta oss ur våra sammanhang och 

beskriva dem. Att vi inte kan det är naturligtvis ett problem när vi ska 

orientera oss i omvärlden för att fatta våra beslut, men det är framför allt 

ett problem för att det hindrar oss som individer att se alternativen. När vi 

inte kan se andra berättelser om hur det skulle kunna vara, så blir denna 

vagt artikulerade bakgrund den enda möjliga berättelsen om hur vi kan 

leva våra liv och hur samhället kan organiseras. Kan vi inte se alternativa 

berättelser så saknas en viktig förutsättning för att vi ska kunna gå samman 

och genomföra någon form av förändring. Det är enligt Bauman viktigt 

att: 

 

[…] registrera och kartlägga de väsentliga delar av väven av 

förbindelser och beroenden som antingen döljs eller förblir osynliga 

ur den individuella erfarenhetens perspektiv. [---] Sociologi är själv en 

historia  - men budskapet i denna historia är att det finns fler sätt att 

berätta en historia än man kan drömma om i vårt dagliga 

historieberättande, och att det finns fler sätt att leva än vad som 

framgår av alla de historier vi berättar och tror på och som tycks vara 

de enda möjliga. (Bauman, 2002, s. 23)  

 

En avsikt i den här avhandlingen är att med utgångspunkt i Baumans 

resonemang vrida lite på perspektivet och undersöka hur studier av 

livsberättelser kan bidra med andra sätt att berätta en historia om svensk 

skola och läraryrkets villkor.  Genom att placera livsberättelserna i sociala 

sammanhang vill jag försöka lyfta fram berättelser som exponerar väven av 

förbindelser så som den framträder i lärarnas berättelser (jämför Pérez 

Prieto, 2003, 2004). Jag menar att berättelser om individuella erfarenheter 

av ett specifikt sammanhang kan belysa nya aspekter av hur väven är 
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konstruerad. Genom att lyfta fram kontexten i förgrunden kan olika lärares 

olika berättelser om den belysa förbindelser och beroenden som görs 

osynliga vid andra analyser. 

 

Jag söker alltså efter berättelser som inte döljs av de individuella 

erfarenheterna utan tvärtom belyser sambanden genom de individuella 

erfarenheterna. De specifika erfarenheterna är därmed viktiga eftersom det 

är berättelserna om dem som kan länkas samman till berättelser om 

läraryrket och de förändrade villkoren. Bauman (2002) skriver att:  

 

Det är genom att artikulera våra livshistorier som vi ingjuter mening 

och syfte i livet. I det slags samhälle som vi lever är artikulationen en 

individuell uppgift och rättighet och måste så förbli. (s. 23) 

 

För Bauman framstår det som svårt för individer att kunna säga något om 

samhället eftersom det vi berättar överskuggas av våra egna syften. Men jag 

menar att om jag intresserar mig även för lärarnas egna syften och mål, så 

som de formuleras i deras berättelser, så kan jag bättre förstå deras 

versioner av hur samband kan dras mellan olika samhällsfenomen (jämför 

Rustin, 2000; Freeman, 2010). Genom att lyfta fram olika versioner anläggs 

ett kritiskt perspektiv som kan minska risken att en berättelse får karaktären 

av att vara ”den sanna tolkningen, det slutna rummet” (Linné, 2005, s. 99). 

Min uppgift är att försöka förstå de olika versionerna och sedan se 

berättelserna i deras sociala sammanhang för att på så vis kunna diskutera 

yrkets villkor i det senmoderna samhället. Därför bejakar jag den 

subjektiva karaktären i livsberättelserna i stället för att avfärda dem som 

något som döljer något. Genom att analysera hur lärarna formar sina 

yrkesidentiteter sätter jag just frågor om deras syfte och mening med sitt 

jobb i fokus samtidigt som jag ber dem berätta om den lokala kontexten. 

Identiteter – tre perspektiv 

Mycken uppmärksamhet ägnas i den här avhandlingen åt hur lärare formar 

sina yrkesidentiteter. En central fråga är därför varför yrkesidentiteter är 

något som behöver uppmärksammas. Begreppet används på olika sätt i 

olika kapitel, delvis med utgångspunkt i olika forskningstraditioner, för att 

belysa olika perspektiv på lärare och läraryrkets plats i samhället. Därav 
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följer också frågor om hur begreppet används i avhandlingen och hur de 

olika traditionerna samspelar teoretiskt.  

 

Den första funktion begreppet fyller i avhandlingen är att rama in lärarnas 

identitetsprojekt och dess plats i historien och i samhället. Samtidigt 

fungerar deras berättelser som en kommentar till samhällsförändringar. 

Genom att utgå från Baumans (1998b; 2000; 2001; 2002; 2007) 

resonemang om hur människors identitetsarbete har accentuerats och 

förändrats betonar jag att identitetsprojekten är en fråga för såväl individen 

som samhället och inte kan avfärdas som en privatsak. Den andra 

funktionen begreppet fyller i avhandlingen är hämtad från 

socialpsykologin och handlar om att på ett nära sätt analysera hur lärarna 

arbetar med sina yrkesidentiteter i sina berättelser. Med utgångspunkt i 

Mishlers teorier om hur vuxna formar sina yrkesidentiteter lyfter jag fram 

begreppet identitetsframträdanden, ”identity performances” (Mishler, 

1999, s. 19) som ett viktigt analysredskap. Dessa handlar om att fokusera 

sådant som framstår som särskilt viktigt, utifrån olika kriterier, i de enskilda 

lärarnas berättelser. I det tredje och sista perspektivet på identitet tar jag 

spjärn i Lindes organisations- eller instititutionsforskning som behandlar 

berättelsers identitetsskapande funktion inom institutioner. Genom att 

studera hur institutionella minnen (Linde, 2009), det vill säga för 

institutionen centrala berättelser, tar form och används av medlemmarna 

närmar jag mig frågor om kontinuitet och platsens betydelse för formandet 

av yrkesidentiteter.  

Identitetsprojekt som ett resultat av samhällsförändringar 

Bauman har visat att våra identitetsprojekt inte är någon privat 

angelägenhet som människor kan välja att ägna sig åt eller inte (Bauman & 

Vecchi, 2004). De är en produkt av förändringar i samhället, med hans 

terminologi en produkt av det moderna och senmoderna samhället. Redan 

i ståndssamhället var det nödvändigt att ansluta sig till normerna för det 

egna ståndet och jobba för att skapa sig en inbäddad plats, detsamma 

gällde i det därpå följande klassamhället. Identitetsprojekten var i dessa 

samhällen nära knutna till de gemensamma målen för det egna ståndet 

eller den egna klassen och arbetet bestod i att skaffa sig de rätta medlen 

och bli accepterad av de andra. Ingen kunde avstå. ”[E]n ’mänsklig natur’ 
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till vilken man var född ersattes av en identitet som man måste såga till 

och göra användbar” (Bauman, 2002, s.174). De gemensamma målen var 

tydliga och lyckades man bli inbäddad så kunde man vara trygg länge i sin 

identitet, det var långsiktiga projekt (Bauman, 2002; Bauman & Vecchi, 

2004). Till exempel visste en arbetare på Volvo ungefär hur hans yrkesliv 

skulle se ut om han skötte sig väl och en lärare på realskolan visste vilka 

förpliktelser och förmåner det kunde innebära att få en ordinarie tjänst.  

 

Men processen med ökande individualisering och globalisering fick 

konsekvenser för våra identitetsprojekt. Identitetsprojekten övergick till att 

bli ”sidoeffekten och biprodukten av det kombinerade globaliserande och 

individualiserande trycket och de spänningar som det framkallar.” (ibid, s. 

186). Det som har hänt, enligt Bauman, är att de gemensamma målen 

blivit diffusare samtidigt som medlen blivit ett mindre problem. Det är 

idag mindre självklart att människor knyter sina identitetsprojekt till 

kollektiva kategorier såsom klass eller kön och dessa erbjuder inga entydiga 

och självklara mål som människor enas om. De mål som människor sätter 

upp för sina identitetsprojekt är nu friare än tidigare (Bauman & Vecchi, 

2004). Eftersom globaliseringen inneburit att makten flyttat längre från 

individerna och dessa har svårt att själva få syn på ”väven av förbindelser 

och beroenden” (Bauman, 2002, s. 23), samtidigt som individualiseringen 

gjort människorna mer ansvariga för beslut som tidigare var gemensamma, 

så lämnas människorna ensamma med att formulera sina identitetsprojekt 

och målen för dessa. Friheten att själv forma sin identitet är dock 

fortfarande bunden till ett krav att alla ska göra det, eftersom det är genom 

dessa vi har chansen att uppleva gemenskap och skapa mening i våra liv. 

En konsekvens av denna utveckling, skriver Bauman (2001), är att 

identitetsprojekten blivit korsiktiga. Målen för projekten blir fler samtidigt 

som de präglas av vår oro att ha satsat mot fel mål. Vi blir mer flexibla och 

lyhörda för erbjudanden om attraktivare mål för våra projekt. Tillsammans 

ägnar vi oss åt ett ”febrilt gränsdragande” (Bauman, 2002, s. 185), i verkliga 

livet och i sociala medier, där vi bygger upp gemensamma identiteter och 

tillfälliga ”krokgemenskaper” (ibid., s. 185) med gemensamma mål. Denna 

förändring går enligt Bauman hand i hand med utvecklingen av globala 

marknader som erbjuder produkter som visar tillhörighet (Bauman & 

Vecchi, 2004). Individerna själva har samtidigt behov av att framstå som 
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attraktiva på marknaden och formar sina identitetsprojekt därefter 

(Bauman, 2007).  

 

Baumans teori om hur människors identitetsprojekt har tagit form och 

förändrats i historien fungerar som viktiga utgångspunkter på flera sätt i 

den här avhandlingen. 

 

Först och viktigast är att jag tar spjärn i hans analys då jag analyserar 

lärarnas berättelser. Identitetsprojekt betraktas i avhandlingen som en 

produkt av människors sätt att förstå sin plats i det omgivande samhället 

och i relation till samhällsförändringar. Identitetsprojekten är knutna till 

individer och grupper, men de är inte någon privat och valfri aktivitet utan 

en konsekvens av det senmoderna samhället. Analysen av identiteter kan 

därför fungera som ett sätt att få syn på lärarnas versioner av vad som är 

viktiga förutsättningar och förändringar i samhället, i yrket och i skolan. 

De belyser problemen från sina perspektiv. Lärarna formar 

identitetsframträdanden i sina berättelser och det ger mig möjlighet att 

söka efter berättelser om yrket som tar form i deras berättelser.  

 

För det andra ger Baumans analys en vägledning som säger något om 

identitetsbegreppets karaktär och belyser frågor som behöver beaktas när 

det används i en analys. Identiteter ses i avhandlingen som föränderliga 

och beroende av olika kontexter. Identitet betraktas därmed inte som en 

fast egenskap som är socialt eller kulturellt predestinerad. Identitet är 

istället något alla måste forma, det är inte något man har, det är något man 

gör genom ord och handlingar. Olika sammanhang kan generera olika 

identitetsprojekt och de kan vara såväl kortsiktiga som långsiktiga, även om 

Bauman främst förlägger de långsiktiga identiteternas era till historien. Jag 

anser att kön och klass fortfarande är kategorier som har stor betydelse då 

människor formar sina identiteter. Men Baumans poäng, att målen idag 

formuleras av individen i högre grad än av kollektivet, delar jag. Då 

människor formar sina identiteter finns det alltid ett behov av att förankra 

dem i en kontinuitet bakåt (Bauman, 2002; Linde, 2009) så i den 

bemärkelsen är alla identitetsprojekt också beroende av att skriva sin egen 

historia. I en analys av identiteter bör därför såväl frågan om kontinuitet 

som flexibilitet beaktas. Viktiga frågor som följer av det resonemanget är; 
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Hur formuleras historien nu? och Vem formulerar historien? Baumans 

(2007) resonemang om att identiteter kan fungera som ett sätt att saluföra 

sig på en marknad väcker även frågan; För vem formuleras historien? 

 

Slutligen leder Baumans teori även till överväganden om vilka sociala 

kontexter som kan vara rimliga att väga in i analysen av lärares identiteter. 

Maktens globalisering och marknadskrafternas stärkta ställning pekar i 

riktning mot att en alltför snäv analys av nationella eller lokala 

förhållanden skulle utesluta viktiga sammanhang ur analysen. Även om 

undersökningen handlar om hur lärare på en skola formar sina identiteter i 

den lokala skolkontexten så är det avgörande att i analysen inte isolera 

denna lokala kontext från globala skeenden utan se den som en del av 

dem. Även det omvända gäller, alltså att lärarnas berättelser inte bara säger 

något om den lokala kontexten utan även kan belysa globala fenomen ut 

ett specifikt perspektiv. 

Identitetsframträdanden i livsberättelser 

I detta avsnitt beskriver jag de teoretiska utgångspunkterna för hur lärares 

identitetsarbete analyseras i avhandlingen. Den empiri som ligger till grund 

för denna undersökning är huvudsakligen baserad på lärares livsberättelser. 

Lärarna berättar om sina erfarenheter som lärare och om sin skola och det 

är genom analyser av dessa berättelser jag försöker förstå hur deras 

yrkesidentiteter framträder. Jag ansluter mig till en tradition som betraktar 

identiteter som processer som är formbara snarare än färdiga (Kondo, 

1990; White, 2009), under konstruktion (Danielewicz, 2001) och 

föränderliga narrativa konstruktioner (Connelly & Clandinin, 1999). Jag 

betraktar dem även som relationella, situerade och ibland motsägelsefulla 

(Mishler, 1999; Sachs, 1999; 2005). 

 

Men jag betonar också att berättelser om det förflutna har en viktig roll att 

fylla då människor formar sina identiteter. 

 

[…] the past and its meaning make stories one of the primary means 

for proposing and negotiating identity, both individual and collective 

identities. (Linde, 2009, s. 221) 
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Freeman (2010) driver tesen att självförståelse till stor del uppstår genom 

narrativ reflektion som är en produkt av efterklokhet och att 

efterklokheten spelar en väsentlig roll i skapandet av moraliskt/etiskt liv. 

Det är först efter att något hänt som man kan titta tillbaka på det och dra 

slutsatser och se alternativa handlingar som hade varit möjliga. Genom 

tillbakablickandet kan vi bli fångar i våra egna berättelser och leva upp till 

hur det varit förr, eller börja om berättelserna på ett nytt sätt. Slutsatserna 

vi drar av tidigare handlingar har betydelse för hur vi förstår oss själva och 

hur vi handlar i framtiden. Denna efterklokhet kan även betraktas som en 

efterhandskonstruktion och får därmed en klang av historieförfalskning 

och skönmålning. Eller så kan man, såsom jag gör i denna avhandling, se 

den som viktig kunskap om hur människor förstår sin historia. 

Självförståelse och identitetskonstruktioner handlar om hur vi förstår vårt 

förflutna och vilka slutsatser vi drar av det idag.  Identitetsarbetet i lärarnas 

berättelser handlar om både nu och då (Pérez Prieto, 2007). I detta avsnitt 

ligger betoningen på nuet och när de institutionella minnena studeras 

ligger den på historien.   

 

Mishlers sätt att analysera identiteter i livsberättelser har starkt influerat 

mitt sätt att använda identitet som analysredskap. Han sammanfattar hur 

han använt identitetsbegreppet i sin analys av konsthantverkares 

livsberättelser med fokus på deras yrkesliv, på följande sätt.  

 

Echoes of this preliminary formulation will be found in the core 

analytic chapters, respecified as a set of problems in identity research 

and theory that became apparent as I examined , comparatively, the 

formation of my respondents’ current work identities as craft artists: 

universality vs. inter-individual variability in personal and career 

trajectories; intra-individual continuities vs. discontinuities in the 

achievement of adult work identities; coherence vs. tension and 

contradiction in life stories; individual vs. relational conceptions of 

identity. In each instance, I try to make the case that the second term 

in this series of polarities offers the most productive and appropriate 

perspective for theorizing, studying, and understanding identity 

formation. (Mishler, 1999, p. xv)    
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Dessa motsatspar löper som en röd tråd genom hans analys och eftersom 

de spelar en viktig roll i hur jag använder identitetsbegreppet så närmar jag 

mig hela den komplexa bild som han formar. Mishler skriver alltså att det 

är den andra termen i paren som han ser som den framkomliga vägen då 

vuxnas identitetsarbete studeras, det är dem jag främst koncentrerar mig 

på. 

 

“Inter-individual variability in personal and career trajectories” (Mishler, 

1999, p. xv) betyder att det finns så stora variationer i hur människor har 

hamnat där de är i sina liv och i sina karriärer att grundantagandet inte bör 

vara att vi ska söka efter generella tendenser utan snarare efter det unika, vi 

bör utgå från att det är olika för alla. När jag intresserar mig för hur 

människor har format sina identiteter som lärare söker jag i den personens 

berättelser om sitt eget liv, sin historia och sin kontext. Det unika och 

specifika är centralt och jag vill gärna kontrastera olika individers vägar 

fram till nuvarande identiteter mot varandra. Genom ett sådant 

förfaringssätt öppnas för att verkligen lyssna på hela berättelser och försöka 

förstå dem utifrån samma perspektiv som berättaren och inte utifrån en 

färdig mall där de rätta svaren eftersöks. Det innebär inte att jag helt 

bortser från olika mönster (Huberman, 1993) som kan ligga bakom både 

mina egna och berättarens tolkningar och som kan göras synliga på olika 

sätt. Men det innebär, i ett första skede, en stark betoning på vad just den 

enskilda individen berättar, snarare än på mönstren. Det är sedan möjligt 

att kontextualisera (Goodson & Sikes, 2001) berättelserna genom att ställa 

dem i kontrast till andra berättelser såsom Pérez Prieto gör då han 

intervjuar ”En gammaldags lärare…” (Pérez Prieto, 2004, s. 196 ff). Eller att 

kontrastera olika versioner av berättelser eller institutionella minnen mot 

varandra och i relation till stora berättelser (jämför Linde, 2009). 

 

“Discontinuities in the achievement of adult work identities” (Mishler, 

1999, s. 11) innebär att man inte ska ta för givet att vägen fram till den 

nuvarande yrkesidentiteten har varit rak eller kontinuerlig. Mishler har i 

sin analys av konsthantverkares identiteter sorterat deras tidigare 

yrkeserfarenheter som ”off-line” eller ”on-line” (s. 13) i relation till aktuella 

identiteter. Lärares tidigare arbetslivserfarenheter kan till exempel ha 

betydelse för hur de formar sina aktuella identiteter. Huruvida en 
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erfarenhet är on- eller off-line är intressant att reda ut tillsammans med den 

som berättar eftersom det kan indikera vad hon eller han ser som viktigt i 

läraryrket. Läraren kan också betrakta sitt nuvarande yrke som off-line och 

egentligen vara på väg någon annanstans. Det är viktigt att inte ta för givet 

att vägen till nuvarande yrkesidentiteter har varit rak och det är intressant 

att ta reda på hur den har sett ut, vilka som varit delaktiga och hur den 

fortsätter att förändras. 

 

“Tension and contradiction in life stories” (Mishler, 1999, p. xv) ställs av 

Mishler emot begreppet “coherence” (s.14). Koherens beskrivs traditionellt 

med ord som sammanhang, samstämmighet och överenskommelse. Inom 

filosofin räknas koherenskriteriet som ett sanningskriterium, 

”[k]oherenskriteriet hänför sig till en utsagas motsägelsefrihet och inre 

logik” (Kvale, 1997, s. 215). Linde (1993) betonar den sociala aspekten i sin 

bok om hur koherens skapas i livsberättelser. Det är, menar hon, viktigt för 

en berättare att skapa ett intryck av kontinuitet/kausalitet i sin berättelse. 

En sådan kontinuitet kan skapas genom hänvisningar till den egna 

karaktären eller genom att flera icke motsägelsefulla orsaker anges till en 

händelse såsom val av yrke. När det inte går att hävda kontinuitet, till 

exempel i en karriär, så beskrivs diskontinuiteten ofta som en 

olyckshändelse som sedan förklaras på olika sätt.  Hon visar också att 

berättare skapar koherens i sina livsberättelser genom att knyta an till olika 

koherenssystem. Det mest övertygande och osynliga systemet kallar hon 

för sunt förnuft – ”common sense” (s. 222). Hon menar att det finns ett 

antal antaganden, inbäddade i kulturen, som anses naturliga och som vi 

gärna använder för att skapa en känsla av att våra berättelser är koherenta. 

När det gäller yrkesval är vi till exempel mer benägna att se det som ett 

personligt val, än att se det som ett resultat av vår sociala bakgrund, ett 

resultat av ett önskemål sprunget ur vår personlighet snarare än en plikt 

eller tradition. Det finns också koherenssystem för specialister som endast 

omfattar vissa grupper av experter och som knyter an till just deras historia.   

 

 Mishlers (1999) poäng är att vi inte ska söka för hårt efter en perfekt 

koherens i de berättelser vi studerar eftersom en sådan inte finns, inte i 

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

det meningsbärande innehållet i berättelsen. Han vänder därmed udden 
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mot forskare som betonar att det finns någon mening i berättelsen som gör 

att berättarens identitet blir tydlig och sammanhängande för henne själv 

och andra (MacIntyre, 1997). Genom att betrakta berättelser på ett sätt där 

det som sägs ska vara koherent och i linje med en identitet så missar man 

mycket på samma sätt som man missar mycket om man går in med en 

förutbestämd mall för vad man ska söka efter. Genom att i stället acceptera 

att berättelserna är motsägelsefulla och att det inte stämmer överens 

perfekt så blir det möjligt att förstå mer av hur olika identitetsanspråk 

formas. I grunden bygger dessa resonemang på antagandet att vi har flera 

olika subidentiter och att det ibland finns motsägelsefullheter dem 

emellan.  När Mishler (1999) lyfter fram spänningarna som finns till 

exempel mellan att vara konsthantverkare och mor/hustru/dotter så 

påvisar han specifika egenskaper som ligger i det yrket, som till exempel ett 

behov av konstnärlig frihet eller kravet på att kunna sälja sina produkter, i 

relation till hur olika människor har försökt lösa de problem som uppstått 

när dessa egenskaper hamnar i konflikt med familjens förväntningar. Det 

blir då tydligt att individens olika identitetsframträdanden hamnar i 

konflikt med varandra och att yrkesidentiteter formas i relation till andra 

identiteter och att detta sker i en för individen specifik kontext. I analysen 

av en berättelse är det därför bra att vara öppen för olika linjer, därmed 

inte sagt att Mishler har tagit avstånd från koherenskriteriet. Koherensen 

ska dock inte sökas i berättelserna utan i kontexten där berättelserna 

skapas, eller med Mishlers egna ord. 

 

This perspective informs and guides my approach to the 

interpretation of ‘meaning’ in the stories that emerged in my 

interviews with craftartists. These stories are produced through our 

dialogue, co-constructed in the ongoing process of our trying to 

make sense to each other. An important implication of this 

orientation is that analyses of lifestories must be attentive to the 

specific contexts within which they are produced, for example, to the 

interviewer’s role in the achievement of a coherent story. (Mishler, 

1999, s. 15)  

 

Det är alltså i intervjusammanhanget samstämmighet skapas, det är där 

intervjupersonen och intervjuaren kommer överens om meningen med det 
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sagda och det är där ”motsägelsefrihet och inre logik” (Kvale, 1997, s. 215) 

ska sökas. Detta får konsekvensen att det är viktigt att analysera kontexten i 

vilken intervjun tar form i samspelet mellan intervjuare och 

intervjuperson.  

 

“Relational conceptions of identity” (Mishler, 1999, s. 15) innebär att 

begreppet identitet inte betraktas som en stabil och konstant inre egenskap 

hos en individ, utan snarare något som vi ständigt utvecklar eller förändrar 

i samspel med andra. Inspirerad av Mishlers synsätt söker jag efter lärares 

identitetsframträdanden och deras yrkesidentiteter betraktas som deras 

förståelse av sig själva som yrkespersoner och deras väg och arbete med att 

nå dit. Vägen kan vara rak eller krokig, de kan vara drivna av en stark vilja 

eller av olika incidenter och möten. Arbetet kan vara målinriktat eller 

tillbakalutat, men alltid relationellt i den meningen att yrkesidentiteten 

formas i ett samspel med människor i omgivningen och i en specifik 

kontext (White, 2009). 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 i sitt arbete som lärare. När de 

befinner sig i själva intervjusituationen gör de olika 

identitetsframträdanden, ”identity performances” (Mishler, 1999, s. 19; se 

även Langellier, 2004), som jag ser som en koncentrerad fokusering på hur 

de vill framstå som lärare i sina egna och andras ögon. Den möjlighet till 

reflektion över sitt yrkesliv som det innebär att bli intervjuad under lång 

tid, i flera avseenden på sina egna villkor, öppnar för positioneringar och 

identitetsframträdanden vilket gör livberättelsemetoden till ett lämpligt 

redskap att närma sig syftet med detta projekt. 

 

Att tala om identitetsframträdanden eller identity perfomances är att 

accentuera en flyktig sida av identitetsbegreppet. Människor visar upp 

olika sidor i olika sammanhang och en livsberättelseintervju är ett specifikt 

sammanhang där ett identitetsarbete pågår. Men det finns också viktiga 

trådar bakåt i dessa intervjuer eftersom lärarna berättar om det (identitets-) 

arbete som pågått tidigare. De berättar om sin undervisning, sina elever, 

kollegor och händelser som varit med och format deras yrkesidentiteter 

62



 63 
 

tidigare. Man kan därför tala om deras livsberättelser som 

”identitetskonstruktion i dubbel bemärkelse” (Pérez Prieto, 2007, s. 298). 

Identiteter och minnen 

Any analysis of identity is also an examination of memory. Identity, 

whether individual or collective, is identity through time. The very 

idea of identity requires at least some degree of continuity through 

time. An identity of this moment, not related to the past and not 

remembered in the future, hardly counts as an identity at all. 

Memory is thus central to the concept of identity.  (Linde, 2009, s. 

222) 

  

I det här avsnittet diskuterar jag frågor om minnet. Vad kommer 

människor ihåg när de berättar om sitt jobb och sin arbetsplats och hur 

kan vi förstå dessa minnen? Finns det gemensamma minnen, i så fall hur 

kan vi komma åt dem och vad är det för mening med det? Dessa frågor 

behöver diskuteras när lärarnas yrkesidentiteter studeras i relation till deras 

arbetsplats, utifrån deras berättelser.  

 

I avsnittet om livsberättelser visar jag med hjälp av Bruner (1986) att 

relationen mellan reality och an experience är komplicerad, det man berättar 

är ett urval, eller en version av, erfarenheter. Gemensamt för de typer av 

minnen som diskuteras i detta avsnitt är att de på ett liknande sätt anses ha 

en grund i den sociala världen, i ett sammanhang, och att det är viktigt att 

förankra dem där (Plummer, 2006; Goodson, 2005b; Pérez Prieto, 2006b). 

Minnena är viktiga, men det viktiga i den här forskningen är inte att leda i 

bevis att de är fullständiga eller korrekta, utan snarare att närma sig hur de 

används när människor försöker förstå det förflutna och göra det till en del 

av nuet och framtiden (Roberts, 2004; Linde, 2009; Freeman, 2010). Ett 

annat gemensamt drag för de typer av minnen som diskuteras här är att 

gränsen mellan det individuella och det gemensamma tenderar att bli 

diffus. De egna minnena som berättas betraktas inte som i alla avseenden 

individuella. Även om minnena är unika i den meningen att det är 

individer som berättar, så är de gemensamma konstruktioner. Andra 

människor var med när något hände, det har återberättats tidigare för 

andra och situationen då minnet berättas har betydelse för hur vi minns 
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(Plummer, 2006). Berättare sätter även berättelser i relation till andra 

kunskaper de skaffat sig i andra sammanhang (Freeman, 2010).   Det är 

där, i gränslandet mellan individers och kollektivets minnen, jag analyserar 

lärares yrkesidentiteter.  

 

Jag diskuterar här huvudsakligen begreppen narrativa minnen, kollektiva 

minnen och institutionella minnen. Dessa begrepp kompletterar varandra i 

den meningen att de i en del avseenden kan betraktas som synonyma. 

Ssamma berättelse kan till exempel vara ett narrativt, ett kollektivt och ett 

institutionellt minne men det är inte alltid på det viset, det finns viktiga 

distinktioner att göra mellan dem. Min poäng med att använda de olika 

begreppen är att de förknippas med olika typer av preciseringar som gör 

dem användbara på olika sätt, de har olika funktioner i avhandlingen. Det 

narrativa minnet (Plummer, 2006) fungerar som en utgångspunkt i ett 

resonemang om vad det är för slags kunskap jag studerar när jag analyserar 

människors minnen, det är ett begrepp jag definierar här men inte 

återkommer till så mycket i denna text. De två andra typerna av minnen 

har en mer direkt koppling till själva analysen men på lite olika sätt. 

Kollektiva minnen öppnar för en analys av berättelserna som en källa till 

kunskap om den sociala kontexten både lokalt och i mer bred bemärkelse 

(Plummer, 2006; Goodson & Choi, 2008). De institutionella minnena är 

det mest avgränsade verktyget i detta sammanhang och används för att 

studera berättelser och identitetsarbete i och om den enskilda skolan i 

detalj (Linde 2009).   

Narrativa minnen 

Det narrativa minnet handlar om hur vi gör när vi minns, vad det är som 

avgör vad vi minns och vilken typ av kunskap som konstrueras genom våra 

minnen. 

 

”Now, ’memory’ starts to be seen as much less of an inner 

psychological phenomenon, and much more of a socially shared 

experience. It could be, for instance, that ‘memories’ are simply our 

most habitually told stories, our best stories. It is what we have said 

so often that we literally come to believe it as true (even when not).” 

(Plummer, 2006, s. 234) 
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Minnen blir sett på detta vis ett urval av människors bästa berättelser. 

Ibland handlar berättelserna om sådant de själva upplevt och ibland om 

sådant de hört andra berätta, ibland har de berättat samma berättelse 

många gånger tidigare och ibland konstrueras nyare varianter. Minnena är 

alltså berättelser och dessa berättelser har en egen historia (som vi inte 

känner till). Om de berättats tidigare har de fått respons av lyssnarna och 

kanske förändrats. Olika versioner av minnena anpassas till olika 

situationer och minnena får på så vis ett eget liv och de hjälper berättaren 

att strukturera sina erfarenheter.  

 

Frågan är om vi lära oss något om hur det var på Sjöskolan med hjälp av 

lärarnas berättelser? Jag menar att vi kan det och ansluter mig därmed till 

en livshistorieansats inom den narrativa traditionen som betonar vikten av 

innehållet i berättelserna (Bertaux & Malysheva, 2005; Pérez Prieto, 2006a; 

Linde, 2009). Medvetenheten om att minnen konstrueras och att olika 

versioner presenteras beroende på sammanhanget gör inte innehållet 

mindre värdefullt. Minnena är en konstruktion men de har bäring på 

händelser i en social kontext. 

 

Det är enskilda individer som berättar om sina minnen i denna avhandling 

och de gör det på ett sätt som går ihop sig och blir meningsfullt för dem. 

Men även om deras minnen har förändrats genom att de berättats i olika 

sammanhang och därför har en karaktär av gemensamma minnen, så är det 

inte självklart hur de kan analyseras som just gemensamma och det är det 

problemet som diskuteras i det följande. 

Kollektiva minnen 

Goodson och Choi (2008) använder begreppet ”collective memory” (s. 7) 

för att visa hur nyblivna lärares ”self-identities” (s. 9) samspelade med den 

lokala kontexten och ledde till olika sätt att förstå och utöva yrket. De 

definierar begreppet som synonymt med berättelser om kontexten. Det 

kollektiva minnet handlar om lärarnas berättelser om gemenskapen. När 

de berättar så visar de att de är delaktiga i den, samtidigt som de bidrar 

med sin version av det kollektiva minnet. Vinsten med att undersöka dessa 

kollektiva minnen är enligt dem att: 
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Thus the use of collective memory as a conceptual frame helps us see 

the shared patterns of teachers’ identities as professional teachers and 

their relations with the contexts in which they were collectively 

situated. (Goodson & Choi, 2008, s. 8) 

 

Gemensamma mönster i hur lärarna konstruerar sina identiteter i lokala 

kontexter kan bli synliga och de enskilda berättelserna kan sedan jämföras 

med dessa gemensamma minnen. Skillnader och likheter i 

identitetskonstruktionerna kan sedan analyseras. Pérez Prieto (2006a) utgår 

från ett liknande resonemang när han analyserar skolminnen. Genom att 

be olika personer berätta om sin tid i samma skolklass växer ett antal bilder 

av hur det var i den specifika sociala kontexten fram. Dessa bilder 

konstrueras kring gemensamma teman, eller kollektiva minnen, i deras 

berättelser. Dessa kollektiva minnen, som skapades i gemenskapen i 

klassen ”har karaktären av ’vad alla i klassen vet om klassen’” (Pérez Prieto, 

2006a, s. 19) och de analyseras sedan i relation till individernas ”personliga 

minne” (s. 19).  

Institutionella minnen 

De institutionella minnena används i avhandlingen både för att analysera 

Sjöskolan som en specifik kontext och för att förstå vilken betydelse denna 

kontext har för de identitetsframträdanden som lärarna gör i sina 

berättelser om skolan. 

 

”Retold tales” (Linde, 2009, s. 72 ff.), jag kallar dem återberättelser, är en av 

grundbultarna i Lindes resonemang då hon bygger upp sin modell för 

analys av de specifika berättelser som utgör en institutions aktiva minne, 

eller ”active memory” (s. 73). Eftersom jag använder institutionella minnen 

som ett analysinstrument, för att förstå hur Sjöskolan som institution 

minns och hur lärare konstruerar och använder dessa minnen, så resonerar 

jag här utförligt om hennes modell. Återberättelserna är berättelser som 

berättas av någon som inte var närvarande då själva händelsen utspelade 

sig, det är en andrahands uppgift. Linde lägger ner stort arbete på att 

identifiera och analysera just dessa berättelser då hon försöker förstå hur 

identiteter skapas i ett stort försäkringsbolag utifrån olika institutionella 
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minnen. Det finns flera skäl till hennes intresse för just återberättelserna. 

För det första visar det faktum att någon gör sig mödan att berätta om 

händelsen en gång till att den har betydelse för någon mer än den som 

först berättade. Detta visar att berättelsen inte bara är en tillfällighet utan 

kan ses som en del i den repertoar av berättelser som finns inom 

institutionen. Ju oftare en berättelse återberättas ju större betydelse har den 

för vad hon kallar institutionens aktiva minne. De mest centrala 

berättelserna i institutionen beskriver Linde som ett ”core memory” (s. 97), 

där ryms de berättelser som alla känner till.  För det andra är det viktigt att 

studera vad som händer när återberättelsen byter generation. Å ena sidan 

händer det då saker med själva berättelsen, den anpassas till en ny situation 

och förändras. Å andra sidan händer det saker med berättaren som tar till 

sig andras erfarenheter. Minnet blir på så vis en del i nuet och i hur man 

förhåller sig till framtiden, ett aktivt förhållningssätt till tidigare 

erfarenheter skapas från berättarens sida. Linde använder ordet 

”appropriation” (Linde, 2009, s.74) i detta sammanhang, det kan översättas 

med beslagtagande. Berättaren beslagtar alltså berättelsen och skapar sin 

version. Samtidigt beslagtar berättelsen berättaren, den lever så att säga 

vidare inom institutionen genom berättaren. 

 

Linde visar att det inte är slumpmässigt vilka berättelser som återberättas, 

utan att det finns mönster. Berättelser om institutionens grundare är 

vanliga och har stor betydelse för identitetskonstruktionerna. Andra 

vanliga återberättelser handlar om vändpunkter, ”turningpoints”, där det 

ofta finns någon typ av hjälte inblandad som visat vägen ur en svår 

situation. Även berättelser om triumfer i det förflutna har lätt att bli 

återberättelser. Det är, enligt Linde, viktigt att få syn på och förstå dessa 

mönster för att förstå hur individer och grupper minns. Dessa berättelser 

kan återfinnas i de flesta institutioner och har kopplingar till stora tidigare 

kända berättelser.9 Linde (2009) analyserar ”nested narrative types” (s. 86) 

och betonar därmed den specifika blandning av olika berättelser som finns 

                                                 
9
 I Lindes studie om försäkringsbolaget ser hon tydliga samband med andra berättelser om 

framgångsrika företag och en stor amerikansk framgångsberättelse. Att just berättelser om triumfer 
och hjältar i företagens historia har en tendens att bli institutionella minnen bör ses i relation till den 
specifika kulturella kontext som dessa företag verkar i, de vill vara en del i den amerikanska 
drömmen om att alla kan nå framgång med hjälp av hårt arbete. Det är därför intressant att försöka 
få syn på vilka narrativ som återfinns i berättelser om ”hjältar” i en svensk skolinstitution. Triumfer är 
inte ett begrepp som karaktäriserar berättelser om svensk skola, istället har jag varit observant på 
viktiga händelser eller vändpunkter i skolans historia. 
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i just det företag hon studerar, vilket är ett avståndstagande från de 

kontrollerande och hegemoniska anspråk som hon förknippar med 

begrepp som master narratives eller metanarrativ. Även jag ser detta som 

ett befriande öppet förhållningssätt till de lokala berättelserna eftersom 

särarten bevaras samtidigt som inflytanden från olika håll kan studeras. Jag 

kommer i möjligaste mån att benämna dessa berättelser, om skola och 

samhälle som används och omformas i lärarnas berättelser, med namn 

som relaterar till innehållet. Jag ser inte dessa berättelser som hegemoniska 

utan som komplementära och parallella, de tar form på olika sätt i lärarnas 

berättelser och ges olika betydelse i olika versioner.  Varje institution 

skapar sin egen uppsättning av stora och små berättelser och de används 

när identiteter formas där.  

 

Genom att särskilt uppmärksamma återberättelserna och söka efter de 

gemensamma teman som återkommer i dessa, rekonstruerar Linde några 

berättelser som är välkända för alla i företaget och som de förhåller sig till 

på olika sätt i sina egna berättelser. Därigenom blir berättelserna ett 

institutionellt minne, men det fungerar inte som ett arkiv där information 

lagras i befintligt skick, utan som berättelser som återberättas om och om 

igen och hela tiden anpassas till situationen, till nuet, berättelserna 

används på olika sätt av olika människor. 

 

Efter att ha beskrivit innehållet i det institutionella minnet är det möjligt 

att studera vilka skillnader det finns i olika berättares versioner av 

berättelserna. Detta gör Linde (2009) på flera olika sätt. Hon analyserar 

berättarnas positioner inom företaget och vilket mandat de kan sägas ha 

från institutionens sida. Det har till exempel betydelse om berättaren 

formellt företräder institutionen eller inte och vilken position han har 

inom företaget. Olika berättare har olika rättigheter att berätta, en som 

varit med länge och instruerat nybörjare har ett starkt mandat. Poängen 

med en berättelse skiftar också om det till exempel är en försäljare eller en 

chef i företaget som berättar. Men Linde (2009) betonar även att det har 

betydelse hur väl insatt berättaren är i det hon kallar den textuella 

gemenskapen (s. 172), det vill säga vad berättaren vet om berättelserna och 

om hur de kan, och bör, användas. Att bli en del av en institution och en 

del i gemenskapen, handlar om att lära sig de viktigaste institutionella 
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minnena och att förstå hur de kan användas i olika situationer. Hur 

individer i sina berättelser förhåller sig till dessa minnen har betydelse för 

hur de på så vis formar sina yrkesidentiteter i relation till den institution de 

är verksamma inom. Individernas berättelser passar inte alltid så bra med 

det institutionella minnet. Det fanns till exempel inte många kvinnliga 

säljare i det förflutna i det företag Linde undersökte vilket hade betydelse 

för nyanställda kvinnors möjligheter att bli en del i gemenskapen. I min 

undersökning har alla medlemmar samma formella position, de är lärare. 

Men det är skillnader i hur väl insatta de är i den textuella gemenskapen. 

En del av lärarna är väl insatta i berättelserna om skolans förflutna, andra 

är trevande och försiktiga och refererar gärna till andra återberättare. 

 

De institutionella minnena kan användas på olika sätt av individerna. Det 

är vanligt att de används för att bekräfta att aktuella händelser har 

hanterats på ett sätt som ligger i linje med hur vi brukar göra, eller för att 

visa att vi kommer att klara av något svårt eftersom vi gjort det förr. 

Berättare citerar eller använder samma moraliska värden som i berättelser i 

det institutionella minnet för att visa samhörighet i sina egna berättelser. 

Men det är också vanligt att de används för att kritisera aktuella beslut 

eftersom de inte ligger i linje med det institutionella minnet. 

Institutionella minnen används även för att ironisera över aktuella 

händelser eller direkt ta avstånd. 

 

Vad gemensamma minnen är och vilken betydelse de kan ha för hur 

individer formar sina yrkesidentiteter har diskuterats ovan. Jag har också 

närmat mig frågan om hur olika forskare gjort för att analysera dessa 

processer. Dessa resonemang får konsekvenser för analysen av berättelserna 

om Sjöskolan. I det följande drar jag några slutsatser.  

   

Det är fruktbart att betrakta minnen som ett socialt och gemensamt 

fenomen, snarare än ett individuellt och psykologiskt, om man som jag vill 

förstå både något om skolan som kontext och lärares identiteter utifrån 

deras livsberättelser. Livsberättelserna betraktas i avhandlingen som 

individuella i det avseendet att de berättas av en individ, de fokuserar på 

individens erfarenheter och hur erfarenheterna förstås av individen. 

Därmed inte sagt att de är endast individuella utan de är även sociala 
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konstruktioner, vilket jag utvecklar i avsnittet om livsberättelser. Jag har 

alltså gjort en distinktion där jag fokuserar mer på kollektiva aspekter när 

jag skriver om minnen och fokuserar mer på individuella när jag skriver 

om livsberättelser. Minnena ges här en mer kollektiv karaktär10 eftersom 

intresset riktas mot hur minnen används och förstås av en grupp (lärarna), 

eller mer specifikt lärarna på institutionen Sjöskolan. Att på detta sätt 

betona den individuella karaktären av livsberättelserna och den kollektiva 

karaktären hos minnen ligger i linje med liknande studier (Goodson & 

Choi, 2008). Detta öppnar för ett synsätt där det blir en tillgång att det 

finns olika versioner av samma minnen av händelser eller personer. 

Berättelserna om vad som hände eller om en central person på skolan kan 

på så vis göras nyanserade samtidigt som berättaren betonar det som är 

viktigt just för henne/honom.  

 

När det gäller kollektiva minnen och institutionella minnen så anser jag att 

det finns vinster med att hålla isär begreppen något i min studie. Genom 

att reservera begreppet institutionella minnen för de berättelser som 

kopplas direkt till Sjöskolan, så kan jag utnyttja åtskilliga delar av de 

teoretiska verktyg som Linde (2009) utformat då jag rekonstruerar minnena 

om skolan som framträder i lärarnas berättelse.  

Samspelet och relationerna mellan identitetsbegreppen och minnen 

Skälen till att yrkesidentiteter analyseras i denna avhandling återfinns i de 

olika teorier som presenterats i detta kapitel. Bauman visar hur människors 

identitetsprojekt är sammanlänkade med förändringar i samhället, såsom 

den ökade globaliseringen och individualiseringen (Bauman, 2001). Däri 

finner jag det första argumentet för att studera lärares identiteter. Om 

identitetsprojekten befinner sig på en så central plats i samhällets 

förändringar så framstår de som en bra utsiktsplats när 

samhällsförändringen och lärares förutsättningar i den ska studeras. 

Genom att analysera de identitetsprojekt och de mål som lärarna 

formulerar i sina berättelser söker jag möjligheter att få syn på 

samhällsförändringarna ur ett perspektiv som ligger så nära lärarna som jag 
                                                 
10

 Andra forskare har valt att betona att minnen även kan ha en individuell karaktär genom att 
benämna dem till exempel ”personligt minne” (Pérez Prieto, 2006a, s. 19,). Men eftersom jag redan 
använder flera olika typer av minnesbegrepp, väljer jag att försöka hålla isär det individuella i relation 
till det kollektiva på detta sätt. 
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någonsin kan komma. När de berättar om sig själva i relation till sin 

kontext berättar de om möjligheter de ser, men också om problem de mött 

och i dessa berättelser kan jag ana hur ”väven av förbindelser och 

beroenden” (Bauman, 2002, s. 23), tar form. Jag menar att denna väv blir 

påtaglig och konkret i deras identitetsprojekt. Faktorer som migration, 

medier, skolpolitik, kön, klass och konkurrens samspelar och öppnar eller 

stänger dörrar för deras identitetsprojekt.  

 

Att analysera lärares yrkesidentiteter har också andra, kanske något mindre 

storslagna, värden. Mishler (1999) visar att det är stora skillnader i hur 

konsthantverkare formar sina yrkesidentiteter. I andra studier visar han att 

det är skillnader i hur människor i sina berättelser hanterar traumatiska 

delar av sina liv och därmed rekonstruerar sina vuxenidentiteter (Harvey, 

Mishler, Koenen & Harney, 2000; Mishler 2006). Dessa studier visar att 

det är en poäng i sig att söka och försöka beskriva mångfalden i de vägar 

som människor konstruerar sina identiteter. Jag menar att det kan vara en 

god sak att lyssna till och lyfta fram lärares olika sätt att vara lärare i en tid 

då många vill vara med och definiera yrket (se till exmpel Liedman, 2011). 

Att påvisa olikheter är därmed ett annat, mer direkt sätt att försöka få syn 

på olika berättelser om yrket och motverka likriktning. 

 

Baumans och Mishlers teorier bygger, i likhet med de andra teorier om 

identitet som används i denna avhandling, på tanken att identiteter är 

sociala till sin karaktär. Bauman beskriver dem som gemenskaper som 

byggs upp kring gemensamma mål och i gränslandet mot andra. Mishler 

poängterar ofta betydelsen av kontexten i vilken berättelserna och därmed 

identiteterna tar form. Detta sker dels i samspelet mellan berättare och 

lyssnare och dels i samspelet mellan individen och de gemenskaper han 

eller hon är en del av (såsom familjen eller arbetsplatsen). Båda två 

understryker betydelsen av det sociala sammanhanget för våra 

identitetsprojekt. Identitetsprojekten och livsberättelserna är med Mishlers 

terminologi socialt situerade handlingar (”socially situated actions” 

Mishler, 1999, s 18; se även Karlsson, 2006). Mishlers modell för hur 

vuxnas identitetsarbete kan studeras i livsberättelser har varit vägledande i 

mitt arbete med att analysera lärarnas identitetsframträdanden som sociala 
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handlingar. Analyserna av hur lärarna formar sina yrkesidentiteter säger 

därmed något om den sociala kontext där identitetsarbetet utförts. 

 

Det är i ljuset av denna utgångspunkt min analys av de institutionella 

minnena ska ses. Genom att använda Lindes (2009) modell för analyser av 

institutionella minnen kan jag bättre förstå hur identiteter skapas inom 

Sjöskolan som institution. Därmed betonas den sociala och situerade 

aspekten i analysen av lärarnas identitetsframträdanden. Eller mer konkret 

uttryckt: Lärarna har jobbat på samma skola, de har lyssnat till och 

återberättat samma berättelser och många av dem har träffats dagligen. 

Detta innebär att de delvis har delat samma sociala kontext då de format 

sina yrkesidentiteter. Innehållet i många av lärarnas berättelser handlar om 

samma plats och om det identitetsarbete som pågick där, samtidigt som de 

i sina egna versioner gör sina egna poänger och formulerar sina identiteter 

i berättandet. Det faktum att jag intervjuar lärarna i samband med eller 

strax efter att deras skola lagts ner sätter möjligen ytterligare fokus på deras 

identitetsarbete eftersom det kan betraktas som en viktig händelse för 

lärare som kopplat sitt identitetsprojekt till just den platsen. Möjligen kan 

man tala om en kollektiv turningpoint (Mishler, 2006), eller i alla fall en 

gemensam slutpunkt. 

 

Sammanfattningsvis har jag genom mitt val av teorier fått motiv för varför 

identiteter är meningsfulla att studera som ett sätt att förstå och kritiskt 

diskutera aktuella samhällsförändringars betydelse för läraryrket (Bauman, 

2001; 2002). Jag har genom Mishlers (1999) teorier redskap att bearbeta 

och analysera lärarnas identitetsarbete i livsberättelserna. Slutligen bidrar 

Lindes (2009) teorier med att yttrligare förstärka analysen av identiteter 

som sociala och situerade handlingar i den specifika sociala och historiska 

kontext som Sjöskolan utgjorde.   
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4. Livsberättelseansatsen 

I det förra kapitlet tog jag mig an uppgiften att bidra med berättelser om 

”väven av förbindelser och beroenden” (Bauman, 2002, s. 23) när det gäller 

skolors och läraryrkets villkor. I det här kapitlet går jag vidare med att 

diskutera och precisera mitt förhållningssätt till berättelser och mina 

positioner i relation till livsberättelseansatsen. Denna ansats öppnar för 

flera teoretiska som metodologiska ställningstaganden som har betydelse 

för vilka kunskapsanspråk som kan göras och hur undersökningen 

genomförts. 

Livsberättelsestudier av sociala kontexter 

Det finns inom sociologin en tradition som betraktar livsberättelser som 

viktiga för att förstå det omgivande samhället och sociala kontexter ur 

enskilda människors perspektiv (Thomas & Znaniecki, 1958; Shaw, 1966; 

Bertaux, 1981a; 1981b; Bertaux & Thompson, 1997; Öberg, 1997; Pérez 

Prieto, 2003; Bertaux, Thompson, & Rotkirsch, 2005; Goodson; 2005b; 

Pérez Prieto, 2006a). De första stora studierna som gjordes inom 

Chicagoskolan på 1920-talet hade en väldigt rättfram karaktär. The polish 

peasant in Europe and America (Thomas & Znaniecki, 1958) är ett 2200 sidor 

långt monumentalverk där forskarna med hjälp av brev, livsberättelser, 

tidningsartiklar och myndighetsrapporter belyste den då (och nu) aktuella 

frågan om migration och kulturell förändring (Plummer, 2006). Deras 

metoder har beskrivits som naiva, men viktiga eftersom de ”started to 

make the bridge to pragmatic, experientialized, localized knowledges, but 

it could not, and did not, go far enough” (Plummer, 2006, s. 115). Både 

deras sätt att använda alla data de kan komma över och deras tilltro till att 

människors berättelser kan tillföra något till hur en samhällsförändring kan 

förstås har fungerat som viktig inspiration för mitt sätt att planera och 

genomföra denna studie. I intervjuerna har jag medvetet intagit en öppen, 

frågande hållning och markerat att det är lärarna och deras erfarenheter 

som står i fokus. Även i analyserna har min strävan hela tiden varit att vara 

ytterst lyhörd och lyssna på vad de säger. Därmed försöker jag att sätta 

deras berättelser i centrum innan jag gått vidare med att försöka 

kontextualisera eller teoretisera det de berättar (Pérez Prieto, 2007). 
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Förhållningssättet i kapitlet om Sjöskolan är inspirerat av Chicagoskolan 

och Bertaux och Thompsons analyser11 (1997; 2005) i det avseendet att 

olika data använts för att komplettera berättelsen om skolan och att jag ser 

den som ett sätt att förstå förändringar som svensk skola genomgått utifrån 

ett specifikt perspektiv. Metoden att kontextualisera berättelser med hjälp 

av olika skriftliga källor är vanlig även i modern narrativ forskning (Linné, 

2005; Linde, 2009; Goodson & Anstead, 2010). 

Livsberättelser som sociala konstruktioner 

Viktiga saker har hänt med livsberättelseansatsen sedan Chicagoskolans 

glansdagar. Språket och berättelser betraktas inte längre som 

”genomskinligt” (Hydén, 2007, s. 1) i den bemärkelsen att det återspeglar 

en social verklighet på ett oproblematiskt sätt. Därmed skiljer sig min 

berättelse om förändringar i skolan från Thomas och Znanieckis berättelser 

med avseende på kunskapssyn. De utgick från ett realistiskt synsätt där 

orden direkt återspeglade en objektiv verklighet, emedan jag utgår från ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt där det är viktigt att beakta hur berättelsen 

har kommit till (Mishler, 1999; Freeman, 2010) och hur olika versioner på 

olika sätt kan bidra till flera berättelser om samhällsförändringar (Pérez 

Prieto, 2007). 

 

Berättelser och livsberättelser blir sett ur detta perspektiv inte bara en fråga 

om att återge hur något var. Liv har levts och händelser har inträffat, men 

när vi berättar om dem så händer det en hel del (se även avsnittet om 

Mishlers analyser av livsberättelser i föregående kapitel). Bruner (1986) har 

gjort en viktig distinktion då han beskriver en berättelse som en typ av 

”expression” (s. 6f), han ser detta som livet som berättelse eller det 

berättade livet. Sett på detta vis skiljer sig alltså berättelsen om livet från 

det upplevda livet som han kallar ”experience” (ibid., s 6f). I ytterligare ett 

tankeled skiljer han på det upplevda livet och det levda livet. Detta 

                                                 
11

 I en bok om förändringarna i det ryska samhället i samband med Sovjetunionens sönderfall har 
Bertaux, Thompson och Rotkirsch (2005) använt livsberättelser samhällsförändringarna i ett 
historiskt perspektiv, med hjälp av olika källor, bland annat utifrån ett stort antal 
livsberättelseintervjuer. Berättelsernas funktion i boken är att ge en bild av hur enskilda människors 
levnadsöden flätas samman med förändringar i samhället, hur individer utifrån sin egen historia 
reagerar och agerar utifrån de reformer som påbjuds. I viss mån lyckas de även visa hur individerna 
också är delaktiga i samhällsförändringarna, genom att beskriva hur gamla/andra ideal och 
värderingar ligger kvar i familjernas och individerna medvetande vilket gör att de inte knyter an till 
den nya tidsandan. 

74



 75 
 

innebär att en berättelse befinner sig åtminstone två led från den verklighet 

den försöker beskriva, även om berättaren gör sitt yttersta för att hålla sig 

till en korrekt beskrivning.  Skillnaden mellan det levda livet och det 

upplevda livet är att vi inte uppfattar eller förstår allt som händer omkring 

oss. Relationen mellan det upplevda livet och det berättade livet är mer 

komplicerad. Bruner beskriver det som ett dialektiskt förhållande och ser 

ett spänningsförhållande mellan dem. Vi har ett ständigt inflöde av 

upplevelser men det är först genom berättandet som dessa upplevelser blir 

betydelsefulla. När vi berättar så väljer vi en startpunkt i berättelsen, vi 

selekterar ut delar som ska vara med, skapar en intrig och avslutar. På detta 

sätt kopplas händelser och fenomen ihop och blir meningsfulla, 

erfarenheten ramas in (Bruner, 1986). Genom berättandet blir erfarenheter 

i allmänhet (experience) omvandlade till specifika erfarenheter (an 

experience) för individen. En människas berättelse om sina erfarenheter 

blir på detta vis ett inramat och för denne meningsfullt ”paket” med 

särskilt utvalda händelser och handlingar, med en specifik början och 

slutpunkt. Även Carr (1997) betonar den meningsskapande dimensionen 

med våra berättelser. Han skriver att människor strävar efter berättarens 

retrospektiva position innan de gör något. Handlingarna ges, enligt 

honom, mening genom att de blir en del av berättelserna om oss själva. 

Bruners resonemang är viktigt för att det pekar på distansen mellan 

erfarenheterna och berättelserna, men berättandet framstår här som en 

individuell process, något man gör för sig själv. De sociala och kulturella 

aspekterna har stor betydelse för hur berättelserna konstrueras. 

 

Freeman (2010) har på ett intressant sätt diskuterat hur gapet mellan 

erfarenheten och orden har betydelse och hur viktigt det är att vara 

uppmärksam på dess betydelse. Han lyfter fram tre paradoxer som jag 

menar gör det nödvändigt att beakta berättelsers karaktär av konstruktioner 

i en specifik kulturell och social kontext. Den första paradoxen, inspirerad 

av Gadamer, (1975), är att vi befinner oss mitt en mängd språkliga, 

kulturella och historiska konventioner (Freeman, 2010, s. 163). Det är en 

position som är omöjlig att träda ur, men som vi kan var medvetna om. 

Konventionernas gränser kan töjas och berättare kan försöka finna nya sätt 

att formulera berättelser. Någon som berättar följer kulturellt betingade 

konventioner om hur berättelser ska utformas och görs inte det så förstår 
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inte de som lyssnar, eller så fyller de själva i det som sägs med hjälp av 

konventionerna (Plummer, 2006). Plummer har diskuterat sådana 

konventioner när det gäller livsberättelser i termer av ”story, plot, characters, 

themes, poetics, genres and points of view” (Plummer, 2006, s. 187), jag 

återkommer till den diskussionen i nästa avsnitt. En berättelse är inte en 

strikt kronologisk uppräkning av fakta, av karaktären ”först hände det, 

sedan det, det och det…”, utan en produkt av hur berättaren tolkar 

händelser i efterhand, väljer ut dem och gestaltar dem utifrån 

gemensamma konventioner. En konvention som Freeman särskilt lyfter 

fram är ”a narrative pressure to speak the truth” (Freeman, 2010, s. 163).12 

Berättelserna kan inte avskiljas från konventionerna eftersom 

konventionerna är en del av berättelserna. Kulturen är därmed också en 

del av berättelsen. 

 

Den andra paradoxen handlar om första- och andrahands erfarenheter. 

Freeman menar att det finns ett tryck på människor att berätta sina egna 

berättelser så gott det går och att de ska bygga på egna erfarenheter.13 Det 

är den unika erfarenheten som antas kunna tillföra någon ny kunskap. 

Men vad kan detta betyda, frågar sig Freeman? Människor följer med sin 

tid, de ser på TV, läser böcker och aldrig tidigare har det funnits tillgång 

till så mycket information. Hur, och varför, skulle människor kunna avstå 

från att använda dessa kunskaper när de berättar om sina erfarenheter? 

Enligt Freeman så gör vi inte det och det är en av de viktiga poängerna 

med att studera berättelser. Berättelserna berättas i efterhand, de är lyfta ur 

det vardagliga flödet av händelser, de är reflexiva och de kan därmed 

rekontextualiseras av den som berättar. Människor använder det de lärt sig 

sedan händelsen inträffat. I min analys av Sjöskolans historia och de 

institutionella minnena, försöker jag utnyttja denna paradox genom att ta 

fasta på de olika sammanhang, både aktuella och historiska, som lärarna 

aktualiserar i sina versioner av tidigare händelser. 

                                                 
12

 Även om Freeman (2010) visar att sanning är ett synnerligen komplext begrepp, som handlar om 
perspektiv och om vem som berättar, om känslighet inför ”the movement of the past” (s. 183) och 
känslighet inför språket, så uppfattar jag sanning som en konvention i berättandet som något enkelt. 
Konventionen att berätta sanningen handlar snarast om det som de flesta av oss fått lära oss som 
barn, att inte ljuga i en vardaglig betydelse. Ingen vill bli ertappad med att fabulera en historia vilket 
blir tydligt då lärarna i denna undersökning talar om sin gemensamma skolkontext. Flera gånger 
hänvisar de till andra när de är osäkra på någon händelse i skolans förflutna, ibland leder detta även 
till tveksamma tystnader och att de avstår från att berätta.   
13

 Detta är dessutom något jag explicit ber lärarna göra då vi börjar våra intervjuer, se kapitlet 
genomförande. 
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Den sista paradoxen är att människor vill få sina berättelser om sig själva 

att gå ihop. Freeman skriver såhär: 

  

We need something that expands the actual facts of our experience 

into an ongoing narrative, the self-image we have been building in 

our mind for years. The spin doctoring that goes on keeps us 

believing that we are good people, that we are in control and mean to 

do good. (Freeman, 2010, s. 164 – 165) 

 

Detta fenomen har uppmärksammats med olika förtecken av olika 

forskare. Linde (1993) har utifrån ett lingvistiskt perspektiv visat hur 

koherens skapas i livsberättelser bland annat genom att skapa ett intryck av 

kontinuitet (se även avsnittet om livsberättelser och identitet ovan). 

Gazzaniga (1998) har ur ett psykologiskt perspektiv hävdat att det finns 

strukturer i hjärnan som liknar en översättare/tolk som skapar lögner som 

vi behöver för att behålla kontrollen.  MacIntyre har kallat människan för 

”ett historieberättande djur” (MacIntyre, 1997, s. 254) och han säger att 

alla aspirerar på sanningen i sina berättelser. Hans tanke är att vi alla gör 

våra liv begripliga genom våra berättelser och att vi i våra liv har en 

riktning som bygger på en huvudberättelse om hur vi ska leva livet på ett 

riktigt sätt.  Han lägger stor vikt vid begreppet intelligible (begriplig) när 

han säger att alla människor alltid ska kunna leverera en berättelse som 

motiverar deras handlande, både nu och tidigare i livet. Funktionen med 

dessa berättelser är dels att vi ska förstå oss själva, men det är också viktigt 

att berättelsernas uppfattas som trovärdiga av andra. Denna paradox har 

betydelse för hur jag ser på de teman som spelat en viktig roll i analysen av 

lärarnas identitetsframträdanden. Dessa teman ses just som teman i 

berättelser och inget annat. De ses inte som några psykologiska strukturer, 

eller personlighetsdrag som beskriver hur lärarna är. Alla vill berätta 

koherenta berättelser och temana är ett sätt för lärarna att skapa 

kontinuitet i sina och ett sätt för mig att analysera den aspekten.14 Därmed 

har jag återvänt till betydelsen av konventioner i livsberättelser i denna 

avhandling. 

                                                 
14

 Som motvikt mot kontinuiteten som betonas i analysen av teman så har jag även sökt efter 
vändpunkter och unika händelser i lärarnas berättelser (se avsnittet om Mishlers teroier ovan, samt 
kapitlet Genomförande).  
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Berättelser, livsberättelser och konventioner 

Det narrativa forskningsfältet har expanderat explosionsartat sedan 1980-

talet (Hydén, 2007) och det har influerats från en stor mängd av olika 

teorier och ämnen (Plummer, 2006). Konsekvensen av denna divergenta 

historia är att många begrepp genererats och definierats olika utifrån olika 

teoretiska grundantaganden. I det här avsnittet diskuterar jag begrepp som 

används i avhandlingen främst utifrån sociologen Plummers (2006, s. 186 

ff) terminologi samtidigt som jag belyser några av de konventioner som är 

vanliga i människors livsberättelser.  

 

Berättelse (story), det mest grundläggande elementet i en livsberättelse, 

definieras av Kenyon och Randall som ”someone telling someone about 

somebody doing something” (i Plummer, 2006, s. 187). Denna mycket 

öppna definition fångar centrala drag i vad vi förväntar oss då en människa 

säger att hon ska berätta något. Det finns en aktör i berättelsen och 

aktören gör något. Plummer lägger till att det oftast finns en serie av 

händelser och en moralisk poäng, en sensmoral i en berättelse. Berättelsen 

vävs kring händelserna och människorna. Definitionen pekar även på att 

det finns en berättare och att berättaren också gör något, det vill säga 

berättar. Med Mishler, vill jag ytterligare understryka att livsberättelsen är 

en handling (se även Linde, 1993; Bamberg, 2006b; Georgakopoulou, 

2006a), ett identitetsframträdande, ett sätt att visa vem man är och vill 

vara. Innehållet i och formen för berättelsen smälter samman i en 

livsberättelse (White, 1987) och därför analyseras i den här avhandlingen 

båda dessa sidor (jämför Pérez Prieto, 2006a). En konkret konsekvens som 

detta synsätt fått för denna avhandling är att jag så långt det är möjligt 

försökt visa både vad jag ser som berättelsernas poänger och hur dessa 

berättelser tagit form i samspelet mellan mig och intervjupersonerna 

(Mishler, 1999; se även Pérez Prieto, 2007; Karlsson. 2006). 

 

En plot, är hur händelserna i en berättelse organiseras, oftast med en början 

en mitt och ett slut, på svenska ligger begreppet intrig nära i betydelse. 

Syftet med ploten är enligt Plummer (2006) att skapa spänning, intresse 

och koherens. Den är även nära kopplad till begrepp som teman och 

storylines som också är konventioner vi använder för att få våra berättelser 

begripliga och sammanhängande. Dessa verktyg har använts på lite olika 
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sätt i avhandlingen. I avsnittet om skolans historia har jag konstruerat en 

tydlig kronologiskt organiserad berättelse, med en tydlig början, ett slut 

och ett antal händelser som jag anser är betydelsefulla. Jag formulerar även 

två teman, om andan och eleverna, som jag fått syn på i analysen av 

lärarnas berättelser. På så vis använder jag konventionerna för att göra 

berättelsen om skolan tydlig. I analysen av varje enskild lärares berättelser 

söker jag efter specifika teman. Jag använder på så vis konventionen för att 

förstå deras poänger. I samma berättelser söker jag även efter vändpunkter 

(Denzin, 1989; Plummer, 2006) som ofta kan spela en viktig roll i intrigen 

för att lyfta fram särskilt viktiga händelser (Plummer, 2006). Slutligen så 

laborerar jag även med den traditionella intrigen, att berätta från början till 

slut, när jag utifrån Lindes (2009) och Mishlers (2006) teorier 

rekonstruerar, analyserar och presenterar de institutionella minnena. I den 

analysen framstår olika temporala kontexter som viktiga i olika berättelser. 

Ibland är det tydligt att berättaren vill göra en poäng i nutid, till exempel i 

Olofs version av Sjöligans betydelse för skolans möjligheter att hävda sig i 

konkurrensen.15 Och ibland är det den historiska kontexten som ges 

företräde, som när Hedvig berättar om de Stränga männens förmågor och 

hon berättar om något som hon anser gått förlorat idag. Jag har där försökt 

använda intrigen för att markera vilka kontexter som framstått som särskilt 

viktiga i de olika versionerna. Det är dock viktigt att inte polarisera den 

historiska (berättade) kontexten och den aktuella kontexten för hårt i 

analysen eftersom båda kan ges betydelse. En berättelse om en händelse i 

det förflutna kan även ses som ett inlägg i en aktuell debatt. Hedvigs 

berättelser om stränga män kan i det ljuset ses som ett ställningstagande för 

en positiv inställning till dagens diskurs med ordning och reda i skolan 

(Larsson, Löfdahl, & Pérez Prieto, 2010; Wiklund, 2006; Lunneblad, 2010). 

Pérez Prieto (2003; 2006b) genomför sådana analyser systematiskt då lärare 

berättar om sina minnen från den egna skolgången och samtidigt 

kommenterar dessa minnen utifrån ett perspektiv som professionella 

lärare. Det är denna rörelse mellan historiska och aktuella kontexter som är 

en av finesserna med analysen av institutionella minnen. Innehållet växer 

fram i samspel mellan olika versioner och i de olika versionerna görs olika 

kontexter relevanta. 

 

                                                 
15

 Berättelserna om Sjöligan utvecklas i kapitlet om de institutionella minnena. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att dessa, för (livs-) berättelser typiska, 

konventioner har fungerat som ett stöd vid analyserna av skolans historia, 

lärarnas identitetsframträdanden och de institutionella minnena.  

Livsberättelser – när livet är på semester? 

Frågor om vad som ska studeras och hur det ska gå till när berättelser 

används för att analysera människors identiteter och sociala kontexter 

debatterades kraftigt under 2000-talets inledande decennium (Freeman, 

2003; 2006; 2010; 2011; Gergen & Gergen, 2006; Bamberg, 2004; 2006a; 

2006b; 2011 Georgakopoulou, 2006a; 2006b; Phelan, 2006; Shuman, 

2006). Jag avslutar detta kapitel med att göra några ställningstaganden, med 

betydelse för hur jag genomfört datakonstruktion och analyser i denna 

avhandling, utifrån några poänger i den debatten. I huvudsak gick 

skiljelinjen mellan de som ville att narrativ forskning skulle inriktas mot 

”small stories” (Bamberg, 2006b; Georgakopoulou, 2006a), det vill säga 

berättelser som tog form i vardagliga samtal och de som försvarade en mer 

traditionell berättelseforskning baserad på berättelser som tillkommit 

genom kvalitativa forskningsintervjuer vilka i debatten kom att benämnas 

”big stories” (Freeman, 2006, s, 131). Gränsen mellan dessa beskrevs av 

Gergen och Gergen (2006) som en skillnad mellan dem som betraktade 

berättelser som diskursiva handlingar och de som såg dem som ett sätt att 

förstå världen. 

 

Poängen som lyfts fram med att studera vardagsberättelser är att de sägs 

vara mindre reflexiva och mindre artificiella (Bamberg, 2008; se även 

Helsig, 2010), än berättelser som skapas vid en livsberättelseintervju. 

Bamberg skriver att det är möjligt att i berättelser analysera hur en 

människa positionerar sig här och nu i relation till andra16 och därmed 

skapar en känsla av vem han/hon är. Innehållet i en berättelse är intressant 

i relation till interaktionen och positionerna mellan aktörer här och nu, 

enligt Bamberg. Han och andra förespråkare för analyser av ”small stories” 

anser att det går att visa hur människor i sitt berättande använder, eller gör 

                                                 
16

 Uppmärksamheten på berättelserna som sociala konstruktioner kan även riktas mot innehållet. 
Genom att omsorgsfullt lyssna till och läsa berättelser är det möjligt att analysera omgivningen i 
vilken berättelsen utspelas. Man kan redovisa vilka personer som lyfts fram i berättelsen och vilka 
som tonas ner (Mishler, 1999; Pérez Prieto, 2006a; Langellier, 2004). En sådan analys har hjälpt mig 
att få syn på vilka personer som förekommit i många berättelser av olika lärare, det har varit ett sätt 
att söka efter institutionella minnen i transkripten.  
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motstånd mot, dominerande diskurser när de formar sina identiteter 

(jämför Søreide, 2006) i samspel med andra.  Berättandet är en diskursiv 

handling där berättaren förhåller sig till olika master narratives (Bamberg, 

1997). 

 

Udden i kritiken av ”big stories” riktas främst mot att de distanserar sig 

från den vardagliga interaktionen, både i tid och rum, men även i storlek 

eftersom de ofta är omfattande (Helsig, 2010; Freeman, 2010). Jag 

betraktar dock livsberättelsernas reflexiva karaktär som en av dess styrkor 

eftersom berättaren har möjlighet att sätta händelser i nya perspektiv och 

lägga dem tillrätta i relation till sina berättelser om sitt liv (Freeman, 2010). 

Denna något distanserade position i relation till innehållet i berättelserna 

har liknats vid att livet är på semester (Freeman, 2006). Reflekterandet i de 

stora berättelserna gör att de går bortom det vardagliga, skriver Freeman 

(2006), det skapar mening med de specifika dimensioner i livet som ställs i 

centrum. Därmed blir berättelserna med Gergens och Gergens (2006) ord 

ett sätt att förstå världen. En fördel med ”big stories” är enligt Freeman att 

berättaren har en viss överblick som saknas i det vardagliga berättandet, 

han liknar det vid att en arkeolog kan ha nytta av en karta. Han menar 

även att de små berättelserna kan liknas vid episoder och att dessa kan ges 

mening på ett annat sätt om de placeras i en intrig i relation till andra 

episoder. 

 

Skillnaderna i analytiskt perspektiv får konsekvenser för vilka identiteter 

som tar form i berättelserna. Kritikerna av ”big stories” menar att dessa 

beskriver erfarenheter som ”internally organized texts” (Bamberg, 2006b, s. 

142) vilket leder till att berättelser kan framstå som kognitiva strukturer 

trots att de produceras i en artificiell intervjusituation. Freeman håller med 

om att det är olika identiteter som produceras, men att ingen av dem 

enbart är produkter av intervjusituationen. Reflektioner i ”big stories” 

tenderar att producera ett ”Big Self” (Freeman 2006, s. 134) som är mer 

stabilt och kontinuerligt än de identiteter som konstrueras i ”small stories”. 

Dessa identiteter utesluter dock inte utan kompletterar varandra.  

 

Whether we like it or not, we are also – at this moment in history, in 

the context of contemporary Western culture – big story selves. This 
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doesn’t commit us to some fixed, grandiose, narcissistic, hyper-

masculine vision of the Individual, only to the idea that our lives - the 

movement of our lives, across significant swats of time – continues to 

have meaning for many. (Freeman, 2006, s. 135) 

 

Kulturen och litteraturen (Freeman, 2010) är fylld av berättelser där 

människor berättar om sina liv som en kontinuerlig (framgångs-) berättelse 

och det är en konvention som har betydelse i många livsberättelser.  

 

Den här debatten har visat på olikheter i vilka berättelser som är viktiga att 

studera och vilka konsekvenser det får för hur människors identiteter och 

sociala kontexter kan beskrivas.  De Fina (2009) har betonat att det är mer 

betydelsefullt hur narrativa data analyseras än om de har sitt ursprung i 

vardagligt prat kontra en kvalitativ intervju. Ett sådant förhållningssätt 

medger att det är möjligt att både intressera sig för berättelsernas innehåll 

och betydelsen av hur de kom till. Detta är även det synsätt som Freeman 

(2011) kommit fram till i sin senaste artikel. Många har i praktiken visat 

hur analyser av hur berättelser tar form i interaktion mellan intervjuare och 

intervjuperson kan bidra till förståelsen av innehållet i berättelserna 

(Helsig, 2010; se även Mishler 1999; Pérez Prieto, 2006). 

 

I den här avhandlingen förenas ett intresse för livsberättelser som 

diskursiva handlingar och som ett sätt att förstå världen (Gergen & Gergen, 

2006) och det får konsekvenser som blir synliga mot bakgrund av debatten 

om ”small” och ”big stories”. En livsberättelseintervju är en interaktiv 

situation och även om den inte är vardaglig, så är intervjujsituationen ett 

möte mellan två människor. Det är där identitetsframträdandena görs, det 

är där intervjupersonerna försöker göra sig förstådda och lyfta fram sina 

poänger. Och det är också där diskurser aktualiseras, stora berättelser tar 

form och konventioner används. Berättandet och berättelserna är viktiga 

eftersom vi i dessa visar vilka vi är, eller vill vara. De är aktiva handlingar.  

 

Förespråkarna för ”big stories” inspirerar min analys av hur människor 

förstår världen. Jag ansluter mig till Freemans hållning att livsberättelsedata 

”[…] bears some relationship to what goes on outside the more rarefied 

methodological environments contrived by social scientists” (2006, s. 135). 
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Människors tolkade och meningsskapande versioner om händelser i det 

förflutna är värdefulla eftersom de bidrar till insikter om hur förändringar i 

omvärlden kan beskrivas. Om minnen inte betraktas som rena 

rekonstruktioner av händelser utan samtidigt som konstruktioner så kan de 

ges:  

 

[…] a kind of ’rescue’ function: by taking up what could not be seen, 

or known, in the moment, it can deliver us from the forgetfulness 

that so often characterizes the human condition. (Freeman, 2006, s. 

137)  

 

Genom att analysera och rekonstruera skolans historia använder jag olika 

versioner och jag strävar efter att de ska få vara olika, så att olika berättelser 

och berättares versioner och rekontextualiseringar blir synliga. Det är ett 

sätt att försöka ta mig an uppgiften att få syn på hur olika människor lyfter 

fram olika beroenden och samband i sin förståelse av omvärlden. I 

analysen av de institutionella minnena sammanstrålar berättelsernas 

funktion som diskursiva handlingar med lärarnas sätt att förstå världen. 

Detta görs genom att jag växelvis konstruerar de institutionella minnenas 

innehåll och de enskilda berättarnas ståndpunkter i relation till innehållet. 

I de olika versionerna av de institutionella minnena (om det förflutna) görs 

identitetsframträdanden (i berättarkontexten/intervjusituationen). 

Stora tidigare kända berättelser 

Men även förespråkarna för ”small stories” bidrar med inspiration till hur 

berättelser kan bidra till insikter om den sociala kontexten genom att 

analysera hur människor förhåller sig till olika diskurser eller master 

narratives när de berättar (Bamberg, 1997, Helsig, 2010). De studerar hur 

människor i sina berättelser tar ställning för eller emot dominerande 

berättelser (jämför Søreide, 2006) I mina analyser har jag sökt efter tidigare 

kända berättelser om skola och läraryrke på ett liknande sätt. Jag söker efter 

berättelser som kanske inte längre har så stort inflytande för alla, men som 

ändå är viktiga för den som berättar. Mitt intresse har varit att försöka se 

hur olika berättelser om skola tar form, eller vävs in, i lärarnas berättelser. 

Linde (2009) resonerar på ett liknande sätt då hon ser hur de stora 

amerikanska framgångsberättelserna blir en del av enskilda människors 
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berättelser. Hon skriver om ”nested narrative types” (Linde, 2009, s. 86) 

som olika typer, eller storlekar, av berättelser som samspelar i berättelsen 

om det företag hon studerar. Pérez Prieto visar på ett liknande sätt hur 

stora berättelser om tro, demokrati och skola (Pérez Prieto, 2004; 2006a; 

2006b) tar form i lokala mosaiker av berättelser. Tanken om att fragment av 

narrativ kan bäras av människor och spela roll för hur nya berättelser om 

skolan tar form lånar jag från Balls sätt att skriva om hur diskursiva 

fragment rör sig mellan olika lokala kontexter och används för att skapa 

”excellent clusters” (Ball, 2007, s. 145) där bra idéer om vad som fungerar 

skapas.  

 

Mitt sökande efter diskursiva eller tidigare kända berättelser om skola och 

läraryrke är ett kompletterande sätt att försöka förstå hur människor 

använder tillgängliga narrativa resurser när de formar sina 

identitetsframträdanden och sina versioner av de sociala kontexter de 

berättar om. 
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5. Genomförande 

I det här kapitlet presenterar jag de data jag utgått från i undersökningen 

samt urvalsprinciperna. Jag redovisar även hur dataproduktionen har gått 

till, det vill säga under vilka förutsättningar intervjuerna genomförts och 

berättelserna berättats. Avslutningsvis åskådliggörs analysprocessen, det vill 

säga hur berättelserna har bearbetats för att jag ska få syn på resultaten. 

Avhandlingens empiriska grund - intervjuer 

De data som ligger till grund för den här avhandlingen kommer 

huvudsakligen från femton livsberättelseintervjuer som jag genomfört med 

åtta lärare som har det gemensamt att de under någon period av sin karriär 

jobbat som lärare på Sjöskolan. Utöver dessa intervjudata har dokument 

på nationell, kommunal och skolnivå på olika sätt bidragit med 

kompletterande uppgifter. I figur 2 beskrivs intervjuerna översiktligt i den 

ordning de genomfördes. 
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Lärare 

och 

intervjuplats 

Ämnen/ 

Utbildning 

Ålder 

 

År på 

Sjöskolan 

Intervju 1 

datum 

och 

intervjutid 

i timmar 

Intervju 2 

datum 

och 

intervjutid 

i timmar 

Anna 

Hemmiljö 

Idrott &  

Spanska 

60  1969 - 2007 070426 

2:18 

070917 

1:40 

Erik 

Sjöskolan/ 

Ny skola 

SO 55  1978 - 2007 070504 

0:55 

090519 

1:20 

Hedvig 

Hemmiljö 

Svenska &  

Tyska 

65  1974 - 2007 080909 

1:49 

080922 

1:57  

Maria 

Ny skola 

Hemkunskap17 

& Engelska 

40  2000 - 2006 081022 

1:52 

081117 

1:55 

Olof 

Ny skola 

NO & 

Matematik 

40  1995 - 2004 081119 

1:26 

081128 

1:55 

Gun 

Hemmiljö 

Biologi & 

Matematik 

70  1966 - 1999 090420 

1:49 

090504 

1:26 

Fredrik 

Café/ 

Ny skola 

SO 35  2001 - 2006 090602 

1:46 

090910 

1:12 

Anders 

Hemmiljö 

Fysik & 

 Matematik 

65  1972 - 1997 090615 

1:57 

--- 

Figur 1. Bakgrundsinformation om intervjupersonerna och intervjuerna. Intervjupersonernas namn är 

fingerade av forskningsetiska skäl och åldrarna som anges är ungefärliga.  

 

Samtliga intervjuer har spelats in med en diktafon (Olympus Digital Voice 

recorder VN-2100PC). I direkt anslutning till intervjutillfällena har 

intervjuerna kopierats över till min dator och därefter raderats från 

diktafonen. Jag har använt en mygga, d v s en liten mikrofon man fäster i 

kläderna som ger en god ljudupptagning. 

 

Efter intervjuerna har jag antecknat mina intryck av intervjusituationen 

enligt en kontextguide18 (bilaga 1) och dessa anteckningar har fungerat som 

                                                 
17

 Den fullständiga beteckningen på detta ämne är hem- och konsumentkunskap, men eftersom 
Maria själv kallar ämnet hemkunskap och eftersom det blir smidigare i texten har jag valt att bara 
kalla ämnet hemkunskap. 
18

 Denna utvecklades efter de första två intervjuerna för att systematisera mina anteckningar 
avseende intervjukontexten. 
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ett stöd då jag analyserat betydelsen av hur det gick till när berättelserna 

formulerades.  

 

Anders intervjuades endast en gång och skälet till det var att han från 

början inte ingick i studien. I andra intervjun med Erik framkom det att 

Anders hade publicerat en fotobok om Sjöskolan. Intervjun med Anders 

utgår från den boken. 

Skriftliga data 

Den i särklass viktigaste kunskapen om Sjöskolan kommer från lärarnas 

berättelser. Deras berättelser har kompletterats med olika dokument. 

 

Boken med bilder och kommentarer om skolans historia som Anders gav 

ut kom in sent i processen. Bilderna visar bland annat gemensamma 

studiedagar ofta kombinerade med studiebesök och ibland med 

gemensamma måltider hemma hos lärarkollegor. De visar även lägerskolor, 

julfester, högtidsdagar för enskilda kollegor samt bilder på själva skolan vid 

olika tidpunkter. Den har bidragit med kompletterande uppgifter om 

skolans historia. 

 

Efter samråd med tjänstemän på kommunens skolkontor samlade jag in 

dokument och utredningar som användes för planering av 

skolverksamheten i kommunen vid början av 2000-talet och fram till 

nedläggningen. Dessa tjänstemannarapporter och beslutsunderlag låg till 

grund för beslutet om nedläggningen av Sjöskolan. De visar bland annat 

prognoser för elevunderlaget i kommunen och den specifika stadsdelen, 

antal elevplatser i kommunen och kalkyler över kommande lokalbehov. 

Även överväganden om friskoleetableringar i kommunen, redovisningar av 

kostnader och kalkyler för framtiden samt hur den politiska processen gått 

till fram till nedläggningsbeslutet framgår av rapporterna. Dessa dokument 

används i avhandlingen som ett komplement vid beskrivningen av 

nedläggningsprocessen. 

   

I stadsarkivet fann jag dokument om en minnesfond som upprättades efter 

en studierektors bortgång. Där framgår det att ett stipendium årligen delats 
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ut till elever. Dokumentet används som ett komplement vid beskrivningen 

av det institutionella minnet om studierektorn.  

 

Övriga bakgrundsmaterial jag använt är: Ett dokument inför invigningen 

av Sjöskolan, jag benämner det Invigningsskrift Sjöskolan (1966). Redaktör 

för texten är byggnadskommitténs ordförande och övriga författare är 

skoldirektören, arkitekten, en pastor samt en redaktör. Texterna har 

fungerat som ett tidsdokument för tiden för invigningen och används 

främst i samband med beskrivningen av skolans historia.Tidningsartiklar 

om Sjöskolan i dagspressen från åren 1980 – 2007. Tidningsmaterialet har 

främst används som kompletterande material i samband med 

beskrivningen av skolans historia.  Fotokataloger, skolkataloger, lokala 

arbetsplaner och liknande dokument har samlats in, med god hjälp av 

Anna som systematiskt räddat dessa dokument. De har använts i en del 

intervjuer, men framförallt fungerat som en bakgrundsinformation för mig 

innan intervjuerna, jag har läst på för att kunna hänga med i deras 

berättelser. 

Urval 

Livsberättelsemetoden kräver att stor tid läggs ner på varje lärares 

berättelser och det är därför nödvändigt att avgränsa antalet lärare som får 

komma till tals. Åtta lärare valdes ut och inbjöds till intervju och samtliga 

tackade ja. Urvalskriterierna var följande: 

  

1. Läraren ska vara motiverad att avsätta ca fyra timmar till att låta sig 

intervjuas efter att jag informerat om min studie. 

 

2. Läraren ska under minst två år ha arbetat som lärare på Sjöskolan. 

Detta är ett krav för att de ska ha tillräckligt med erfarenheter 

därifrån och för att jag ska kunna hävda att studien är baserad på 

just den skolan.  

 

3. Jag är intresserad av förändringar på skolan och har därför 

eftersträvat en spridning så att jag får lyssna på lärare som jobbat där 

vid olika tidpunkter och får berättelser kopplade till skolans hela 

historia. Jag har strävat efter så varierade berättelser som möjligt och 
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har därför skapat viss spridning med avseende på kön, ålder och 

utbildning. 

 

4. Slutligen så har även snöbollsmetoden (Goodson & Sikes, 2001) 

använts. Det vill säga lärare har valts eftersom det kommit upp idéer 

när jag intervjuat andra. Ett motiv att välja Fredrik var att han 

jobbat som lagledare på skolan och Gun hade under många år varit 

facklig företrädare och handledare, bland annat åt Olof. 

 

Jag har valt att genomföra undersökningen på Sjöskolans högstadium en 

skola som var öppen åren 1965 till 2007. Skälen till att jag valde just den 

skolan är följande. 

 

 Genom att förlägga studien till en specifik plats betonas 

identitetsprojektens socialt situerade och historiska karaktär 

(Mishler, 1999; Pérez Prieto, 2006a; se även kapitlet om identiteter i 

denna avhandling). Deras yrkesidentiteter har i viss utsträckning 

formats på samma plats. 

 Berättelsen om skolan har en tydlig början och ett tydligt slut. Den 

öppnades i samband med att grundskolor infördes i Sverige och 

stängdes 2007. Svensk skola har under denna period genomgått 

stora förändringar, till exempel politiskt och demografiskt, som tar 

sig olika uttryck i olika lokala kontexter (Lindblad et al., 2002b). 

Sjöskolan var särskilt intressant eftersom den lades ner under en 

period då även många andra kommunala skolor lades ner. Sjöskolan 

var också särskilt intressant eftersom den genomgått en tydlig 

förändring i riktning mot ett mer mångkulturellt inslag med 

avseende på elevpopulationen, i likhet med det svenska samhället i 

stort. Just denna skola kan därför tjäna som ett intressant exempel 

på hur genomgripande samhällsförändringar tar form i skolans och 

lärarnas vardag.  

 Slutligen antogs att det faktum att skolan lades ner kunde betraktas 

som en dramatisk händelse i lärarnas karriärer och att det skulle göra 

att de skulle känna sig motiverade att berätta om vad som var 

betydelsefullt för dem som lärare och vilken roll Sjöskolan spelade 

för deras syn på yrket. 
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Dataproduktionen – berättelsernas tillkomst 

Intervjusituationen är ett viktigt tillfälle eftersom det är i samspelet där 

som berättelserna skapas och spelas in. Det är där som koherens skapas 

genom att berättare och intervjuare förhandlar om hur innehållet ska 

förstås (Mishler, 1999). Ett dilemma i den här avhandlingen är att det 

starka intresset för innehållet i berättelserna konkurrerar om utrymmet 

med redovisningar av hur berättelserna kommit till. Jag hanterar dilemmat 

dels genom att här redovisa faktorer som jag ser som betydelsefulla för 

berättelsernas tillkomst och dels lyfter fram berättelsernas karaktär av 

konstruktioner i samband med att de presenteras i resultatkapitlen. 

Därmed försöker jag redovisa såväl generella som specifika förutsättningar 

som haft betydelse för berättelsernas tillkomst. 

 

I det följande visar jag hur intervjuerna förberetts, genomförts och 

transkriberats.  

Förberedelser  

Först informerade jag ansvariga tjänstemän i kommunen om mina planer 

att intervjua lärare på Sjöskolan. Skolan var då, våren 2007, i slutskedet av 

den treåriga nedläggningsprocessen. Jag tog därefter kontakt med rektorn 

på Sjöskolan och informerade henne om mitt forskningsintresse och hon 

gav mig rådet att kontakta Anna och Erik för mina första intervjuer. Under 

genomförandet och efterarbetet av dessa intervjuer lärde jag mig mer om 

själva hantverket såsom, handhavandet av diktafonen, intervjuguide, 

frågeteknik, miljöfaktorer, transkription etc som hade betydelse för hur jag 

sedan genomförde resten av intervjuserien. 

 

Innan jag gjorde de övriga intervjuerna formulerade jag dokument som 

hjälpte mig att hålla kursen i projektet. Det första dokumentet var 

information till potentiella intervjupersoner om projektet och vad det 

innebar att delta (bilaga 2). Det andra dokumentet var en intervjuguide 

(bilaga 3) där två teman stod i centrum, skolans historia och lärarens 

yrkeshistoria. Under dessa teman formulerade jag även stödfrågor som 

skulle hjälpa mig att styra in oss mot syftet i projektet och stimulera 

berättandet. I praktiken användes stödfrågorna endast som en checklista 

90



 91 
 

mot slutet av första intervjun och då hade de flesta frågorna redan 

avhandlats i det mer spontana berättandet. Det sista dokumentet var den 

tidigare nämnda kontextguiden (bilaga 1). 

 

Utifrån urvalskriterierna valde jag ut intervjupersoner med hjälp av en 

personallista där deras tjänstgöringsår och ämnen framgick och tog kontakt 

med dem via telefon eller E-mail. Skolan var nu nedlagd. Jag prioriterade 

att intervjua några av de äldre lärarna tidigt eftersom det gav mig 

kännedom om skolans historia. Under denna period gick jag även igenom 

en hel del fotokataloger och lokala arbetsplaner för att lära mig mer om 

skolan innan jag började intervjua lärarna. På telefon informerade jag 

mycket kortfattat om syftet med undersökningen och därefter fick de ta del 

av den skriftliga informationen där jag beskrev projektet något grundligare 

och förklarade vad som förväntades av dem. Sedan tog jag kontakt igen 

och frågade om de var intresserade av att delta. Samtliga lärare jag fick 

kontakt med valde att delta och fullfölja intervjuerna. På telefon gjorde vi 

sedan upp när och var vi skulle ses. Jag var öppen för deras önskemål, men 

erfarenheter från de första intervjuerna hade lärt mig att en tyst omgivning 

underlättar hörbarheten vid transkriberingen och att det optimala är att 

inte förlägga intervjuerna mitt under en arbetsdag då läraren har åtaganden 

efter den planerade intervjutiden. Vi avsatte alltid två timmar för varje 

intervju och lärarna intervjuades vid två tillfällen. Jag var noga med att 

hålla tiden. Platserna för intervjuerna varierade vilket framgår av figur 2. 

Intervjuerna i hemmiljö planerades med kaffe och kaka och dessa 

vardagliga diskussioner och bestyr gav en viss avslappning i inramningen 

av intervjuerna. Intervjuerna i skolmiljöerna skedde i så avskilda lokaler 

som möjligt men blev ändå avbrutna vid några tillfällen dock inte under så 

långa stunder. Lärarnas önskemål var styrande för var vi befann oss.   

Intervjuerna 

Samtliga intervjuer genomfördes enskilt, endast jag och intervjupersonen 

var närvarande. De två intervjutillfällena med respektive lärare hade lite 

olika karaktär. Den första intervjun var semistrukturerad (Bryman, 2002) i 

den meningen att jag utgick från intervjuguiden med teman. Den andra 

intervjun var ostrukturerad och vi följde upp spår som påbörjats i den 

första intervjun (jämför Pérez Prieto, 2003). Både lärarna och jag tog 
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initiativ till vad som avhandlades. Vid det andra intervjutillfället hade vi 

lärt känna varandra lite och båda visste ungefär vad som förväntades vilket 

gjorde att intervjuerna alltmer fick karaktären av intervjusamtal (Karlsson, 

2006). Vid båda tillfällena har intervjupersonen getts stort utrymme att 

utveckla sina berättelser på sitt eget vis och mina frågor har antingen varit 

öppna eller av en konkretiserande eller förtydligande karaktär.  

 

När vi träffades vid det första intervjutillfället förklarade jag hur diktafonen 

användes och markerade tydligt när intervjun och inspelningen började. 

Vid alla förstaintervjuer inledde jag med att berätta eller läsa upp följande: 

 

Jag är intresserad av dina erfarenheter av läraryrket. Jag vill höra om 

sådant som du tycker är viktigt att berätta utifrån dina år som lärare. 

Eftersom det är dina erfarenheter som står i centrum så utgår jag inte 

från en massa detaljerade frågor, utan vi håller oss kring några teman 

och jag ställer följdfrågor för att hänga med. Det är bra om du utgår 

från konkreta händelser eller exempel när du berättar. Eftersom jag 

också är intresserad av Sjöskolans historia så vill jag gärna höra om 

händelser och personer som du tycker haft betydelse för skolans 

utveckling på olika sätt och vis. (Inledning av intervjuguiden) 

 

Därmed positionerade19 (Johnson, 2006) jag alla intervjupersoner som 

experter på sina egna lärarerfarenheter och sakkunniga när det gäller den 

lokala kontexten. Därefter tog intervjuerna olika riktningar. Några lärare 

tog sig an positionen direkt och började berätta, andra avvaktade tydligare 

frågor. Det finns ofta en förväntan hos intervjupersoner att en intervju ska 

gå till på ett specifikt sätt med frågor och svar (Mishler, 1986; Karlsson, 

2006). I intervjuer i TV och radio är tempot ofta högt och det är något 

som många av oss är vana vid. Denna förväntan kan bli ett hinder i en 

livsberättelseintervju som ju bygger på att intervjupersonen ska ges ett stort 

inflytande över berättelserna. Jag har därför talat med dem innan om att 

jag kommer att låta dem ta initiativ och tala till punkt och att jag kommer 

att låta det bli pauser om de behöver tänka. Mina frågor har oftast 

                                                 
19

 Begreppet positionerade används här för att beskriva situationen som jag försatte dem i när vi 
började intervjun. Johnson använder begreppet för att visa hur intervjuaren deltar i identitetsarbetet 
när en lärare blir intervjuad. ”Positioning” förstås som ”[…] speakers might take up agentive positions 
that in turn can be countered by other speakers.” (Johnson, 2006, s. 214). 
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karaktären av att jag stödjer deras berättande och så gott som aldrig ställer 

jag frågor som ställer dem till svars för något. Frågan varför är sällsynt i 

mina intervjuer, jag ber dem hellre berätta mer. 

 

Mellan de två intervjutillfällena bearbetade jag den första intervjun så 

intensivt jag kunde. Annas, Eriks, Hedvigs och Fredriks förstaintervjuer 

hade jag transkriberat innan det andra intervjutillfället, de övriga hade jag 

lyssnat igenom med penna i hand vid ett flertal tillfällen. Av praktiska skäl 

skilde sig tiden mellan intervjutillfällena för olika intervjupersoner.20 Jag 

gjorde en initial snabb analys av berättelserna. På så vis kunde jag vid det 

andra intervjutillfället fånga upp spår som inte var tydliga för mig, jag 

kunde lyfta sådant vi glömt, jag kunde omformulera frågor som jag 

formulerat dåligt och omförhandla situationer där vi missförstått varandra. 

Men lärarnas egen lust att berätta om sina egna lärarerfarenheter eller om 

sin arbetsplats har varit den viktigaste ledstjärnan vid båda 

intervjutillfällena.  

  

                                                 
20

 Det förflöt förhållandevis lång tid mellan de båda intervjuerna med Erik och Anna vilket haft 
betydelse för hur de analyserades vilket jag beskriver under rubriken Analysen av lärarnas 
identitetsframträdanden. 
 

93



 94

 

Transkription 

Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet. Transkriptionen och det 

noggranna lyssnadet betraktas som en viktig del i analysen av det som sagts 

(Pérez Prieto, 2006b). Alla intervjuerna transkriberades på samma sätt 

utifrån samma transkriptionsnyckel (figur, 3).  

 

Avväg talspråklighet och dialekt i relation till begriplighet, det ska gå lätt att 

förstå vad som sägs.  

 

Pauser på 2 -5 sekunder   … 

Paus längre än 5 sekunder   … … 

Kort paus    , 

Avslutad mening   . 

Citat    ’-’ 

Återgivning av röst egen eller andras  kursiverat 

Hög röst, stark betoning   fet stil 

Skratt    (skratt) 

Bekräftande ljud   Mm, Mhm 

Uteslutna ord   […] 

Uteslutna meningar   [---] 

Figur 2. Transkriptionsnyckel. Samtliga intervjuer har initialt transkriberats enligt denna 

transkriptionsnyckel.  

 

I avhandlingen förekommer även andra symboler som visar vem som talar 

[Håkan: …].  Om inlägget är mindre än tre ord markeras det med [H: Ja, 

just det] i den andres taltur. I enstaka fall kompletteras citat med 

förklarande ord inom hakparentes. 

 

I transkriptionsarbetet har begriplighet varit en ledstjärna. Jag har stävat 

efter att bevara en talspråklighet, men den har i viss mån översatts till 

skriftspråk till exempel genom att orden i huvudsak ges en begriplig 

stavning och att dialektala ord ges en skriftspråklig karaktär. Skälen till 

denna avvägning är att min analys sällan bygger på en språklig mikronivå 

(Asplund, 2010) utan snarare bygger på innehållet och sammanhanget.  

 

Däremot är det av vikt hur berättelserna tagit form i våra samtal vilket jag 

försökt gestalta genom noggrant avvägda utdrag ur transkripten, där även 

jag finns med genom mina frågor eller utsagor. Många ljud som saknar 
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betydelse och som vi ger från oss under samtalen, såsom hostningar, har 

uteslutits. Däremot markeras pauser, röstlägen och då berättaren lånar en 

annan röst, eller när någon citeras, för att i viss mån återge hur 

berättelserna framfördes (Pérez Prieto, 2006b). Skälet till att jag på detta 

sätt antyder hur berättelsen berättades är att jag vill kunna utnyttja de 

möjligheter som därmed öppnas då jag analyserar det transkriberade 

materialet. Engagemang och tyngdpunkter blir på detta sätt tydligare och 

transkripten skiljer sig därmed från en vanlig skriven text (Pamphillon, 

1999). Som intervjuare bekräftar jag ofta det som sägs och detta syns i 

transkripten och beaktas vid analysen, men eftersom det hackar sönder 

läsningen har jag oftast uteslutit dessa [H: Mm.] i citaten som presenteras i 

avhandlingen.  

 

För att kunna analysera hur situationen och samspelet i intervjun har haft 

betydelse för berättelserna så har jag direkt efter intervjun skrivit kort om 

hur jag upplevde den och jag har även fört anteckningar i samband med 

transkriptionen. När berättandet är särskilt engagerat, när det stakar sig, när 

jag ställer frågor och när det blir tyst så lyssnar jag särskilt efter hur 

konstruktionen går till och försöker beskriva hur det kan ha betydelse. När 

transkripten sedan analyseras på olika sätt finns dessa noteringar med som 

kommentarer i dokumenten och ger mig vägledning om hur den inspelade 

intervjun lät.       

Beskrivning av genomförandet av analyserna 

I detta avsnitt beskriver jag hur analysen av det transkriberade materialet 

bearbetats. Målen för analyserna var tre. För det första att rekonstruera en 

berättelse om skolans historia ur lärarnas perspektiv. För det andra att få 

syn på hur lärarnas identitetsframträdanden tog form i deras livsberättelser. 

För det tredje att rekonstruera de institutionella minnen som tog form i 

berättelserna samt de identitetsframträdanden som gjordes i samband med 

de olika versionerna av dessa minnen. 

Rekonstruktionen av Sjöskolans historia 

Samtliga intervjutranskript lästes igenom vid flera tillfällen för att jag skulle 

bli väl bekant med berättelserna om skolans historia. Transkripten lades in 
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i NVivo 821 och kodades efter principen att allt som kunde relateras till 

skolans historia utgjorde en samlad kategori. Därmed skapades ett 

dokument där alla berättelser om skolan med lärarnas egna ord fanns med, 

fortsättningsvis kallas de skoltranskripten. Dokumentet var ostrukturerat, 

berättelserna var delvis fragmentariska och privata biografiska data 

blandades med skolhistoriska berättelser. Principen var att allt som kunde 

kopplas till skolans historia skulle vara med. Den enda sorteringen var att 

varje lärares berättelser kom i tur och ordning. Sammanlagt omfattade 

detta dokument 262 sidor. 

 

I detta dokument sökte jag efter likheter, teman, berättelser som handlade 

om samma sak för att försöka få syn på eventuella institutionella minnen. 

Sex teman var möjliga att urskilja, varav tre betraktas som institutionella 

minnen på skolan, jag återkommer till den analysen nedan. Men 

berättelserna sorterades även kronologiskt och då togs ingen hänsyn till 

vem som berättat, eller om berättelserna var unika eller vanligt 

återkommande. Utifrån denna kronologiska sortering konstruerades 

berättelsen om Sjöskolans historia.  

 

När väl den kronologiska berättelsen började få sin struktur, med en 

början, en intrig med ett antal händelser och aktörer, samt ett slut, så 

återvände jag till den tematiska analysen där likheterna stod i centrum. Tre 

av de berättelser som så gott som alla berättade var inga återberättelser. 

Dessa tre teman handlade om ämnesundervisningen på skolan, om 

elevunderlaget och om andan på skolan. Att alla berättade om ämne och 

elever var en konsekvens av att jag ställde direkta frågor om dessa, men att 

de talade om Sjöskoleandan som ett centralt begrepp var oväntat. 

Berättelserna om andan var nära kopplade till berättelserna om 

elevunderlaget och dessa två fick därmed utgöra två parallella berättelser i 

rekonstruktionen av skolans historia. Berättelserna om ämnena var så olika 

att de inte kunde betraktas som något specifikt för Sjöskolan, men de kom 

att spela en viktig roll i analysen av flera av lärarnas 

identitetsframträdanden. 

 

                                                 
21

 Detta är ett dataprogram som underlättar kvalitativa analyser. 
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De olika lärarnas berättelser om skolans historia har på detta vis 

kompletterat varandra i konstruktionen av berättelsen om den specifika 

skolkontext som uppmärksammas i avhandlingen (jämför Pérez Prieto, 

2006a). Den analysen avslutades med att jag ytterligare kontextualiserade 

berättelsen med hjälp av dokument från den lokala kontexten, statiska 

uppgifter samt tidigare forskning om de fenomen som aktualiserades 

(Goodson, 2005b).  

Rekonstruktionen av de institutionella minnena 

Presentationerna av de institutionella minnena sker på olika sätt i 

avhandlingen men analysförfarandet har varit detsamma. Målet med 

analysen har varit att få syn på olika budskap i de institutionella minnena, 

skälen till att de återberättades och att lyfta fram de enskilda lärarnas 

versioner för att försöka förstå hur de förhåller sig till budskapen (Linde, 

2009). Efter flera genomläsningar av skoltranskripten, kodningar och 

omkodningar av dessa blev det möjligt att utkristallisera tre institutionella 

minnen. Förutom att nästan alla berättade om samtliga av dessa specifika 

händelser eller personer, så hade de en tydlig karaktär av återberättelser. 

Flera av lärarna som berättade hade med andra ord inte varit närvarande 

själva då berättelsen utspelades. Just dessa berättelser lever därmed ett eget 

liv på skolan och bär med sig budskap från historien, samtidigt som dessa 

budskap förändras beroende på vem som berättar. De berättelserna är 

särskilt intressanta i analysen av hur lärarna formar sina identiteter i 

relation till berättelser om deras gemensamma förflutna. De tre 

institutionella minnen som tog form i lärarnas berättelser var: 

 

 Berättelserna om Sjöligan som handlade om en grupp pojkar som 

bråkade när skolan och området var nytt, de omfattar 15 sidor.  

 Berättelserna om Studierektorn som alla handlade om samma person 

och omfattade totalt 41 sidor. Han själv och hans handlingar 

framställdes som viktiga händelser i skolans historia vilket fick dessa 

berättelser att likna det sätt som grundaren beskrivs i Lindes (2009) 

undersökning.   

 Berättelserna om de Stränga männen som handlade om en grupp 

manliga lärare som hade stort inflytande på skolan de första femton 

åren, de omfattar 42 sidor. 
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Genom att söka likheter i de olika versionerna av de institutionella 

minnena har jag kunnat rekonstruera det gemensamma innehållet i 

minnena och återberätta det. Genom att söka olikheterna i de olika 

lärarnas versioner har det varit möjligt att analysera hur de använder 

minnena för att göra identitetsframträdanden som visar hur de idag 

förhåller sig till skolans förflutna.    

Analysen av lärarnas identitetsframträdanden 

Mishlers (1999) teorier om hur vuxna formar sina yrkesidentiteter har varit 

vägledande för utformningen av analysen av lärarnas 

identitetsframträdanden. De huvudsakliga analysinstrumenten och 

momenten har varit utformandet av lärarprofiler, sökandet efter teman i 

varje lärares berättelser och sökandet efter vändpunkter i berättelserna och i 

berättandet. Vid dessa analyser har jag utgått från alla intervjudata från fem 

av de intervjuade lärarna. Jag har analyserat varje enskild lärares berättelser 

separat. Erik och Anna är inte med i denna analys eftersom de första 

intervjuerna med dem hade en delvis annan karaktär. De genomfördes 

tidigt i projektet och i första intervjun med Anna handlade det mycket om 

hennes personliga bakgrund. Den första intervjun med Erik avbröts flera 

gånger av kollegor och oväsen, dessutom uppstod en del tekniska problem 

vid inspelningen. Intervjun med Anders är inte heller med eftersom den 

främst handlade om skolans historia och mindre om honom som lärare. 

 

Arbetet med lärarprofiler för varje enskild lärare är ett sätt att fånga deras 

poänger och att visa hur deras identitetsframträdanden tar form i deras 

berättelser (Mishler, 1999). Såväl Pérez Prieto (1992, 2006a) som Goodson 

och Choi (2008) har analyserat livsberättelsedata med hjälp av profiler och 

de beskriver det som ett sätt att sammanfatta berättelserna för att 

möjliggöra jämförelser. Sökandet efter teman i deras berättelse spelar en 

viktig roll då profilerna utformas. I profilerna och i analysen av teman är 

det alltså identitetsframträdandena som särskilt sätts i fokus. Syftet är att 

besvara frågan: Hur framträder XX på olika sätt som lärare i sina 

berättelser? Det handlar här om att försöka förstå deras lifestory. 

98



 99 
 

Analys av berättelserna i lärarprofiler 

Eftersom jag är intresserad av såväl berättelsernas innehåll som av deras 

tillkomst när jag analyserar hur lärarna formar sina yrkesidentiteter så 

genomförs analysen ur olika perspektiv. För att inte blanda bort korten tar 

jag hjälp av Pamphilons ”Zoom Model” (1999, s. 393). Den är ett sätt att 

systematiskt förflytta fokus mellan olika perspektiv vid analysen av 

livsberättelser som har gett inspiration till strukturen för fortsättningen av 

detta kapitel.  Hon zoomar in fyra olika fokus i analysen av livsberättelser.  

Att zooma in samspelet mellan berättaren och forskaren kallar hon ”the 

interactional zoom” (ibid., s. 396). Att fokusera på hur berättaren berättar, 

den muntliga dimensionen, kallar hon ”micro-zoom” (ibid., s. 396).  Med 

”meso-zoom” (ibid., s. 396) studeras innehållet i individens berättelser på 

olika sätt, till exempel genom tematiseringar eller upprepningar. Slutligen 

används ”macro-zoom” (ibid., s. 396) för att lyfta fram de kollektiva och 

kulturella aspekterna i livsberättelserna. Min användning av zoomen är 

inspirerad av Pamphilons modell framförallt som en markör när jag skiftar 

analytiskt fokus.  

 

Arbetet med lärarprofilerna är en process i flera steg. Det första steget är att 

anlägga ett helhetsperspektiv22 på berättelserna. Zoomen är med 

Pamphillons (1999) terminologi inställd på såväl mikro- som mesozoom, 

både hur det berättas och vad som berättas är av betydelse. Eftersom 

intervjuerna ofta är långa och eftersom varje intervjuperson har berättat vid 

flera tillfällen, är det viktigt att försöka greppa helheten, eller helheterna, i 

deras berättelser. I detta steg försöker jag förstå både vad berättaren säger 

(innehållet) och vad hon/han verkar tycka är särskilt viktigt att berätta om, 

hur det berättas. Utifrån denna analys konstruerar jag en profil för varje 

lärare (Pérez Prieto, 2006a; Goodson & Choi, 2008). I denna profil söker 

jag det individuella och specifika, det som framstår som särskilt viktigt för 

den som berättar, poänger med berättelserna. Det som konkret sker är att 

jag efter flera genomlyssningar, genomläsningar och en tematisk analys av 

intervjuerna berättar min berättelse av hur jag förstått vad som är centralt i 

intervjupersonens berättelser. I analysen av vad som är centralt söker jag 

efter händelser och teman (Pérez Prieto, 2006a) som berättaren 

                                                 
22

 Med helhet avser jag hela det transkriberade materialet från intervjuerna med en person. 
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återkommer till, berättelser som berättas särskilt engagerat eller ges extra 

stort utrymme. Jag söker efter det specifika såsom kopplingar mellan 

ämnen som berättaren själv gör, det kan till exempel handla om relationen 

mellan de egna barnen och yrket eller fritiden och yrket. Även 

mesozoomen används när jag uppmärksammar den relationella aspekten 

(Mishler, 1999) av lärarnas identiteter genom att söka efter hur berättaren 

beskriver andra människor i sina berättelser. Eftersom berättelserna 

konstrueras i efterhand (Bruner, 1986; Carr, 1997), har berättaren själv 

möjlighet att lyfta fram vilka aktörer som ska ges tillträde i berättelsen. 

Analysen utgår från att identiteterna formas i relationen till andra och 

eftersom berättaren låter vissa andra finnas med i sina berättelser, så ges de 

betydelse för hur hon/han ser på sig själv som lärare (jämför Mishler, 

1999).  

 

Viktiga egenskaper i dessa profiler är att de är kortfattade för att skapa 

överblick och att de ligger nära intervjupersonens egna ord och berättelser 

(Pérez Prieto, 2006a).  De tillåts leda åt olika håll i den meningen att 

motsägelsefullheter i berättelserna inte städas undan (Mishler, 1999), och 

att de inte kopplas till stora berättelser ännu. Det jag eftersträvar med dessa 

profiler är en explicit sammanfattad berättelse om vad som är centralt i 

deras berättelser och vilka som är deras centrala berättelser23 (Plummer, 

2006). Denna profil fungerar som en skiss av hur jag förstår hur den 

enskilde lärarens aktuella yrkesidentiteter framträder utifrån lärarens egna 

berättelser och hur de formar sina yrkesidentiteter i berättelserna, denna 

skiss förändras under analysprocessen. De följande stegen i det här 

avsnittet handlar om hur de läraridentiteter som skrivits fram i profilerna 

både ifrågasätts och nyanseras i den fortsatta processen. 

Vändpunkter i berättelserna sätter fokus på identitetsframträdandena 

Nästa steg är att söka efter olika typer av vändpunkter (Mishler, 2006) i 

berättelserna då används meszoomen och innehållet analyseras. 

Vändpunkter kan ha olika karaktär, men gemensamt för dem är att de på 

                                                 
23

 Plummer ger en beskrivning av hur minnen skapas socialt. En aspekt av det är att vi har våra 
favoritberättelser ”… our most habitually told stories, our best stories” (Plummer, 2006, s. 234) och 
detta blir synligt även när jag analyserar mina data. Lärarna återkommer emellanåt till samma 
berättelser, men med olika infallsvinklar. Det verkar inte finnas en oändlig uppsättning viktiga 
yrkesberättelser utan några spelar en central roll. Men återigen, detta hänger samman med 
intervjusituationen och vad som framstår som viktigt i just den.  

100



 101 
 

något sätt markerar att berättarens liv/yrkesliv tagit en ny vändning efter 

att något hänt. Denzin (1989) beskriver detta som existentiella handlingar 

som kan vara rituella, rutiniserade eller helt överraskande, men gemensamt 

för dem är att de ges mening i efterhand då människor berättar om dem. 

Ett intressant exempel på hur man kan göra en analys med utgångspunkt i 

vändpunkterna är Denzins (1989) uppdelning i olika typer av vändpunkter 

i fritt översatt; stora händelser, kumulativa händelser, små vändpunkter 

och återupplevda vändpunkter. Han pekar med denna uppdelning på att 

vändpunkterna kan ha olika karaktär till exempel stora och tydliga, resultat 

av långa processer, eller små men med stora symboliska värden. Den 

uppdelningen är betydelsefull i denna undersökning, både som ett medel i 

sökandet efter vändpunkter och för att fastställa att det verkligen är en 

vändpunkt som analyseras. Jag går däremot inte in i någon analys av vad 

det är för typ av vändpunkter som det berättas om. Det väsentliga är att 

berättaren själv tillskrivit en händelse en avgörande betydelse och det är 

just det som intresserar mig. Genom att söka efter vändpunkter riktas 

intresset återigen mot de poänger som berättaren vill lyfta fram och 

chanserna ökar att jag förstår vad berättelsen handlar om. När sedan 

vändpunkterna jämförs med profilerna blir det möjligt att ifrågasätta och 

komplettera dessa. Såhär framträder till exempel en liten vändpunkt med 

stora symboliska värden för Annas yrkesidentitet, den handlar om att hon 

blir värvad till ett uppdrag som konsulent.  

 

Anna: Å det, det får man ju säga det hade ju en avgörande betydelse 

utav min, för mitt fortsatta yrkesliv. För att det som jag fick uppleva 

både utav svårigheter och stress när jag, men även enormt mycket 

roligt som konsulent. Dä, det kan man knappast värdera. 

(070426) 

 

Denna vändpunkt blir särskilt tydlig eftersom hon flera gånger under 

intervjun återkommer till den, hon formulerar den klart och tydligt och 

hon blir entusiastisk24 när hon talar om den.  

 

                                                 
24

 Denna entusiasm är också ett uttryck för hur berättelsen konstruerades i den specifika situationen 
vilket visar de dubbla bottnar jag ser i begreppet vändpunkt. Det kan både fungera i relation till 
innehållet som jag visar här, men också i relation till berättelsens form, det vill säga som en slags 
intresseväckare. Jag fullföljer detta resonemang i nästa avsnitt. 
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Vändpunkterna fungerar som en indikator på att jag inte har missat det 

som lärarna tycker är viktigt i berättelserna. Att använda vändpunkterna i 

analysen är värdefullt i sökandet efter lärarnas identitetsframträdanden 

även av andra skäl. Eftersom vändpunkterna ofta är ett avbrott mot det 

förväntade eller planerade i individens liv/yrkesliv, så är det ett skarpt 

analysredskap när utgångspunkten är att identiteter inte bara skapas som 

en följd av kontinuiteter i en människas liv (Mishler, 1999). En risk med 

att låta människor berätta om sina yrkesliv och karriärer och att sedan 

konstruera profiler av deras berättelser är att det blir en överbetoning av 

kontinuiteten, eftersom både berättaren och jag vill få berättelserna att 

hålla ihop på något sätt. Genom analysen av vändpunkterna fokuseras i 

stället diskontinuiteten vilket fungerar som en motvikt mot strävandet att 

få ihop en koherent (Linde, 1993) berättelse. Ett sådant förfarande passar 

bra ihop med den syn på yrkesidentiteter som formulerats av Mishler 

(1999). Identitetskonstruktioner i livsberättelser riskerar att framställas 

linjärt och ges en progressiv karaktär där identiteten framställs som mer 

och mer utvecklad genom olika steg eller faser. Mishler understryker 

snarare diskontinuiteten i utvecklingen av identiteter. Det resonemanget 

får epistemologiska konsekvenser, det kräver strategier för att se variationer 

och diskontinuitet i berättelserna. Detta kan, enligt Mishler ske till 

exempel genom jämförelser, känslighet vid datainsamling och analys samt 

kontextualisering. Jag anser att analysen av vändpunkterna bidrar till just 

en sådan känslighet vid analysen.  

Tillbaka till berättandet och interaktionen 

I analysen har jag även strävat efter att systematiskt beakta situationen i 

vilken en berättelse skapats. I anslutning till intervjuerna har jag fört 

anteckningar om samspelet i intervjun och vid transkriptionen har jag 

antecknat hur berättelserna kommer till.  I analysen av konstruktionen 

används dessa noteringar. Zoomen ställs huvudsakligen in på interaktionen 

och micro-zoom även om innehållet fortfarande är viktigt.  

 

Lärarna framträder på ett visst sätt i intervjusituationen och det är delvis 

ett resultat av våra gemensamma förhandlingar om vad som är viktigt att 

berätta just där och då. När jag söker efter identitetsframträdanden handlar 

det inte bara om vad de berättar utan också om relationen mellan mig och 
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intervjupersonen. Det är i samspelet mellan oss dessa framträdanden görs 

(Mishler, 1999; se även Johnson, 2006). Detta analysmoment liknar det jag 

gör i samband med analysen av relationerna i berättelserna, men här 

anläggs en mer direkt ingång till frågan om vilka identiteter som framträder 

i lärarnas berättande. Ett identitetsframträdande handlar om att poängen 

med en viss berättelse är just att hon/han ska framstå som en viss typ av 

person/lärare i en specifik situation. Det centrala är att det framstår som ett 

viktigt ställningstagande om yrket då läraren berättar om det. Poängen med 

denna fas i analysen är att jag tar fasta på att identiteterna skapas i 

relationer (Mishler, 1999), i relation till mig och i relation till det de 

berättar om, och samtidigt dessutom. Därför söker jag efter faktorer i vår 

interaktion som kan ha betydelse för de identiteter som framträder. 

 

Vändpunkterna får en lite annan betydelse när man ser dem ur ett 

berättarperspektiv. De flesta livsberättelseintervjuer pågår under en lång tid 

och det är möjligt att berättaren skapar vändpunkter i sina berättelser. 

Vändpunkterna handlar inte bara om innehåll utan också om formen för 

hur vi konstruerar våra berättelser och därmed vår egen historia. Dessa 

båda aspekter av begreppet vändpunkt möts i en livsberättelseintervju. När 

man sitter under en lång tid tillsammans, en lyssnar och en berättar om 

delar av sitt liv, så blir det viktigt för berättaren att lyfta fram poänger, inte 

minst för att hålla intresset uppe. Eftersom stoffet i berättelsen är hämtat 

ur berättarens eget liv så är det viktigt för berättaren att välja sina poänger, 

så att inte den egna existensen framställs på ett misslyckat sätt (MacIntyre, 

1997).  Under själva berättelsen växer på så vis en konstruktion av 

berättarens (yrkes-)liv fram där vändpunkterna fungerar både som 

intresseväckare och som sådant som berättaren uppfattar som centrala 

moment i det egna (yrkes-)livet. I den här delen av analysen återvänder jag 

därför till vändpunkterna och försöker se vilken betydelse interaktionen 

mellan berättaren och mig kan ha haft för hur vändpunkten blev en 

vändpunkt. Meningen är inte att misstänkliggöra äktheten i vändpunkten 

utan att höja medvetenheten om berättelsen som konstruktion (Mishler, 

1999). Det kan till exempel vara av betydelse hur, när och vilka frågor som 

ställdes innan berättelsen om en vändpunkt skapades, eller så kan det 

framgå att just den vändpunkten var något som berättaren strävat efter att 
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komma fram till under hela intervjun och detta har betydelse för hur jag 

sedan kan tolka det sagda. 

 

Syftet med att på detta sätt zooma in interaktionen och formen för 

berättandet är att öka skärpan i de analyser jag gör av berättelserna. Även 

denna process avslutas med en återkoppling till, och nyansering av, 

profilerna. På detta vis försöker jag balansera den dualism det innebär att 

befinna sig mellan de båda traditionerna inom livsberättelseforskningen 

som betonar innehållet respektive formen. Vinsten är att profilerna kan 

fungera som viktiga enheter i analysen där hänsyn tagits till det unika i 

varje enskild lärares berättelser och helheten inte går förlorad samtidigt 

som berättelsernas tillkomst beaktas. Den mest påtagliga produkten av 

dessa analyser är att lärarprofilerna justeras och att precisionen i analysen 

av lärarnas identitetsframträdanden stärks. 

Ett exempel på hur analyserna gått till ur flera perspektiv 

Av utrymmesskäl redovisas inte alla analyser av berättelsernas tillkomst i 

avhandlingen utan innehållsaspekten har getts ett visst företräde. 

Avslutningsvis vill jag därför med ett exempel konkretisera hur en del av 

verktygen använts i analysarbetet. I följande exempel visar jag hur zoomen 

först riktas mot innehållet och därefter mot situationen och på hur ett 

identitetsframträdande görs i berättelsen och även i vår förhandling.  

 

Under intervjun med Anna berättade hon många olika berättelser om sig 

själv och sina erfarenheter från sitt yrke då många nyanser framkom. Här 

är dock syftet inte i första hand att analysera Annas yrkesidentitet utan att 

diskutera metoden. Identitetsframträdandet visar viktiga aspekter av 

hennes erfarenheter av yrkets förändrade villkor. Berättelsen handlar om 

hur Anna ser på hur läraruppdraget har förändrats: 

 

Anna: Ja, ja och… ja samtidigt kan man ju säga det att, att 

tumskruvarna har ju skruvats åt i skolan, som du vet på något vis… 

Håkan: Eftersom vi är i en intervju här så frågar jag dig lite hur du 

menar med tumskruvarna? 

Anna: Ja, ja men det är lite, det har blivit tuffare å vara lärare [H: Ja] 

Det har blivit mycket mera krav utanför ämnesundervisningen. 

104



 105 
 

Håkan: Vilka krav är det du tänker på när du…? 

Anna: Det har ju blivit, alla krav är ju inte dåliga, men. Det har lagts 

på mycket nya arbetsuppgifter utan att man har tagit bort någonting. 

Och många har väl upplevt kommunaliseringen som ett, en stor 

nackdel. Det är inte säkert att det hade blivit annorlunda om man 

hade fortsatt ligga under statens hand, men det är väl där någon 

gång… som missnöjet kanske har börjat breda ut sig en del. Det kom 

har kommit mera krav. Det har kommit, det kom krav på reglerad 

arbetstid. Den har ju upplevts olika på olika ställen och varit olika 

strikt på olika ställen. Där kan jag inte säga, det har ingen suttit på 

Sjöskolan med en klocka tittat. [H: Nej…] utvecklingssamtalen kom 

senare… Den här dokumentationen [H: Fortsättningen på 

kvartsamtalen?] Ja och utvecklingssamtalen är väl bra, men vi, det 

kräver ju otroligt mycket tid. Idag ska du dokumentera om du inte får 

sätta, om du inte kan sätta ett betyg på en elev så ska det skrivas om 

det och varför och vad man ska göra. Det känns som det har blivit 

väldigt… mycket… mera. Det känns som idag tycker jag, man hinner 

inte planera. Utan man ska bara… dokumentera och plocka in [H: 

producera…] Producera och plocka in och dokumentera och det är. 

Så är det i många verksamheter även utanför skolan tror jag. Och det 

är lite synd, jag tror det är därför många unga lärare inte orkar! För de 

har ingen rutin o falla tillbaka på.  (070917) 

 

Bilden av läraryrket i förändring är ganska tydlig när man bara ser till 

innehållet, mesozoomen är på. Yrket har, i hennes berättelse, gått från en 

fokusering på ämnet, sedan skolan i Sverige kommunaliserades 1989, till 

ett bredare uppdrag. ”Tumskruvarna” har dragits åt och andra uppgifter 

har tillkommit utan att något tagits bort, allt är inte av ondo, men 

eftersom uppgifter lagts till utan att något plockats bort innebär det att det 

blivit tuffare att vara lärare. Exempel på uppgifter som tillförts är ökad 

dokumentation, ökad resultatorientering och mer föräldrakontakter. 

Dessutom har det blivit striktare kontroll av lärarnas arbetstider. Resultatet 

av dessa förändringar är att många unga lärare utan rutin inte orkar utan 

hoppar av. Detta är en bild av läraryrkets förändrade förutsättningar. Dessa 

berättelser är definitivt intressanta i sig när de betraktas som data om hur 

Anna tolkar sina erfarenheter av en skola i förändring. Att betrakta 
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innehållet i hennes berättelser på detta vis är att närma sig ett 

innehållsrelaterat perspektiv i likhet med det Bertaux, Thompson och 

Rotkirsch (2005) anlägger. Något om relationerna på skolan framträder 

också i citatet. Hon är kritisk till kommunaliseringen, men beskriver att det 

fanns ett förtroende för lärarna lokalt på skolan (”ingen suttit på Sjöskolan 

med en klocka tittat”) och hon är bekymrad över de unga lärarnas 

situation. Hon framträder därmed som en erfaren och rutinerad lärare. 

Kommunaliseringen framställs även som något av en vändpunkt, inte bara 

för egen del utan för läraryrket eftersom det var efter den som 

tumskruvarna drogs åt. 

 

Frågan är nu vad det har för betydelse hur berättelsen tog form och vad 

som kan sägas om vår förhandling? Urvalet av vilka faktorer som redovisas 

om intervjusituationen baseras på min uppfattning av vad som blev viktigt 

för oss just där och då.  I detta fall framstod det som viktigt att jag tidigare 

varit lärare, men att jag nu var där som forskarstuderande och lyssnade på 

Annas yrkesberättelser. Jag vet att det då hade betydelse för mig och det 

framgår vid flera tillfällen i intervjun att det även hade betydelse för Anna.  

Det faktum att jag tidigare varit lärare gav en slags kollegial trygghet i 

berättandet, på både gott och ont. Vi kunde ganska obehindrat komma in 

på ämnen som kanske varit svåra att berätta om för andra, till exempel då 

Anna pekar på avigsidorna med utvecklingssamtal eller betygssättning, 

vilket möjligen skulle ha varit svårare att berätta om för någon som inte 

upplevt det. Den kollegiala sidan mellan oss blir synlig i citatet ovan när 

Anna säger ”tumskruvarna har ju skruvats åt i skolan, som du vet”. En 

nackdel med vår gemensamma bakgrund är att den ibland gjorde 

berättandet lite tunt eftersom Anna förutsatte att jag redan visste vad hon 

tänkte säga. Jag måste därför träda ur rollen som kollega och be henne 

förklara. Att jag var där som forskare kan ha påverkat det hon sedan 

berättar, vilket jag anser blir tydligt till exempel då hon säger ”alla krav är 

ju inte dåliga” och ”utvecklingssamtalen är väl bra”. Jag förstår dessa 

uttalanden som ett uttryck för att hon inser att hon gör ett 

identitetsframträdande där hon vill markera att hon förstått poängerna 

med förändringarna, även om det hon talar om är baksidan av dem. 

Frågan är om dessa faktorer har någon betydelse för hur berättelsen kan 

analyseras? Egentligen är nog mitt svar på frågan både nej och ja. Jag 
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menar att innehållet i berättelsen fortfarande framstår på samma sätt, men 

däremot har trovärdigheten i berättelsen i viss mån ökat eftersom 

redovisningen av dessa bakgrundsfaktorer öppnar för kritik, det blir möjligt 

att diskutera hur berättelsen kom till. Det har betydelse att jag redovisar 

det som både Anna och jag var väl medvetna om. Berättelsen äger en 

dubbelhet, den är intern i resonemangen om tumskruvarna samtidigt som 

den är offentlig i resonemanget om att det är rimligt att ställa krav och 

utveckla skolans verksamhet.  

 

Ytterligare ett exempel på hur det redovisade citatet kan analyseras som ett 

identitetsframträdande är när Anna framställer sig som en rutinerad lärare, 

med stor erfarenhet och därmed med resurser att klara av de tuffa 

omställningarna inom skolans värld. De erfarna beskrivs som de som håller 

ut och det blir möjligt eftersom det är de som har rutiner, medan de unga 

inte orkar eftersom de saknar rutiner. Det blir vid flera andra tillfällen i 

intervjun tydligt att Anna betraktar mig som en ung kollega i jämförelse 

med henne, hon är ca 20 år äldre, och det är ett tydligt faktum att jag 

nyligen hoppat av en tjänst som lärare. Sett ur ett sådant perspektiv kan 

hela citatet ovan indikera att Anna markerar att läraryrket är ett kvalificerat 

yrke och att erfarenheterna en lärare samlat på sig under sin karriär är en 

nyckelfaktor för att klara yrket i tider av förändring. Om vi varit jämnåriga 

hade kanske andra egenskaper lyfts fram som viktiga. Även om denna 

analys kanske är lite hårddragen anser jag att den visar på den poäng jag 

vill göra, nämligen att Annas tolkning av situationen kan ha inverkat på 

vad hon berättar och hur hon formar sina identitetsframträdanden just där.  

 

Slutsatsen av detta laborerande med ett exempel ur olika perspektiv är att 

visa hur jag analyserar livsberättelsedata på flera sätt då jag konstruerar 

profilen. Först utan att ta hänsyn till något intervjusammanhang, men 

sedan genom att anlägga olika perspektiv på intervjusituationen och skapa 

olika tolkningsramar som sedan kan användas för en analys av 

berättelsernas innehåll i relation till hur de konstruerats. Detta 

förfaringssätt är betydelsefullt både då data analyseras och presenteras. 

Frågan om vilket utrymme dessa perspektiv ges i förhållande till innehållet 

i berättelserna beror på arten av analysen och kommer därför att variera. 

Eftersom det relationella ges stort utrymme i den definition av 
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yrkesidentiteter (Mishler, 1999) som jag använder så är det viktigt att 

beakta relationen mellan intervjupersonen och mig, då olika 

identitetsframträdanden studeras. När jag analyserarar berättelserna om 

Sjöskolan med syftet att forma en bild av skolan som kontext är inte vår 

relation lika viktig. Grundprincipen är att olika perspektiv är vikiga i 

analysen för att övertyga om att jag förstår berättelserna på ett rimligt sätt. 

Men dessa överväganden redovisas endast då spelar en påtaglig roll för min 

analys av innehållet i en berättelse. Analysen som resulterar i profiler av 

lärarna och som jag sedan använder i det fortsatta analysarbetet presenteras 

därför inte i alla steg.  

Etiska överväganden och reflektioner 

När ett forskningsprojekt skall planeras och genomföras ska (samhälls-) 

nyttan vägas mot de risker och uppoffringar som deltagarna, i det här fallet 

de åtta lärarna, ställs inför (Vetenskapsrådet, 2011).  Den huvudsakliga 

nyttan med detta projekt är att lärarnas berättelser på ett nytt sätt kan 

belysa hur samhällsförändringar och reformer tagit form i skolan, betraktat 

ur lärares yrkesperspektiv och från en specifik lokal kontext. Dessa lärares 

versioner kan bli betydelsefulla inslag i diskussioner om skola och läraryrke 

bland beslutsfattare, forskare och lärare. Resultaten som redovisas kan även 

vara av intresse för lärarutbildningar och rektorer eftersom de handlar om 

hur lärare formar sina yrkesidentiteter och platsens betydelse för detta 

arbete. Ytterligare en nytta jag vill lyfta fram med detta projekt handlar om 

metodutveckling. Analysen av institutionella minnen, som ett sätt att 

närma sig en skolas specifika förutsättningar för de lärare som jobbar där, 

är ett nytt sätt att analysera skolan ur ett institutionellt perspektiv. Detta 

öppnar för fortsatta analyser av hur skolan som organisation minns genom 

berättelser och vilken betydelse det har för läraryrket på olika platser. Den 

situerade aspekten av lärares yrkeskunnande kan därmed studeras mer 

systematiskt. 

 

Riskerna och uppoffringarna som de deltagande lärarna utsätts för är delvis 

uppenbara och därmed möjliga att förutse och i viss mån begränsa, men 

de är även i vissa avseenden diffusa och svårare att kontrollera. En påtaglig 

uppoffring lärarna gjort var den tid och energi de avsatt för att delta i 

projektet. En risk med att delta i en livsberättelseintervju är att 
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intervjupersonerna berättar mer än de tänkt när de tackade ja till att delta. 

En annan risk är att jag som forskare missförstår det de berättar eller 

överbetonar betydelsen av enskilda uttalanden.  Även valet av berättelser 

och framställningen av dessa, genom till exempel intervjutranskript, är 

behäftat med risker eftersom det handlar om ett urval och det talade 

språket skiljer sig från det skrivna (Sikes, 2010). Syfte och metoder har 

utformats av mig och det har gynnat vissa berättelser och marginaliserat 

andra. Jag och mitt omdöme som forskare är därmed att betrakta som en 

risk ur intervjupersonernas perspektiv. Ytterligare en risk är att deras 

berättelser möjligen kan få konsekvenser för deras fortsatta arbete som 

lärare om det blir känt vem som berättat vad. Efter de åtgärder jag vidtagit 

för att minimera riskerna för att intervjupersonerna ska komma till skada, 

eller att det de säger ska misstolkas, anser jag att nyttan med projektet 

överväger riskerna. 

Åtgärder för ett etiskt förhållningssätt 

Lärares vardag är ofta hårt pressad och deras tid inramad av lektioner och 

möten (Nordänger, 2002), det är därför inte självklart att det finns 

utrymme för att delta i forskningsprojekt. Livsberättelseintervjuer tar 

dessutom förhållandevis mycket tid i anspråk och ställer krav på ett visst 

mått av koncentration och anspänning på grund av sin reflexiva karaktär 

(Freeman, 2010). Jag har därför gått varligt fram och varit tydlig med 

förutsättningarna under hela den process då intervjupersonerna varit 

inblandade. Redan vid den inledande kontakten berättade jag att det 

handlade om långa intervjuer, så att lärarna inte skulle tacka ja till 

deltagande på ett spontant sätt. Därefter har jag informerat skriftligt om 

förutsättningarna och då varit noga med att informera om att deltagandet 

var frivillig, att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande och att 

omfattningen var två intervjutillfällen á två timmar (se bilaga 2). Efter att 

lärarna gett informerat samtycke har samtliga intervjuer, med undantag av 

den första intervjun med Anna, genomförts inom denna tidsram. Alla 

lärare jag kommit i kontakt med valde att delta och fullfölja sina åtaganden 

i projektet. Lärarna har själva fått styra när intervjuerna skulle äga rum. En 

del valde att lägga dem på fritiden och andra under arbetsdagen, oavsett 

vilket så har rektorerna varit informerade om att lärarna deltar så att lärarna 
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inte ska få problem efteråt. Några intervjuer blev kortare än planerat 

eftersom lärarna hade svårt att frigöra två timmar under arbetstid. 

 

Risken att intervjupersonerna berättar något de inte tänkt berätta är svårare 

att förebygga (Goodson & Sikes, 2001). De flesta frågorna jag ställde hade 

en öppen karaktär, eftersom jag var intresserad av erfarenheter som var 

viktiga för var och en av lärarna, vilket gör det svårt att förutse vilken 

riktning berättelserna skulle ta. Jag har dock varit tydlig med att intervjun 

när som helst kan avbrytas på intervjupersonens initiativ. Dessutom har jag 

försökt vara lyhörd för hur de vill gå vidare i sina berättelser. Vid ett 

tillfälle stängde jag av diktafonen på intervjupersonens begäran eftersom 

berättelsen höll på att bli etiskt känslig. Jag har även avstått från att ställa 

följdfrågor vid några tillfällen då jag känt att berättelserna börjat bli etiskt 

känsliga vilket i viss mån begränsat vissa aspekter av dataproduktionen. 

Efter att intervjuerna transkriberats har lärarna fått en kopia av transkripten 

för att kunna kontrollera att vi är överens om vad som sades. Ingen av 

lärarna har kommenterat transkripten och ingen har heller gett uttryck för 

några tveksamheter kring sådant de berättat trots att jag uppmuntrat dem 

att höra av sig. 

 

När det gäller frågor om hur jag analyserar, bearbetar och presenterar 

lärarnas berättelser är de etiska konsekvenserna svårare att kontrollera. 

Grundhållningen är att lärarnas åtaganden avslutades i och med att den 

andra intervjun var slut. Inom livsberättelsetraditionen är det vanligt att 

man fortsätter att involvera intervjupersonerna genom att presentera 

analyser av data och diskutera tolkningar med dem (Goodson & Sikes 

2001). Tanken med ett sådant förfarande är att det är viktigt att fortsätta att 

involvera intervjupersonerna eftersom det är deras berättelser, det är de 

som vet hur de menade och därför är det etiskt riktigt att göra dem fortsatt 

delaktiga. I praktiken har det dock ofta visat sig att människor inte vill vara 

med efter att de berättat sina berättelser eftersom de litar på forskarnas 

omdöme, inte har tid eller saknar intresse (Sikes, 2010). Dessutom skapar 

ett sådant förfarande en otydlighet kring vem som egentligen äger 

berättelsen och vem som bär ansvaret för hur den presenteras. Denna fråga 

ställs ytterligare på sin spets om man gör skillnad mellan det levda livet 

och det berättade livet (Bruner, 1993), eftersom det öppnar för flera 
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versioner av samma händelse. I de data som producerats i detta projekt är 

detta en särskilt viktig fråga eftersom olika människor talar om samma 

plats och ibland om samma händelser. Mitt förhållningssätt i den här 

avhandlingen är därför att lärarnas berättelser så som de framträder i 

transkripten i huvudsak är deras, även om jag är delaktig i produktionen. 

Men det är jag och ingen annan som är ansvarig för hur berättelserna 

presenteras och analyseras i denna avhandling. Hur analyserna gått till 

redovisas i detta kapitel samt i resultatkapitlen i anslutning till analyserna. 

Risken att jag missuppfattat deras berättelser finns trots allt. Men genom 

att jag gjort två intervjuer med lärarna så har det i viss mån varit möjligt för 

mig att återvända till berättelser från det första intervjutillfället och reda ut 

oklarheter. Jag försöker även i mina framställningar vara så öppen jag kan 

med grunden till hur jag förstår vad de säger, vilket är ett viktigt skäl till 

den flitiga användningen av intervjutranskript i avhandlingen.  

 

Eftersom jag ville ge lärarna möjlighet till en viss insyn i mina analyser och 

möjlighet att kommentera dessa så inbjöd jag dem till en avslutande 

gruppintervju. Det primära syftet med denna samling var att jag ville tacka 

för deras deltagande, ge dem respons och göra ett tydligt avslut på lärarnas 

deltagande i projektet. En gemensam utgångspunkt för samtalen, förutom 

min muntliga rapport, var den fotobok om Sjöskolan som utkom under 

perioden då intervjuerna genomfördes.  Detta möte var tänkt som ett 

avslut för lärarnas del och en etiskt riktig gest genom att de blev både 

delaktiga och befriade från fortsatt engagemang. Men det genererade även 

två etiska dilemman. För det första kändes det omöjligt att bjuda in 

fotobokens upphovsman eftersom han då riskerade att ställas till svars för 

sin produktion i ett sammanhang som han omöjligt kunnat förutse. För 

det andra så röjdes lärarnas identiteter inför varandra om de valde att delta. 

Det första dilemmat löste jag genom att göra en enskild intervju med 

läraren som skapat fotoboken. Problemet med att lärarna fick kännedom 

om varandra hanterade jag genom att informera om detta i inbjudan till 

gruppintervjun. De var således medvetna om att några kollegor skulle 

känna till deras deltagande i projektet om de valde att komma till 

gruppintervjun. Jag uppmanade även, både skriftligt och muntligt, de som 

valde att delta att de inte skulle röja varandras deltagande i studien för 

några utomstående. Fyra lärare valde att komma  vilket avslutade 
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datainsamlingsfasen i projektet. Intervjudelen av dessa samtal spelades in, 

men dessa data har av tidsskäl inte bearbetats eller analyserats i denna 

avhandling.  

 

Syftet, teorierna och metoden, som redovisats ovan, har styrt mitt urval av 

vilka berättelser som lyfts fram och hur de presenterats. Eftersom syftet är 

nära förbundet med ett intresse för vad lärarna själva beskriver som viktigt 

med yrket och skolan, så har teori- och metodval styrts av hur jag bäst ska 

närma mig det de talar om. Såväl identitetsframträdanden som 

institutionella minnen är begrepp som kan fyllas med olika innehåll 

beroende på vad människor berättar. Jag vill här även tydligt markera att 

jag inte uttalar mig om hur lärarna är eller hur det var på Sjöskolan. Jag 

analyserar deras berättelser och gör endast anspråk på att kunna säga något 

om hur lärarna framträder i dessa och hur skolans historia kan beskrivas 

utifrån just dessa berättelser. Begreppen som används i avhandlingen 

öppnar således för analyser av olikheter i människors berättelser. Jag anser 

därför att de lämpar sig bra som centrala analysbegrepp som hjälper mig 

att undvika det som Sikes benämner ”Cinderella’s slipper syndrome” 

(2010, s. 18), det vill säga att data anpassas till forskarens berättelse. Min 

berättelse vore inget utan deras. 

 

I framställningen av lärarnas berättelser har jag valt att använda så mycket 

citat från transkripten som möjligt, eftersom det tydliggör vad de sagt. 

Deras berättelser kontrasteras därmed mot mina ord, som signalerar att det 

är min analys. Därigenom försöker jag i möjligaste mån skilja på deras 

berättelser och min för att skapa genomskinlighet i analysarbetet. Citaten 

har hållits så korta som varit möjligt för att höja läsbarheten och spara 

utrymme. En del ljud och talspråkliga turer har redigerats bort från de 

ursprungliga transkripten för att undvika att intervjupersonerna framställs 

ofördelaktigt (Sikes, 2010), det är främst innehållet som varit centralt.  Av 

utrymmesskäl tvingas jag även själv återberätta en del av deras berättelser. 

 

Risken att lärarnas deltagande i detta projekt skulle få konsekvenser för 

dem som lärare har mötts genom följande åtgärder. För det första har valet 

av en skola som ska läggas ner sina fördelar i detta sammanhang. Lärarna 

kommer därmed garanterat inte att jobba på samma plats med samma 
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människor som tidigare. Inga direkta reaktioner från rektorer, elever eller 

föräldrar kan därför vålla problem för lärarnas fortsatta yrkesutövning. För 

det andra har åtgärder vidtagits för att skydda lärarnas integritet. De 

inspelade intervjuerna samt alla transkript har förvarats på ett sätt som gett 

endast mig och mina handledare tillgång till dem. Kravet på 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2011) har mötts genom att alla namn på 

personer, platser och dokument avidentifierats. Ingen särskild princip har 

använts då namnen bytts ut, mer än att personnamnen i viss mån 

korrelerar med personernas ålder. Andra uppgifter som skulle underlätta 

identifiering har uteslutits. Men det faktum att lärarna jobbat på samma 

arbetsplats och att några av dem träffats utgör en viss risk att kollegor 

kommer att kunna identifiera platser och personer, detta är dock något 

intervjupersonerna varit medvetna om sedan jag informerat om studiens 

syfte och design. Det har varit helt klart för alla inblandade att alla som 

intervjuas har jobbat på Sjöskolan. För det tredje har jag vid 

framställningen av berättelserna försökt att inte framställa lärarnas 

berättelser som stötande vilket varit en risk eftersom variationen varit 

viktig att lyfta fram och skillnader därmed gjorts tydliga. En grundprincip 

har varit att det skulle kännas rätt att skriva på samma sätt om en anhörig 

till mig själv (Sikes, 2010). Därigenom är min förhoppning att ingen av 

lärarna påverkats i sin fortsatta yrkesutövning.  

Forskaren som etisk risk 

När det gäller mig själv som forskare och risk, sett ur intervjupersonernas 

perspektiv, så har jag varit öppen med min bakgrund som lärare innan 

intervjuerna. Jag har även besvarat frågor de ställt om mig både 

yrkesmässigt och privat. I undantagsfall har jag berättat om egna 

lärarerfarenheter för att underlätta dialog och skapa en viss ömsesidighet i 

erfarenhetsutbytet, men i huvudsak har lärarna inte efterfrågat detta utan 

varit inriktade på sina egna berättelser. Även i analyserna är jag som person 

närvarande, eftersom jag utifrån min bakgrund och mina intressen 

påverkar vad som tonas ner och vad som lyfts fram. Ett ofta framhållet 

etiskt önskemål bland livsberättelseforskare är att man redovisar sin 

position i relation till sitt arbete och sitt intresse för ämnet. I huvudsak 

försöker jag möta detta önskemål genom att visa mig i texten och skapa 

genomskinlighet i analyserna.  
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Giltighetsanspråk 

Den här avhandlingen skrivs inom ramen för en kvalitativ 

forskningstradition som intresserar sig för hur erfarenheter skapas och ges 

mening genom sociala processer som ofta varken kan mätas eller göras 

kvantifierbara. Giltighetsanspråken för studien utgår från ett antagande om 

att det finns multipla sociala konstruktioner av verkligheten som kan 

studeras och att det är värdefullt att lyfta fram olika berättelser om den 

sociala världen och förändrade villkor i den (jämför Denzin & Lincoln, 

2008, s. 15).  

 

Under det senaste halva decenniet har denna tradition genomgått stora 

förändringar och kriser med avseende på vad som betraktats som en 

studies trovärdighet och giltighet. Denna utveckling har bland annat 

inneburit att det inte längre betraktas som möjligt, eller önskvärt, att 

försöka fånga levd erfarenhet och sedan redovisa den på ett objektivt och 

värderingsfritt sätt (Denzin & Lincoln, 2008). Tidigare studier med sådana 

ambitioner förknippas idag ofta med kolonialisering av subjekten och ett 

naivt förhållningssätt till sociala, etniska och könsrelaterade strukturer, där 

forskaren inte tar hänsyn till sin egen position i relation till den andre, det 

vill säga de som deltar i forskningsprojektet (Tierney, 2000). 

 

Enligt Denzin och Lincoln (2008) har tre kriser haft betydelse för hur 

kvalitativ forskning idag kan bedrivas, värderas och utvärderas. Dessa 

handlar om representation, legitimitet och praxis. Representationskrisen 

innebär att det inte går att fånga levd erfarenhet, eftersom erfarenheterna 

som återges skapas i forskarens text. Legitimitetskrisen innebär att begrepp 

som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet inte fungerar för att 

utvärdera kvalitativ forskning eftersom de bygger på att det går att beskriva 

verkligheten på ett objektivt sätt. Praxiskrisen innebär att det är svårt att 

hävda att forskning kan ha betydelse för att förändra världen om det 

forskarna skriver endast betraktas som text. Det kan även sägas att ingen av 

kriserna funnit någon enhetlig lösning, det finns ingen färdig mall, utan de 

generar frågor som måste hanteras av den enskilde forskaren. Jag redovisar 

här hur jag förhållit mig till dessa frågor då jag utformat mina 

forskningsstrategier och genomfört denna studie. Poängerna med 
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resonemangen är att visa hur jag strävat efter att skapa trovärdighet, ge 

studien legitimitet och att redovisa studiens giltighetsanspråk. 

 

En central fråga som handlar om representation är: Hur kan forskare 

genom socialt skapad text representera erfarenheter och mening? Eller 

uttryckt i relation till min studie: Vems berättelser är det jag uttalar mig 

om i denna avhandling och hur går det till? Jag vill i relation till dessa 

frågor först återigen understryka att empirin i denna studie är baserad på 

berättelser om lärares erfarenheter och att dessa inte är det samma som levd 

erfarenhet (Bruner, 1986), vilket jag resonerar utförligt om i kapitlet om 

livsberättelseansatsen. Berättelserna och de betydelser, som tillskrivs dessa 

berättelser kan inte bara knytas till den som berättar utan även till olika 

kontexter. Fokus riktas därmed mot hur erfarenheter ges särskilda 

innebörder i berättelser i relation till olika kontexter. Ett sätt för mig att i 

den här studien hantera representativiteten har därför varit att i så stor 

utsträckning som möjligt redovisa hur berättelserna konstruerats i samspel 

mellan mig och intervjupersonerna, deras situerade karaktär har lyfts fram 

(Mishler, 1999). Det är dock inte bara jag och intervjupersonerna som 

förhandlar om vilka erfarenheter som ska lyftas fram och vilken mening de 

ska tillskrivas utan även kulturella och sociala kontexter i bredare 

bemärkelse har betydelse för vad som sägs under intervjusamtalen. Lärarna 

knyter till exempel an till tidigare kända berättelser om skolan i sina 

berättelser, de använder kulturellt betingade berättelsekonventioner och de 

berättar utifrån aktuella skoldiskurser. Genom att i mitt analysarbete på 

flera olika sätt kontextualisera berättelserna uppmärksammas historiska- 

och sociala aspekter i hur mening har skapats i den lokala mosaiken av 

berättelser på Sjöskolan (jämför Goodson, 2005b). Ett av skälen till att jag 

är särskilt uppmärksam på hur gemensamma teman och institutionella 

minnen tar form i lärarnas berättelser är just att jag vill studera hur olika 

meningar konstrueras utifrån samma berättelser. Detta gör jag för att peka 

på variationer och nyanser i hur berättelserna tillskrivs olika betydelser. De 

betydelser som tillskrivs specifika erfarenheter, som jag uttalar mig om i 

denna studie, ska alltså kopplas till lärarnas berättelser som i avhandlingen 

betraktas som socialt situerade handlingar som tar form i 

intervjusituationen, vilken jag försöker redovisa utförligt. Därmed inte sagt 

att jag kommer undan representationskrisen, det är ändå jag som 
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formulerar texten och ger företräde för vissa berättelser och de erfarenheter 

som ges betydelse i dessa. Genom avhandlingens syfte och redovisningen 

av metodiskt tillvägagångssätt motiverar jag mina val och visar hur jag gjort 

mitt urval av vilka berättelser som getts utrymme. Den berättelse som den 

här avhandlingen utgör kan därmed beskrivas som min berättelse om 

lärarnas berättelser.  

 

Diskussionen om hur legitimitet skapas (Denzin & Lincoln, 2008) 

aktualiserar följande frågor: Hur evalueras resultaten och hur har de 

tolkats? Vad för typ av giltighetsanspråk kan göras? När det gäller frågan 

om evaluering och tolkning av kvalitativa forskningsresultat så har Guba 

och Lincoln (1989) föreslagit att förhandling bör vara ett nyckelbegrepp. De 

menar att om vi lämnar objektiva anspråk på en sanning och en verklighet, 

så måste vi försöka hitta nya sätt att utvärdera resultaten i relation till de 

sanningar och de verkligheter som konstrueras i sammanhanget. Det blir 

därmed betydelsefullt att beakta hur verkligheter har konstruerats av de 

som deltar i en specifik social kontext. Legitimiteten blir därmed en fråga 

om hur trovärdig beskrivningen är av förhållandena där. De menar även 

att det är viktigt att deltagarna görs delaktiga med avseende på till exempel 

vilka frågor som ställs. Återigen betonar jag alltså betydelsen av hur väl jag 

lyckas skriva fram hur våra förhandlingar gått till och hur olika berättelser 

(såväl positiva som negativa) om Sjöskolan och lärarnas arbetsvillkor där 

lyfts fram. Studiens legitimitet bör sökas i hur mening konstrueras och 

förhandlas i berättelserna, i relation till mig och i hur väl dessa 

konstruktioner förankras i kontexten och presenteras i texten. Rimligheten 

i mina tolkningar, betydelsen av lärarnas möjligheter att påverka vilka 

frågor som ska lyftas, vad som ska berättas, hur det ska förstås samt 

genomskinligheten i analysförfarandet som lett fram till tolkningarna är 

faktorer som jag betraktat som betydelsefulla under forskningsprocessen 

och där jag strävat efter att bygga upp legitimitet. 

 

Frågan om studiens giltighetsanspråk är också nära länkad till diskussionen 

om praxis (Denzin & Lincoln, 2008). Vilka anspråk kan göras på att utifrån 

resultaten i denna studie säga något om läraryrket och lärares villkor? Om 

forskningen inte gör anspråk på någon objektiv sanning, hur kan då 

resultaten ges någon betydelse för hur samhället kan förändras? Såhär långt 
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har mina resonemang i detta avsnitt kretsat kring frågan hur, men för att 

närma mig praxiskrisen inom kvalitativ forskning så behöver även frågan 

om vad lyftas fram (Holstein & Gubrium, 2008). Jag menar att det är 

nödvändigt att inte stanna vid beskrivningar av hur mening konstruerades 

utan att försöka att så explicit som möjligt artikulera vilka meningar eller 

betydelser som framträder i lärarnas berättelser. Lyckas jag beskriva 

betydelser som lärare tillskriver erfarenheter så är det möjligt för en läsare 

att hålla med eller ta avstånd, kort sagt att förhålla sig till tillskrivna 

betydelser (jämför Holstein & Gubrium, 2008). Häri ligger en styrka med 

livsberättelseforskning, eftersom betydelser som tillskrivs erfarenheter kan 

förändra andra människors sätt att tillskriva liknande erfarenheter 

betydelse (Tierney, 2000). Det finns även en annan sida av detta mynt, 

eftersom berättelser ofta är mångtydiga och öppnar för olika tolkningar av 

vad olika händelser och erfarenheter betyder. Känner lärare, skolforskare 

och makthavare igen de berättelser som jag skriver fram så kan de fungera 

som en utgångspunkt för fortsatta och nyanserade samtal om hur vi kan 

förstå de förändrade villkoren för skolors verksamheter, lärares 

yrkesidentiteter och arbetsvillkor, utifrån exemplet Sjöskolan. För att 

möjliggöra igenkänning och jämförelser så har jag eftersträvat detaljerade 

analyser och beskrivningar av vad som framstår som betydelsefullt i de 

olika lärarnas berättelser. Lärarnas identitetsframträdanden fokuserar 

analysen på olika meningar som lärarna tillskriver erfarenheter och dessa 

identitetsframträdanden beskrivs detaljerat. Analysen och återberättandet 

av de institutionella minnena är detaljerade och avgränsade för att det ska 

vara möjligt att förhålla sig till innehållet i berättelserna och samtidigt 

förstå hur olika lärare lyfter fram olika innebörder i samma berättelser. 

Slutligen har jag även strävat efter en utförlig beskrivning av Sjöskolan, 

såsom den framträder i lärarnas berättelser, för att arbetsvillkoren där ska 

kunna kännas igen eller kontrasteras mot förhållandena på andra ställen.  

Sammanfattning 

Jag har i detta kapitel redovisat vilka data denna undersökning bygger på 

och hur dessa data producerats. Genom att beskriva hur förberedelser, 

intervjuer och transkription gått till har jag visat att dessa data ses som en 

gemensam konstruktion, men att det är lärarnas erfarenheter som hela 

tiden stått i centrum för mitt forskningsintresse.  Jag har även visat hur 
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berättelsen om Sjöskolans historia har rekonstruerats ur lärarnas berättelser 

om sin arbetsplats och hur vissa berättelser har kommit att betraktas som 

institutionella minnen på skolan. Jag har även visat hur lärarnas alla 

berättelser, både om sina egna erfarenheter och återberättelser om andras 

erfarenheter, har legat till grund för min analys av de 

identitetsframträdanden som lärarna gör. Jag har diskuterat vad jag ser som 

nyttan respektive riskerna med projektet ur ett etiskt perspektiv. 

Avslutningsvis har frågor om studiens trovärdighet och giltighetsanspråk 

avhandlats i relation till den pågående diskussionen om representation, 

legitimitet och praxis. 
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6. Sjöskolan – från välfärdsprojekt till nedläggning 

Det här första resultatkapitlet handlar om Sjöskolan, platsen där alla 

lärarna jobbat, om hur den ges betydelse i lärarnas berättelser och för de 

identiteter som formas där. I berättelsen om Sjöskolan som skrivs fram i 

kapitlet betonas de villkor som jag förstått som centrala i lärarnas 

berättelser om sin skola. Villkoren förändrades dock över tid och 

formulerades på olika sätt i olika lärares berättelser, så berättelsen om 

Sjöskolan har flera bottnar. 

 

Kapitlet är en i huvudsak kronologisk berättelse om Sjöskolans historia 

baserad på lärarnas berättelser om sina intryck när de började jobba på 

skolan. Den första läraren anställdes 1969 och den sista 2001. Berättelsen 

inleds med den första lärarens intryck, därefter introduceras lärarna i den 

ordning de kom till skolan. Berättelsen avslutas med att lärarna som var 

med när skolan lades ner 2007 berättar om motiven till nedläggningen. 

 

Min berättelse om skolan och dess sammanhang är dock inte bara 

kronologisk utan även tematisk. Analysen av samtliga lärares berättelser 

om skolan resulterade i att två teman framträdde. Det ena temat handlar 

om de olika kategorier av elever som gick på skolan och om hur dessa 

kategorier förändrades under årens lopp. Själva temat var inte överraskande 

eftersom jag frågade lärarna om eleverna, men elevunderlagets karaktär 

framstår som en viktig faktor för de yrkesidentiteter som tog form på 

skolan. Det andra temat handlar om Sjöskoleandan. Lärarna berättar om 

detta fenomen som något betydelsefullt för vad det innebar att vara lärare 

där. Temat om Sjöskoleandan framstår som ett för lärarna kollektivt svar 

på hur man där kunde hantera skolans villkor och omgivningens 

förväntningar. Dessa två teman löper genom kapitlet och ges delvis olika 

betydelser av olika lärare vid olika tidpunkter. 

 

Berättelsen om Sjöskolan kontextualiseras på flera olika sätt. De olika 

lärarnas berättelser om skolan används för att låta de olika versionerna 

kontextualisera varandra (jämför Bertaux et al., 2005; Pérez Prieto, 2006). 

Även statistiska uppgifter, tidningsartiklar, offentliga handlingar och 
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forskningsresultat används i berättelsen för att placera den i ett socialt och 

kulturellt sammanhang (jämför Goodson & Sikes, 2001). Fenomenet 

skolnedläggningar i Sverige uppmärksammas särskilt i ett separat avsnitt. 

Berättelsens början - ”en rationell och effektiv skola väl anpassad efter tidens 

krav” 

1962 tog Sveriges riksdag med stor majoritet beslut om att avskaffa 

parallellskolesystemet och att införa en 9 årig obligatorisk grundskola med 

kommunalt huvudmannaskap och låg-, mellan- och högstadium infördes 

(Persson, 2008; Richardsson, 2010).25 Under de följande åren byggdes det 

många nya skolor för att möta både den nya reformen och de växande 

barnkullarna, Sjöskolan var en av dessa skolor.  

 

Redan 1957 beslutade fullmäktige i Sjöstad att upplåta en tomt för en 

skola på det markområde, som de två år tidigare köpt från en lantegendom 

för att bygga den nya stadsdelen Sjö (Invigningsskrift, 1966).26 Beslutet togs 

alltså fem år före riksdagsbeslutet om grundskolan, men tanken på att 

genomföra en enhetsskola hade befästs ordentligt i och med beslutet om 

försöksskolor 1950 (Marklund, 1972; Richardsson, 2010). Men det kom att 

dröja nästan tio år från avstyckningen av skoltomten till dess att Sjöskolan 

stod färdig. Det viktigaste skälet som anges till den långa 

handläggningstiden är att det planerade elevantalet som skolan skulle ta 

emot ökade i samband med att nya bostäder byggdes (Invigningsskrift, 

1966). Skolbygget framträder som en del i miljonprogrammet27 där en 

                                                 
25

 I samband med införandet av grundskolan gjordes en kompromiss mellan vänsterns önskan om en 
samlad enhetsskola baserad på en folkskoletradition och den borgerliga sidans önskan om en 
differentierad skola som bottnade i en läroverkstradition (Richardsson, 2010). Person betonar vikten 
av förändringarna in om folkskollärarkåren under 1900-talet samt det ideologiska skiftet åt vänster i 
riksdagen. Hon beskriver folkskollärarna som en grupp ”välfärdsstatsprofessionella” (se även Brante, 
1999; Castro, 1999) som i samspel med socialdemokratin och samhällsvetenskapliga forskare bidrog 
till ”Folkhemsbygget”. Både Persson och Richardsson betonar att grundskolereformen var en 
kompromiss, vilket enligt Persson ledde till att vänsterns krav på statlig styrning kombinerades med 
”inslag av differentiering och specialisering” (s. 298). Hon skriver även att en kontinuitet byggdes in i 
systemet när olika lärarkategorier (folkskollärare, realskollärare och flickskollärare) började arbeta 
som ämneslärare på högstadiet.  
26

 Denna skrift skrevs inför skolans invigning och där redovisas budget, planering, grundläggande 
tankar och arkitektur för skolbyggnadsprojektet. Invigningsskriften (1966) är skriven av 
Byggnadskommitténs ordförande, skoldirektören, arkitekten, en redaktör och en pastor. 
27

 Enligt Nationalencyklopedin ”kom flera av miljonprogrammets områden att betraktas som fysiskt 
och socialt otillfredsställande boendemiljöer. Bebyggelsen ansågs alltför storskalig och monoton och 
förslitningen var hård” (NE, 1990, band 13, s. 319). Det är en beskrivning från idag, men texterna av 
de ansvariga för Invigningsskriften (1966) är entusiastiska. De beskriver en skola som har många 
funktioner i bostadsområdet och som även ska vara till nytta och glädje för elevernas fritid, såhär 
avslutar pastorn (!) sitt kapitel; ”Genom det vidgade samarbetet mellan föräldrar, ungdom, föreningar 
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miljon nya bostäder skulle byggas mellan åren 1965-74 (Hedenmo & von 

Platen, 2007). Skolan var dimensionerad för 31 klasser från årskurs 1 till 9, 

men trycket på fler utbildningsplatser var högt från start. Detta visar sig i 

att skolverksamheten på lågstadiet inleddes flera år innan skolan var klar 

och att de planerade att ta emot hela 40 klasser 1967 och därför inrättade 

en tillfällig extra matsal (Invigningsskrift, 1966). Det kraftiga tillflödet av 

elever kom tidigt på Sjöskolan om man jämför med skolor i riket som 

helhet. Antalet födda barn i Sverige nådde en kulmen i mitten på 1960-

talet (Richardsson, 2010). Förklaringen till det höga trycket just på 

Sjöskolan var enligt skriftens författare att det var många barnfamiljer som 

flyttade in i det nybyggda området. Den fysiska miljön i skolan rapporteras 

på följande sätt; 

 

Expeditionslokaler, läraravdelning, läkaravdelning, biblioteksavdel-

ning, klassrum och ämnesrum (26 med tillhörande grupprum och 

materialrum), institutioner för geografi, biologi, kemi, fysik, 

gymnastiksalar (2), teckningssal, musiksal, maskinskrivningsrum, 

träslöjdssal, sal för mångsidig slöjd, skolverkstad, textilslöjdsalar (2), 

skolköksavdelning (2 kök), rum för barnavård, samlingssal, 

skolmåltidslokaler, centralkapprum, uppehållsrum m. fl lokaler samt 

erforderliga biutrymmen. (Invigningsskrift, 1966, s. 5) 

 

Dessutom inrymdes lokaler för stadens ”ungdoms och hemgårdar” (s. 6). 

När det gäller inventarierna så betonas särskilt att man följt 

skolöverstyrelsens rekommendationer när det gäller audiovisuella 

läromedel såsom;  

 

mörkläggningsanordningar, projektionsduk, småbildsprojektorer, 

högtalare och bandspelare […] ett mindre antal filmprojektorer, over-

head-projektorer, episkop och skivspelare liksom apparatur för 

kopiering, duplicering och stencilering. Förberedande åtgärder har 

även vidtagits för en inlärningsstudio och installation av intern TV 

(Invigningsskrift, 1966, s. 9)  

 

                                                                                                                                        
och myndigheter synes community-center-tanken på väg att förverkligas även i denna stadsdel” 
(Invigningsskrift, 1966, s. 21).  
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Arkitekten lyfter fram den funktionella planeringen som gör att lokalerna 

kan användas på olika sätt vid olika tillfällen av olika grupper och hur han 

fysiskt skilt de olika stadierna åt för att skapa trygghet. Han är dessutom 

nöjd med det vackra området intill ett parklandskap. Den beskrivning av 

skolans materiella villkor som framträder i invigningsskriften kan 

sammanfattas med byggnadskommitténs ordförandes ord om 

målsättningen som han ansåg att de uppnått, ”att bygga en rationell och 

effektiv skola väl anpassad efter tidens krav” (s. 4). Beskrivningen av de 

sociala problemen i området och hur de effektivt och rationellt skulle lösas 

i skolan betraktar jag som uttryck för en social ingenjörskonst med tydliga 

rötter i välfärdsstatens ambitioner att inkludera alla. Den nya grundskolan 

hade en viktig roll att fylla i detta moderna projekt (Richardsson, 2010).  

Sjöskoleandan tar form i ett område med ”social spänning”  

Gun var den som kom först till Sjöskolans högstadium, av lärarna jag 

intervjuat, hon började på Sjöskolan 1966. Hon blev ”lockad” från sin 

mellanstadielärartjänst på Grannskolan av den trevliga personalen, hon 

säger att ”Sjöskolan blev ju lite känt för den sammanhållning som fanns 

bland lärarna” (Gun, 090420). Det var särskilt två bröder, varav den ena 

var studierektor på skolan som låg bakom rekryteringen. Gun stannade 

hela sin lärarkarriär på skolan och säger att hon inte ångrat det. Däremot 

blev hon skrämd av rektorn som skällde ut henne för att hon var sen till 

sin rastvakt i matsalen och dessutom hade med två pennor hon skulle ge 

till två elever på lektionen efteråt. Han var petig och det tycker inte Gun 

att man ska vara, men rektorerna som kom senare var bra eftersom de 

brydde sig om människorna både lärare och elever. När det gäller eleverna 

på skolan, det ena temat i detta kapitel, berättar hon följande: 

 

Gun: Ja det var ju, det var ju blandat. Om jag tänker socialt sett så var 

ju Sjö ett inflytt, det hette ju Norra Sjö28 […] då var det ju ett 

inflyttningsområde. [---] Allmännyttan då, som hade mycket, alla de 

här stora höghusen och även Sjö centrum. Och husen där, men häråt 

till var det ju mer HSB och Riksbyggen och villor. Men där borta var 

det ju om man säger, väldigt många som hade bott nere i centrala 

                                                 
28

 Sjöskolan bytte namn och lärarna växlar mellan det gamla och det nya namnet, jag markerar 
skillnaden genom att kalla den ’gamla’ skolan för Norra Sjöskolan och den ’nya’ för Sjöskolan. 
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staden. […] Och så rev man och så byggde man nytt och så hade 

man kanske inte råd och bo kvar där, eller det fanns inte lägenheter. 

Och så blev man ju placerad uppe i det här området. Så i själva 

området fanns ju en social spänning. Det var ju alltså människor som, 

om jag uttrycker det enkelt, föstes ihop. […] Utan att ha valt det 

själva. […] Och kanske också med en del lite sociala problem. […] 

Så att det blev, Sjöskolan blev ju känt litegrann för Sjöligan. 

Håkan: Ja just det, alldeles i början. 

Gun: Ja, […] för det jag talar om det är ju alldeles i början. Det här 

har ju stabiliserats och ändrats och omstrukturerats. Men när man ger 

skolor pengar, då tittar man ju även på den sociala strukturen. Och 

Sjöskolan låg nog till att de borde få en, en viss hjälp genom att det 

kom såna familjer som kanske inte hade så stabil bakgrund. För 

barnens skull. Så för barnen i skolan, uppfattade jag skolan betydde 

väldigt mycket. (090420) 

 

Gun beskriver området som socialt blandat, både förr och nu, genom att 

berätta om de olika bostadsområdena som byggdes upp. Barnen i 

höghusen nära skolan kom från familjer som inte längre hade råd att bo 

kvar i stadens centrum då hus rivits eller renoverats. Dessa familjer 

förknippas i hennes berättelse med sociala problem, kriminalitet och en 

instabil bakgrund. Men i en annan del av upptagningsområdet, där Gun 

själv bor, finns villor och radhus med familjer från medelklassen.  

Berättelsen om saneringen, eller rivningen, av bostäder i centrum där 

barnfamiljer bodde trångt och byggandet av olika typer av bostäder i nya 

stadsdelar stämmer väl överens med den välfärds- och bostadspolitik som 

föreslogs i SOU 1965:32 (Hedenmo & von Platen, 2007). Trångboddheten 

i Sverige hade minskat sedan 1940-talet, men just de barnrika familjerna 

var en eftersatt grupp i detta avseende. 

 

Sjöskolan framställs av Gun som en mötesplats i ett område med sociala 

spänningar, en plats där olika människor ”föstes ihop” (Gun, 090420) och 

denna bild bekräftas av de andra lärarna som började tidigt på skolan. 

Sjöskolan framstår som en mötesplats mellan arbetarklass och medelklass. 

Flera av lärarna berättar om betydelsen av skillnaderna i barnens 

boendeursprung som en karaktäristisk förutsättning för läraryrket på 
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Sjöskolan. Anders, en fysiklärare, som började på skolan 1972 som 

nyutexaminerad lärare och jobbade kvar till 1997, säger att det generellt 

sett var ett ”fint elevunderlag”. Han säger att det kom ”väldigt fina klasser” 

från mellanstadieskolorna i villa- och radhusområdena, men att det var ”en 

viss socialgrupp” och ”en annan typ av människor” (Anders, 090615) som 

bodde i Sjöområdet.    

 

Det framstår som känsligt för lärarna att tala om sina elever utifrån sociala 

kategorier, men det verkar lättare att tala om vilka områden de kommer 

från. Anna var nyutexaminerad gymnastikdirektör när hon började på 

Sjöskolan 1969 och hon jobbade kvar ända till nedläggningen. Även hon 

talar om ”väldigt präktiga elever” (Anna, 070917) som kom från skolorna i 

det som jag kategoriserar som medelklassens bostadsområden och om en 

annan ”typ” av elever från höghusen runt Sjö centrum. Hon berättar också 

att det under hela hennes tid på skolan funnits en kategori elever som har 

varit besvärliga att jobba med och att det spelat roll för arbetsklimatet.   

 

Anna: När jag kom till stan och bodde ute i andra änden av stan och 

sa att jag jobbade på Norra Sjöskolan så ’Va hur kan du jobba där?’  

[---] Ja, alltså man har ju hela tiden kunnat gå fram med sanningen, 

att det här är jättejobbigt och det här har jag ett jättejobb med. 

(070917) 

 

Frågan om socialgrupp som Anders kallar det, eller klass, ges betydelse i 

lärarnas berättelser om sin skola såhär långt. Det är tydligt att den 

geografiska kartan över stadsdelen också formade en social karta. 

Gustafson har i sin avhandling beskrivit hur angränsande stadsdelar 

uppfattas som ”skilda världar” (Gustafson, 2006, s. 130) av barnen som 

befolkar dem och vilken betydelse det har för de identiteter som barnen 

formar. Fler nyanser än den grova indelningen i arbetar- och medelklass 

framträder när lärarna talar om skillnader i karaktärer mellan elever från 

olika avlämnande skolor. Gustafson (2006) visar hur barns identitetsarbete 

kopplas till de områden de kommer från och rör sig i, hon skriver också att 

”Det finns en dynamisk relation mellan stadsdel och skola” (s.154). Det 

har betydelse vilken skola barnen kommer från och vilken skola de 

kommer till. Det har även betydelse för lärarnas identitetsarbete vilka 
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elever som kommer till deras skola. De olika typerna av bostäder i 

Sjöskolans upptagningsområde innebar en blandning av olika 

elevkategorier på skolan. Sociala identiteter (Bauman, 1990) kopplade till 

vi och de formas i nära samspel med den sociala geografin. En del av 

platsens betydelser för vad det innebar att vara lärare på Sjöskolan kan 

kopplas till hur lärarna förhöll sig till eleverna från de olika omgivande 

bostadsområdena. Det socialt blandade elevunderlaget var en i skolans 

upptagningsområde inbyggd förutsättning för lärarnas arbete.   

 

Innan jag går vidare och introducerar fler lärare som jobbade på skolan tar 

jag fasta på det sista som Anna säger i citatet ovan eftersom det vetter mot 

det andra temat, det som lärarna kallar Sjöskoleandan.  Jag vill betona att jag 

inte betraktar andan som ett teoretiskt begrepp utan som ett resultat som 

lärarna oberoende av varandra talar om. Den handlar om en gemenskap 

som lärarna ger uttryck för och som de fyller med delvis olika innehåll. En 

central punkt i denna anda handlar om svaret på den fråga Anna låter en 

kritisk omgivning ställa i sin berättelse, ”Va hur kan du jobba där?” 

(070917).29 Svaren är individuella, men det finns stora likheter bland dem. 

En kategori svar ligger i linje med Annas, ”man har ju hela tiden kunnat gå 

fram med sanningen, att det här är jättejobbigt och det här har jag ett 

jättejobb med” (070917).  En annan kategori berättelser om andan ligger i 

linje med Guns inledande ord att skolan blev känd för sin sammanhållning 

och trivsel bland lärarna. Öppenhet om problem och sammanhållning är 

centrala element då lärarna talar om andan. Jag utforskar temat ytterligare 

genom Hedvigs berättelse. Hon undervisade i svenska och tyska på 

Sjöskolan från 1974 och ända fram till sin pensionering, vilken ägde rum 

samtidigt som skolan lades ner. Det var berättelsen om hennes första 

intryck av skolan då hon mötte två av de handplockade manliga lärarna 

1974 som fick inleda avhandlingen. Hedvig berättar också att hon fått 

frågan; ”Hur var det och komma till Sjöskolan med dess dåliga rykte och 

eleverna och så?” (Hedvig, 080922), flera gånger under årens lopp. Hon 

berättar skrattande att hon brukar svara att hon trodde att hon hamnat på 

ett ”dårhus” (Hedvig, 080922) när hon mötte sina kollegor. 

                                                 
29

 Samma fråga ställs explicit men med lite olika ordalydelse av flera av lärarna i deras berättelser 
om när de började jobba på Sjöskolan (Anna, Hedvig, Fredrik och Maria), vilket indikerar att skolan 
hade en ifrågasatt position i närsamhället.  
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Det jag vill peka på i hennes berättelse är att det tidigt handplockades 

manliga lärare till skolan, att skolan hade ett dåligt rykte och att de odlade 

en skämtsamhet. Många av lärarna kan återberätta olika practical jokes som 

dessa män genomförde trots att det var länge sedan och yngre lärare 

berättar om egna skämt i samma tradition. Hedvig säger att det var en 

stämning på skolan under de första tio till femton åren hon jobbade där 

och att den ”inkluderade väldigt sällan problem […] den var avslappad 

och det avhandlades allt annat utom skola på rasterna […] och det passade 

mig” (080909). Det lärarna kallar Sjöskoleandan verkar ha skapats av flera 

lokala förutsättningar. Området var helt nytt och det kom många elever 

från skiftande samhällsklasser och problem uppstod. Det var, i Hedvigs 

berättelse om skolan, nödvändigt att ta itu med problemen, men också att 

skapa en stämning där det var roligt på jobbet. Denna bild bekräftas i 

Invigningsskriften (1966) där pastorn ger denna beskrivning av hur 

fritidsgården hanterat stadsdelens svårigheter. 

 

Varje ny stadsdel har sina födslovåndor. De har sannerligen inte 

uteblivit i Sjö, som också fått mottaga ovanligt många inflyttade från 

saneringsområden. Erfarenheten från andra nya stadsdelar visar dock 

att livet snart stabiliseras. Gården har sökt möta stadsdelens 

svårigheter genom föräldrakontakter för orientering om 

ungdomsverksamheten och problem i området, genom fältarbete i 

samverkan med barnvårdsnämnd och polis för att uppsöka och få 

kontakt med ungdom och genom en intensifierad grupp och 

klubbaktivitet. (Invigningsskrift, 1966, s. 20-21) 

 

Problemen gav stadsdelen ett dåligt rykte berättar flera av lärarna och de 

ställdes till svars, de fick förklara både för sig själva och för sin omgivning 

varför de ville jobba där. Svaret blev i lärarnas berättelser om 

Sjöskoleandan, att det var ok att ”gå fram med sanningen” (Anna, 070917), 

att de hade roligt och trevligt tillsammans och att det fanns starka lärare 

som stod emot trycket. Ett vi som jobbar på den här skolan ställdes mot 

ryktet och bidrog till sammanhållningen. Berättelserna om Sjöskoleandan 

fungerade därmed som en social inramning för de yrkesidentiteter som tog 

form på skolan. Hedvig berättar att ”ryktet sa att, eleverna var väldigt 
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lågpresterande och socialt undermåliga. Att lärarkåren var stor och stark 

och sträng och duktig” (080909). Här möts de båda temana om eleverna 

på skolan och om andan. Ryktet om att eleverna skulle vara lågpresterande 

gav lärarna möjligheter att skapa en position som duktiga på olika vis. Gun 

berättar om trivseln, Anders och Hedvig understryker strängheten och 

skämtsamheten och Anna och flera andra betonar öppenheten. 

 

Detta försök att skriva om något så flyktigt som en andas historia kan te sig 

fåfängt, men eftersom jag kommer att framhärda med det projektet i 

ytterligare några sidor tarvas en motivering och en koppling till 

avhandlingens syfte. Det finns utifrån syftet tre tungt vägande skäl att 

analysera Sjöskoleandan. 

 

Det första är empiriskt, det var helt enkelt så att lärarna talade om 

Sjöskoleandan som något existerande och betydelsefullt. Den finns i deras 

berättelser och gavs ett innehåll som de definierade när jag bad om det. 

Därmed kan andan betraktas som ett resultat, den var en del av lärarnas 

konstruktion av denna plats och av skolans historia. Lärare som jobbade 

på Sjöskolan kände till Sjöskoleandan och gav den betydelse för vad det 

innebar att vara lärare där. 

 

Det andra skälet är kopplat till den historiska kontexten i bredare 

bemärkelse. Sjöskoleandan växte fram i ett sammanhang av ett politiskt 

projekt, miljonprojektet, som i sin tur är en del i den historiska kontext 

som benämnts Folkhemsbygget. Det var en politisk tanke, att genom social 

ingenjörskonst bygga ett samhälle och en skola där olika klasser skulle 

mötas och skillnader mellan dem skulle minskas eller elimineras (Olof 

Palme i Richardsson 2010, s. 14 och 116), som låg bakom bygget av den 

nya stadsdelen och av Sjöskolan. Genomförandet av denna tanke ledde till 

den position stadsdelen och skolan fick i den lokala kontexten, i 

kommunen. Sjöskoleandan tog form i relationen mellan omgivningens 

förväntningar på Sjöskolan i form av ryktet och skolpersonalens, lärarnas 

svar på varför de jobbade just där. 

 

Det tredje skälet är kopplat till de båda ovanstående och det går rakt in i 

syftet med avhandlingen eftersom det handlar om yrkesidentiteternas 
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relationella karaktär. Mishler (1999) beskriver betydelsen av relationer då 

människor formar sina subidentiteter. Det är i relation till den sociala och 

kulturella kontexten människor formar sina identiteter. Lärarnas berättelser 

om andan handlar om just denna relation eftersom de tar fasta på skolans 

relation till omgivande samhälle, men också lärarnas relationer till 

varandra. Den handlar om hur de gemensamt hanterade trycket och 

förväntningarna utifrån. Mishler pekar på att det är problematiskt att 

analysera identiteter som något som sker inuti aktiva individer som 

påverkas av yttre villkor och krafter. Istället driver han tanken om att det 

handlar om en interpersonell process där våra identiteter uttrycks och 

definieras; ”…through the ways we position ourselves vis-a-vis others along 

the several dimensions that constitute our networks of relationships” 

(Mishler, 1999, s.16). Genom att lyfta fram lärarnas olika versioner av 

Sjöskoleandan och söka skillnader och förändringar tillämpar jag Mishlers 

relationella modell. Lärarna tolkar andan och positionerar sig i relation till 

sina kollegor och till sin omgivning i vidare bemärkelse. Andan är 

intressant i sig som en förutsättning för de läraridentiteter som var möjliga 

att forma där. Den ger uttryck för en kollektiv självbild som erbjuder svar 

på frågan – vilka är vi? Därmed inte sagt att alla gillar erbjudandet, eller 

förstår det på samma sätt, men det finns där som en möjlighet att 

positionera sig till när lärarna formar sina yrkesidentiteter. Samtidigt är 

andan ett resultat av lärarnas arbete med sina identiteter förr och nu. Å ena 

sidan skapades andan genom det sätt lärare gjorde saker på förr, å andra 

sidan är det när de berättar om den som den tar form och ges innehåll. 

Berättelserna om Sjöskoleandan är därmed ett första steg i att närma sig 

lärarnas arbete med sina yrkesidentiteter och platsens betydelse för detta 

arbete. 

Elevunderlaget förändras men Sjöskoleandan består  

År 1978 kom SO-läraren Erik för första gången till Sjöskolan och han 

berättar att när han träffade Hedvig uppmanade hon honom att komma 

till henne om det var några problem. Han säger att han försökt verka i 

samma anda. Han berättar gärna berättelser om de tidigare kollegornas 

skämtsamhet, men även om deras förmåga att tillrättavisa eleverna. Han 

säger att Sjöskoleandan finns kvar och har betydelse för hur eleverna 

bemöttes och den bidrog till att skolan kom att spela ”en väldigt viktig 
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roll” (Erik, 070504) i stadsdelen Sjö. Skolans roll var särskilt viktig berättar 

Erik, när andelen elever med utländsk bakgrund ökade.  

 

Erik: I och med att vi har ju mycket, nu ska jag inte bara se som 

problem, men vi har mycket invandrare här uppe. Du måste 

missförstå mig rätt där nu. […] Jag tror att vi har, jag tror vi är bra på 

och söka upp folk i alla, från alla kulturer och kategorier och. Jag tror 

det är mellan 30 och 35 procent och det har snackats så fint om 

integrering, här funkar det. (070504) 

 

Erik berättar om Sjöskolan som ett ställe där integration fungerar. Han 

beskriver social kontroll som en del av Sjöskoleandan och i det lägger han 

att de hade en nära kontakt med hemmen. Han säger att det fanns ett 

motstånd bland invandrarfamiljerna att använda tolkar, men att de från 

skolans håll ändå gjorde det eftersom det var så viktigt att kommunicera 

med föräldrarna. Erik säger även att han hade god nytta av elevernas olika 

bakgrund i sin undervisning, de gav till exempel andra perspektiv på 

historiska händelser och han lärde sig om deras kulturer.30 Att det vid 

mitten av 1990-talet under en period, ”väldigt fort blev väldigt mycket 

invandrare” (Anna, 070917) förändrade inte skolans arbete enligt Anna. 

Hon säger att de på sätt och vis var beredda ”eftersom det har ju funnits 

ett heterogent elevmaterial hela tiden och det här var ju då liksom en 

annan dimension” (Anna, 070917). 

 

Tabell 1 visar att antalet beviljade uppehållstillstånd i Sverige ökade på 

1990-talet. 

 

Tabell 1. Antal beviljade uppehållstillstånd i Sverige 1980 - 2008 

År 1980 - 
1984 

1985 - 
1989 

1990 – 
1994 

1995 – 
1999 

2000 - 
2004 

2005 - 
2008 

Antal 65562 145910 252363 177524 231681 284980 
Källa: Migrationsverket (2009) 

 

                                                 
30

 Erik ger flera konkreta exempel på hur han hade nytta av elevernas olika kulturella bakgrund vilket 
möjligen hänger samman med att han visste att jag också är SO-lärare och att vi delade ett 
gemensamt intresse för hur kulturmöten kan ske i SO-klassrum. Detta var under en av mina första 
intervjuer i projektet och med vår liknande bakgrund var detta ett tryggt ämne som skapade 
förtroende, men också en gemensam konstruktion av en berättelse om kulturell mångfald som något 
positivt ur ämnessynpunkt. 
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Anna fortsätter sin berättelse om den nya kategorin elever med att i 

positiva ordalag beskriva hur eleverna började umgås på ett annat sätt med 

varandra, men också hur det uppstod en ”kulturkrock” (Anna, 070917) 

som genererade konflikter. Anna betonar kontinuiteten, att det funnits ett 

”heterogent elevmaterial hela tiden” (Anna, 070917) och att de på skolan 

genom öppenhet, hårt arbete och stöd från rektor tog tag i de problem 

som uppstod. Däremot nämner hon inget om några förändringar i 

resurstilldelningen eller i metoderna, mer än att de tog hjälp av tolkar i 

utvecklingssamtalen. Gun berättar att dessa barn bodde i de socialt utsatta 

områdena och att hon tyckte att det var svårt att göra ett bra jobb med 

eleverna med invandrarbakgrund.  

 

Gun: Den var riktigt typisk för den utveckling som Sverige 

genomgick då. […] Det var en invandrarskola. Och du vet det beror 

ju mycket på att det är mycket hyresrätter, […] och sociala, såna här 

fall som man placerar alltså folk i området. [...] det är ju inte nåt sånt 

här villaområde. (090504) 

 

Hon är självkritisk men ser också det bristande stödet till dessa elever som 

ett misslyckande för samhället i stort. Hon säger att hon saknade 

information om elevernas kunskaper och bakgrund. Hon ger ett exempel 

på en familj där pappan blivit skjuten i famnen på mamman och de fyra 

sönerna hade stora problem i skolan. Bristen på bakgrundskunskap ledde 

till att ”ibland rev man väl i sår som, det var onödigt”, säger Gun. Även 

om hon inte vet med sig att hon ”gjorde något fel direkt” (Gun, 090504), 

så anser hon att hon kunde varit bättre. Ofta visste eleverna mer om 

varandras bakgrund än vad läraren visste, säger Gun. Det gjorde att 

överdrifter och rykten bland eleverna kunde stå oemotsagda och att hon 

inte hade en chans att agera på ett adekvat sätt. Både Erik och Gun 

efterfrågar mer resurser för att på ett bättre sätt kunna ta hand om eleverna 

med utländsk bakgrund. Gun betonar starkt att hon önskat mer kunskap 

om såväl undervisning av elever med en annan bakgrund som om de 

enskilda familjernas historia. Det framstår i lärarnas berättelser som att det 

inte förekom några organiserade utbildningsinsatser eller förändringar i 

resursutnyttjandet för att möta denna nya kategori av elever. Snarare 

betonas kontinuiteten i att de jobbade på ungefär samma sätt som tidigare. 
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Ett undantag är att flera av lärarna berättar att de haft nytta av tolkhjälp i 

samband med utvecklingssamtalen.31 

 

Tallberg Broman (2009) pekar på ett intressant dilemma i detta 

sammanhang. Hon skriver att det under senare år skett en förändring mot 

en ökande ambition att involvera föräldrarna i skolarbetet. Tidigare 

präglades skolans arbete av principen att hålla isär skolverksamhet och 

familjeliv som en strävan efter att alla elever skulle behandlas jämlikt 

(Englund & Quennerstedt, 2008). Den professionella läraren skulle vara 

oberoende i relation till familjerna och deras sociala bakgrund. Skolan var i 

det avseendet vad, Lindblad och Pérez Prieto (Skolverket, 1997), kallat 

”professionsstyrd”.  Men, i och med den ökade fokuseringen på 

måluppfyllelse i skolan, så förändras relationen mellan lärare och familj. 

 

Föräldrarnas ökade deltagande i skolan och skolans ökade styrning in 

mot familjen syftar båda till att möjliggöra ökad effektivitet och 

måluppfyllelse i skolan. Föräldrarna engageras i skolan och lärarnas 

engagemang utsträcks till hemmen och barnets vardagsliv, i ett med 

klass, sociala resurser, plats och etnicitet relaterat mönster. (Tallberg 

Broman, 2009, s. 234) 

 

I ljuset av denna förändring kan man förstå Guns önskan om mer 

information om elevernas bakgrund, Eriks betoning på kontakten med 

hemmen och lärarnas berättelser om vikten av att ha med tolkar vid 

utvecklingssamtalen på ett delvis nytt sätt. Å ena sidan handlar kontakten 

med hemmen om en professionsstyrd skola där lärarna utövar social 

kontroll genom att informera familjen om händelser i skolan. Å andra 

sidan finns det ett behov av ömsesidighet i kontakten för att lärarna ska 

förstå vad som händer och kunna agera på ett, med Guns ord, bättre sätt.  

Bättre kan i detta sammanhang förstås såväl i betydelsen effektivare 

måluppfyllelse, som i betydelsen mer omsorg om eleven. Jag har i mina 

intervjuer inte gått vidare med frågor om innehållet i lärarnas kontakter 

med hemmen utan kan bara uttala mig om behoven av kontakt med 

                                                 
31

 Tidigare forskning visar att ett problem i detta sammanhang är att skolor tenderar att se föräldrar 
med invandrarbakgrund som bromsklossar som bör hållas utanför verksamheten och att det inte 
finns en vilja att lyssna på deras krav (Bunar, 2009). 
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hemmen som lärarna berättar om. Bouakaz (2007) avhandling visar att 

lärarna i den studien ofta hade svårt att sätta sig in i invandrarfamiljernas 

situation och att ömsesidigheten i samverkan med hemmet inte var särskilt 

stor. De lärarna såg ofta språket som en svårighet och de tenderade att 

komma med listor på vad eleverna kunde göra för att bli bättre. 

Fler kvinnliga lärare med mer inflytande 

En annan förändring som enligt lärarna blir tydlig under mitten av 1990-

talet är att antalet kvinnor hade ökat bland lärarna på skolan. Om skolan 

under de första åren präglades av de handplockade männen, så förefaller 

initiativet ha förflyttats in på språkinstitutionen, till ett litet gemensamt 

arbetsrum där de numera uteslutande kvinnliga språklärarna satt. Erik 

noterar att när han började på skolan var det ”en mer jämn fördelning 

mellan kön[…] Men det blev mer och mer damer” (Erik, 090519). Anna 

beskriver utvecklingen med fler kvinnor som en stor förändring på 

Sjöskolan. Hon säger att, ”när jag kom så kan man väl säga det att, i stort 

sett alla språklärare var manliga” och att, ”Linnea, fick ju inget riktigt 

fotfäste förrän efter flera år” (Anna, 070917). Bilden av att det var få 

kvinnor från början och att det inte var självklart att de skulle få inflytande 

bekräftas i Hedvigs berättelse från inledningskapitlet. Men så småningom 

blev antalet kvinnor fler, särskilt bland språklärarna. Hedvig ger ett 

inifrånperspektiv när hon beskriver sina språkkollegor som ”ett väldigt bra 

gäng” på ca tio personer som hade trevligt och ”kunde prata ihop oss och 

så” (080922).  År 1995 började Olof som biologi- och mattelärare på 

Sjöskolan. Han beskriver skolan som en öppen, ljus och fräsch miljö med 

många elevutsmyckningar. Olof berättar såhär om kvinnorna i 

språkgruppen. 

 

Olof: Och det starkaste ämneslaget det var språk. [...] De satt så tight, 

så packade, som packade sillar. I ett gammalt klassrum […] var de 

elva, tolv eller tretton där inne? Och där … formades mycket. Ja det 

fanns ett motstånd för att bryta upp och ha arbetslag så som det 

enligt läroplan var tänkt. (081119) 

 

Fredrik började vikariera på skolan i sina ämnen, de samhällsorienterande, 

redan under utbildningen men fick en fast tjänst 2001. Han berättar om de 
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kvinnliga språklärarna som en stark kraft som hade delat arbetsrum under 

lång tid och därför ”hade sina synpunkter på hur det skulle va” och att ”de 

var svåra att ändra på” (Fredrik, 090910). Denna grupp beskrivs alltså som 

inflytelserik av dessa då nyanställda män. Språklärarna gjorde ”motstånd 

för att bryta upp och ha arbetslag” och hade ”synpunkter” hur arbetet 

skulle organiseras. Arbetslag infördes, trots motståndet, på Sjöskolan en bit 

in på 2000-talet och Fredrik blev en av lagledarna. Men dessa lärare gjorde 

inte bara motstånd mot förändringar, de tog även nya initiativ. De 

kvinnliga språklärarna beskrivs av Anna som ”tongivande” under det 

senaste decenniet och de drev enligt henne en tydlig linje för att införa 

nivågruppering av elever. Anna berättar att de delade upp eleverna i varje 

årskurs efter deras resultat på diagnostiska test och att nivågrupperingen 

infördes vid mitten av 1990-talet och omfattade ämnena svenska, engelska 

och matematik. Hedvig berättar att det var kontroversiellt att göra en 

sådan förändring, hon säger att ordet var ”fult” på den tiden. Motivet 

bland språklärarna var, ”att det skulle bli lättare att nå alla i en grupp om 

de var på ungefär samma nivå”. Hon säger också att det fanns andra lärare 

som ville ha blandade grupper ”därför att där kan de starkare hjälpa de så 

kallade svagare” (Hedvig, 080909). Att hon säger att ”ordet var fult” 

markerar att denna typ av differentiering av elever inte stämde så väl med 

omgivningens syn på denna fråga. Möjligen kan kritiken av 

differentieringen av eleverna kopplas till 1950-talets debatt där 

förespråkarna för en läroverkstradition argumenterade för en 

differentiering även inom grundskolan (Richardsson, 2010). Men 

införandet av nivågruppering på Sjöskolan kan också ses som en tidig 

insikt om den frihet Lpo 94 medgav när det gäller lärarnas arbetssätt 

(Carlgren & Marton, 2000). Hedvig antyder också att det fanns ett 

motstånd bland kollegor på skolan. Både Anna och Olof berättar om 

problem med nivågrupperingen. Anna säger att det var ”bra på många 

sätt”, men hade en styrande inverkan på schemat. Varje ämne lades 

parallellt, det vill säga alla i en årskurs hade till exempel svenska samtidigt, 

vilket minskade flexibiliteten för ämnen som inte prioriterades. Olof som 

undervisade i matematik var kritisk till nivågrupperingen, som han vill 

kalla ”behovsgrupperingen”, eftersom den tog för lite hänsyn till sociala 

aspekter och bara byggde på resultaten på de diagnostiska testen. 

Dessutom säger han att det var svårt att skapa dynamik i mellangrupperna, 
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det vill säga elever som inte utmärkt sig åt något håll på diagnoserna. Jag 

ser beslutet att införa nivågruppering, trots motståndet, som en indikation 

på de kvinnliga språklärarnas stora inflytande på skolan under denna 

period. 

 

Jag har i detta avsnitt lyft fram berättelser om att antalet kvinnor på skolan 

ökade, det var särskilt tydligt i språkämnena. Andelen män i svensk skola 

minskar (Bertilsson, Börjesson & Broady, 2009) och har minskat sedan 

1950-talet vilket Sparrlöf har (2007) beskrivit som en process där ”männen 

vänder skolan ryggen”(s. 242).  Jag har även lyft fram berättelser om att en 

specifik grupp kvinnor från och med 1990-talet hade ett särskilt inflytande 

på skolan och Hedvig betonade betydelsen av de handplockade och starka 

männen då skolan startades. Det handlar om en kvalitativ förskjutning där 

inflytande har växlat mellan grupper och det är tydligt att lärarna 

understryker att kön hade betydelse i det sammanhanget. Den kvantitativa 

förändringen kan möjligen ha kopplingar till den kvalitativa 

förskjutningen, men jag vill understryka att så inte behöver vara fallet och 

att det inte är min avsikt att göra en sådan koppling. Båda dessa 

förändringar är dock intressanta när jag analyserar hur lärare formar sina 

yrkesidentiteter i relation till de institutionella minnena.   

Nya lärare och en förändrad Sjöskoleanda 

Runt millennieskiftet anställdes många nya lärare på skolan vilket 

medförde delvis nya versioner av Sjöskoleandan och berättelser om 

eleverna. Hedvig beskriver förändringen såhär. 

 

Hedvig: Det kom nya människor med fräscha nya idéer. Ett 

altruistiskt sinnelag, en helt annan inställning till eleverna […] många 

kanske inte alltid tyckte att kunskaper var så viktiga utan det var 

viktigare att det blev trevliga människor av dem. (080909) 

 

Olof berättar om Sjöskoleandan som en konsekvens av elevunderlaget. 

Såhär beskriver han andan på 2000-talet. 

 

Olof: Sjöskoleandan så som, som jag ser på den. Var… en tät 

gemenskap och förutsättningen för det var att vi var tvungna till det. 
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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 (081128) 

 

När jag ber honom att försöka konkretisera vad den hade för betydelse 

berättar han först om den ”avlastning” det innebar att ”kunna berätta hur 

det är! Så naket, så rakt, så… jobbigt” och få stöd av kollegorna. Sedan 

berättar han om öppenheten och ”inget av att man stänger sin dörr och så 

stänger man inne problemen”, utan istället, ”i personalrummet när man 

möter en kollega, i matsalen eller på konferenser att diskutera elever 

tillsammans” (Olof, 081128). Slutligen betonar han även att Sjöskoleandan 

innebar ”att det var mycket roligt tillsammans”. Denna definition av 

andan har flera likheter med de tidigare, öppenheten och att ha roligt är 

viktigt. Men en förändring gentemot tidigare versioner är att det finns en 

tydligt uttalad nyttoaspekt. Sjöskoleandan blir i Olofs version en grund för 

både samarbete och avlastning. Här handlar det om att komma samman 

för att lösa problem, men när jag går tillbaka till Hedvigs version handlade 

det snarare om att komma samman för att slippa tänka på problemen ett 

tag. En förändring av yrkets karaktär kan anas mellan dessa berättelser, från 

att betona den enskilda lärarens ansvar till att betona betydelsen av lärare 

som samarbetar (Hargreaves, 1998). Lärarnas olika versioner av 

Sjöskoleandan verkar därmed ha anpassats till olika diskurser om hur 

lärares arbete ska organiseras. Nordänger (2002) beskriver hur lärares raster 

i allt högre utsträckning kommit att handla om ”interaktionsberedskap” (s. 

169). Lärarna i hennes undersökning använder stora delar av sina raster till 

fortsatt tillgänglighet för eleverna antingen direkt genom fortsatt 

undervisning, eller indirekt genom interaktion om eleverna med kollegor, 

föräldrar eller övrig skolpersonal. Lärarna både jagar information och jagas 

för att bli informerade under rasterna och de upplever att det behöver vara 

så för att situationen i skolan är så komplex. Detta liknar Olofs version av 

andan, där lärarna diskuterar elever i personalrum, matsal och på 

konferenser. Men Nordänger skriver också att det är på rasterna lärarna kan 

visa sig ambitiösa och att belöningssystemen är kopplade till deras 

verksamhet utanför klassrummet. Därför blir rasterna allt mer lika 

konferenser. Hon skönjer dock en ”motrörelse” (s. 172) när lärarna 
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försöker skapa ett förtroligt inifrånperspektiv genom att ”leka och busa” 

med varandra, något som de själva ser som viktigt för att skapa nya goda 

idéer som kan utveckla verksamheten. Sjöskoleandan och skillnaderna i 

tolkning av den, inrymmer både element av att hantera samarbete mellan 

kollegor på ett informellt sätt och av motrörelsen genom att lärarna 

betonar vikten av att ha roligt tillsammans.  

 

Även när det gäller det andra temat, elevunderlaget, erbjuder Olof en 

delvis ny version, denna gång med uttalade mångkulturella förtecken, men 

också med ideologiska. 

 

Olof: Hade en väldig blandning på elever från olika, olika bakgrund. 

Och jag ville hela tiden lyfta fram det som att det var en styrka. Vi 

hade den, näreleverna från flerfamiljsbostäder, höghus. Och sen så 

var det låghusen, lite längre bort från Ängsskolan, och sen så var det 

utifrån landsbygden, det var en blandning av, elever med svenskfödd 

bakgrund sen generationer och det var ny, nykomna, elever från 

familjer med andra bakgrunder och kulturer. Och jag tyckte att det 

var en så bra blandning. [---] Att det är så oerhört viktigt att barnen 

ungdomarna lär känna varandra med olika bakgrund. Nånstans, nåt 

forum, nån arena. Och där är skolan den självklara. Och där kom just 

de här inflödena från, med olika bakgrunder. Samtidigt så är det en så 

oerhört viktig uppgift för oss som arbetar med det att se till att det 

där mötet blir bra. Att ta tag i konflikter som dyker upp, 

främlingsfientlighet och då, gängbildningar och. Att möta det… Det 

är det bästa, inte det bästa det är lätt att bli sådär kategoriskt här men, 

i en bra fungerande kommunal skola så kan det va den blandningen. 

[…] segregationen ska jag säga, [H: Ja just det.] … med friskolor som, 

som kommer. Där, där blir det bara, där blir det så uppdelat. Då får 

vi inte den chansen till en bra integration. (081119) 

 

Det blir här tydligt att Olof ser integreringen av eleverna med utländsk 

bakgrund som etablerat sig på skolan, som en viktig läraruppgift och som 

ett samhällsuppdrag. Han beskriver de kommunala skolorna som en garant 

för lyckad integration och visar misstroende mot friskolorna i denna fråga 

genom att antyda att de bidrar till ökad segregation. Blandningen av olika 
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elevkategorier i en och samma skola och ett aktivt arbete med deras 

relationer är i hans berättelse nyckeln till god integration. Frågan om klass 

framstod som central i de tidigare lärarnas berättelser om elevunderlaget, 

men i Olofs berättelse förflyttas fokus mot frågor om etnicitet. Han säger 

att skolledningen drev skolans mångkulturella karaktär som något positivt 

både gentemot personalen och utåt då de skulle rekrytera nya elever. 

 

Olof: Men skolledningen lyfte fram det här. Istället för att göra det 

[…] till en svaghet, en nackdel, så lyfte man fram det när man 

pratade om skolan. Inåt och utåt. I skrift som gick hem till föräldrar, i 

inför att nya 6:or kommer att det här är en skola med den 

blandningen och vi ser det som, som positivt ungefär. (081119) 

 

Olof säger att det fanns ett ”socialt patos” (081119) på skolan som han var 

stolt för. Han berättar att de tog itu med problem på ett öppet sätt vilket 

ledde till att skolans problem blev offentliga och kopplades samman med 

det gamla ryktet. Detta ledde i sin tur till orättvisor då de skulle börja 

hävda sig i konkurrensen med andra skolor, berättar Olof. Gun beskriver 

på ett liknande sätt hur tidningarna bidrog till att befästa skolans rykte och 

försämra deras läge när eleverna valde skola.  

 

Bunar (2009) har beskrivit hur lärare på mångkulturella skolor upplever att 

de har konkurrens på tre nivåer; den första är kommunala skolor som 

betraktas som mer svenska, den andra är friskolorna och den tredje är 

mångkulturella skolor i närheten. I Sjöskolans fall ligger de andra 

mångkulturella skolorna förhållandevis långt bort, så den möjliga 

konkurrensen kom främst från de två första nivåerna. Bunar lanserar även 

begreppet ”uppgivenhetens logik” (Bunar 2009, s. 127) som något 

karaktäristiskt för personalen på mångkulturella skolor. Denna logik bygger 

på att personalen känner sig maktlösa över fenomenet att elever söker sig 

bort från skolorna. Medelklassen flyr från skolor som håller på att få ett 

dåligt rykte, eller som har många elever från ekonomiskt fattiga grupper 

och minoriteterna väljer medelklassens skolor för att öka sina chanser 

(Bunar & Kallstenius, 2007; Bunar, 2009). Personalen reagerar då enligt 

Bunar med; ”uppgivenhetenhetslogikens fyra element: ’fler svenskar’, ’vi är 

bättre’, ’de kommer att fara illa där’ och ’de skulle ändå ha gått’” (Bunar, 
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2009, s. 164). Detta innebär att personalen anser att skolan inte kan 

erbjuda fler svenska elever och det är vad som efterfrågas, att personalen 

ser sig som välutbildade men inte efterfrågade experter på att ta hand om 

tvåspråkiga elever, att dessa elever antas få problem på sina nya skolor och 

att den mångkulturella skolan inte kan göra något åt denna process. 

Lärarna i den här undersökningen beskriver att andelen invandrare på 

skolan ökade. Flera lärare utrycker explicit att mångfalden var något bra för 

skolan och att de var duktiga på integration på Sjöskolan. Skolledningen 

försökte, enligt Olof, lansera det mångkulturella som något värdefullt, 

något positivt, men antalet elever minskade. Med Bunars terminologi så 

var inte den varan efterfrågad på utbildningens kvasimarknad (Bunar, 

2009; Ball, 2003). I det avseendet kan man påstå att uppgivenhetens logik 

var verksam även för Sjöskolans del. Men berättelserna jag lyssnat på andas 

väldigt lite uppgivenhet. Tvärtom framstår flera av dem som 

motberättelser, ett alternativ till berättelserna om marknadens inflytande i 

det som sker i skolan, även om de berättar om ett krympande 

elevunderlag. Lärarna framstår inte som en grupp som inte stod sig i 

konkurrensen, berättelserna handlar istället om vad de gjorde. Hur viktigt 

det var att bearbeta relationerna mellan eleverna för att hävda rättvisa, 

betydelsen av att sätta gränser för hur de skulle vara mot varandra, nyttan 

av att alltid använda tolk för att involvera föräldrarna, vikten av att skapa 

en stämning där alla inkluderades i arbetet för att nå målen och hur viktigt 

det var att arbeta med ämneskunskaperna.32 Berättelserna om att antalet 

elever med invandrarbakgrund ökade på skolan har inte tagit över hela 

berättelsen om skolan, utan dessa berättelser har blivit en del av de 

förändringar som lärarna berättar om. 

 

Löfdahl och Pérez Prieto (2009a; 2009b) har, i termer av performativitet (se 

även Ball, 2006), beskrivit hur marknadiseringen av förskoleverksamheten 

har förändrat villkoren för lärarna och de enskilda förskolorna. Lärarnas 

förmågor när det gäller arbetet med sociala problem har kommit att 

betraktas som ”second-class skills” (Löfdahl & Pérez Prieto 2009a, s. 269) 

eftersom det inte värderas i kvalitetsutvecklingen och inte bör synas i de 

officiella dokumenten. I stället görs omskrivningar så att skolorna ska 

framstå i god dager och det arbete som värderas är det som står i 
                                                 
32

 Jag återkommer till och fördjupar dessa berättelser i kapitlet om lärarnas identitetsframträdanden. 
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dokumenten. Olofs berättelse om hur skolledningen gick ut med hur de 

jobbade med sociala problem på skolan och hur det spädde på det dåliga 

ryktet bekräftar att denna typ av kompetens inte värderades. Denna 

berättelse om hur skolan försökte marknadsföra sig som en skola för 

mångfald, ”inåt och utåt” var inte ny. Redan i Invigningsskriften (1966) 

beskrivs skolan som navet i arbetet med social integration i det nybyggda 

området och möten mellan olika kategorier av människor betonades. 

 

Barnen får färre tillfällen att känslomässig och socialt träna sig i 

samspelet med olika personlighetstyper och ålderskategorier. [---] När 

samhället erbjuder en god fostran och kvalificerad tillsyn, är det till 

gagn för barnens och ungdomens mognad och för utveckling av 

fördjupade mellanmänskliga relationer. (Invigningsskrift, 1966) 

 

Skolan försökte använda resurser i sin egen historia, väl förankrad i 

välfärdsprojektet, för att stärka gemenskapen och samtidigt hävda sig i 

konkurrensen om eleverna. Men marknadsföringen av skolan som ”a good 

meeting place” (Pérez Prieto et al, 2003) förefaller i Olofs berättelse snarast 

ha vänts emot skolan. Öppenheten om olikheterna bland eleverna och det 

sociala arbetet förefaller ha gått från att ha varit en tillgång till att ha blivit 

en belastning.  

 

Även Fredrik anknyter, i sina berättelser, till temat om Sjöskoleandan 

genom att betona den positiva och skämtsamma stämningen på skolan. 

Han är däremot skeptisk till det stränga, auktoritära draget i andan, det är 

något han skrattande lägger till det förflutna. Såhär berättar han om andan. 

 

Fredrik: Den hörde jag ju talas om ganska tidigt. När jag börja där[---] 

Det är det här jag pratar om, lite avslappnad […] stämning i 

personalrummet fast samtidigt […] En vilja att lyckas och seriös 

inställning mot ämne och elever och sådär. Utan att det blir tråkigt.  

[---] Vi var ju väldigt duktiga på och ta hand om de här svaga 

eleverna. Att vi, att vi tog tag i dem. Och hade mycket resurser till, 

till dem. Alltså de hade mycket hjälp. Och så tycker jag ändå inte att 

vi glömde bort de här duktiga som är problemet då. Bara det ena eller 

det andra, men här tycker jag allt, alla kom med på nåt sätt. Och, och 
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så kändes det som de flesta elever och lärare trivdes väldigt bra. 

(090602) 

 

Fredrik berättar flera gånger om hur han uppskattade olikheterna och 

blandningen av människor på skolan. Han berättar att det bland 

kollegorna fanns starka individualister som drev sin egen linje, när han 

började på skolan. Men han berättar även om kollegor som arbetade bra 

tillsammans i det arbetslag han ledde. Det positiva med blandningen av 

människor blir tydligt i hans berättelser om både eleverna och kollegorna. 

 

Fredrik: När jag började där så insåg jag ju snabbt att det var den 

härliga blandningen som jag tycker det skulle va överallt. Det fanns 

de här eleverna som hade det jättekämpigt hemma och hade svårt i 

skolan och så. Och så fanns det ju även motsatsen då som hade det 

väldigt lätt i skolan. 

Håkan: Och det märkte du rätt tidigt? 

Fredrik: Ja. Det var jätte, jättetydligt jättetidigt. Och det som, som 

var, då första åren var, var det definitivt så att de. De motiverade 

eleverna var liksom styrde skutan, om man säger så. [---] Så att det var 

även de här då som hade det svårare och kämpigare och var lite 

struliga. De ville också prestera bra i skolan. [---] Och det var samma 

sak bland lärarna, att det fanns alla typer av lärare. Alla åldrar och. 

Kanske lite övervikt mot de äldre, var det väl i början med, men. Det 

insåg man också ganska snart att de äldre var ju unga i sinnet också. 

[...] (skratt) I alla fall i personalrummet. (090602) 

 

I Fredriks berättelser om skolan skapas en bild av mångfald där alla tillåts 

att vara med, olikheterna framstår som positiva. Olika typer av lärare, 

duktiga elever, ”struliga” elever och särskoleelever inkluderas i 

gemenskapen. Blandningen av olika typer av människor framstår som 

något karaktäristiskt för Sjöskolan och något positivt i hans berättelser. 

 

Maria började undervisa i sitt ena ämne hemkunskap år 2000, men hade 

inga timmar i sitt andra ämne engelska, eftersom det fanns många 

etablerade lärare där. Hennes första intryck av Sjöskolan när hon började 

var att det var mycket folk där. Skolan var fyrparallellig då och hon 
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berättar att lokalerna var slitna. Salarna i hemkunskapen beskriver hon som 

mycket slitna. Även hon talar om olikheterna och det framgår att de inte 

alltid var så lätta att hantera. Hon berättar om att det var stora skillnader 

att undervisa i hemkunskap i olika klasser. Ibland tvingades hon lägga 

undervisningen på en basal nivå. Viktiga förklaringar till skillnaderna i 

undervisningen berodde, enligt Maria, just på olikheterna bland eleverna. 

Det fanns klasser som dominerades av elever från närområdet där 

studiemotivationen var låg. Hon berättar att hon försökte prata om betyg 

med dem, men att ”det var inte intressant” (Maria, 081022). Hon säger 

också att det fanns klasser som dominerades av barn från andra områden 

och elever från en annan skola som saknade egen hemkunskapssal och de 

”hade ett litet tryck hemifrån, ja man förstod att de diskuterade skola 

hemma med sina föräldrar” (Maria, 081022). Hon betonar även att olika 

budskap från klassföreståndarna/mentorerna hade betydelse för elevernas 

inställning i hemkunskapen, en nedlåtande attityd till ämnet från mentorn 

återspeglades snabbt i klassrummet.  

 

Det är tydligt att hon ser skillnader i de olika elevkategoriernas arbete i 

klassrummet och att hon kopplar det till var de bor. Medelklasseleverna 

hade stöd i skolarbetet och var resultatorienterade, enligt Maria. Hon 

berättar att de hade datorer hemma och förberedde snygga presentationer 

som gjorde intryck. Hon berättar också att dessa familjer inte fritt kunde 

välja skola, ”det var så trångt på andra skolor i stan” (Maria, 081022), utan 

var hänvisade till Sjöskolan.  

 

Maria: Då var det Sjöskolan som blev deras, hemskola. Och det 

gillade nog inte föräldrarna efter vad jag förstår. […] liksom, de, de 

ville väl ha en skola nära, det har jag full förståelse för. Som förälder 

själv. Men… ja, det, det. För det är min uppfattning då […] Alltså 

just att det spelar roll [...] faktiskt vilket område [...] man bor i. För 

annars kan man ju tycka att runt i kring, precis runt i kring Sjöskolan 

så är det ju ett lite tyngre område. Och sen hade vi ju […] elever från 

Ängsskolan med, och det var ju i allmänhet väldigt bra elever… Sen 

hade vi ju elever från landet också och det kunde variera oerhört. 

(081022) 
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Den karta Maria här gör av den sociala geografin och dess betydelse för 

elevernas förutsättningar att lyckas i skolan stämmer väl överens med den 

Gun beskrev då hon kom till Sjöskolan 1966, men med den skillnaden att 

barn med invandrarbakgrund utgör ett betydande inslag i Marias version. 

Olikheter avseende klass och etnicitet framträder som betydelsefulla då 

lärarna berättar om eleverna oavsett om de ser det som en tillgång eller ett 

problem. Blandningen av elevkategorier på skolan framställs ömsom som 

en pedagogisk tillgång och som ett problem. Det blandade elevunderlaget 

lanserades som en resurs, säger Olof, men flera lärare berättar om 

svårigheter att rekrytera nya elever i konkurrens med den närbelägna 

friskolan. 

 

Därmed har samtliga lärare som deltagit i undersökningen berättat om hur 

det var när de började på skolan och jag har försökt visa hur temana om 

elevunderlaget och Sjöskoleandan har tagit form och getts betydelse i 

lärarnas berättelser. De avslutande avsnitten i kapitlet ägnas åt lärarnas 

erfarenheter av nedläggningen av Sjöskolan och åt den kontext där allt fler 

kommunala grundskolor lagts ner. En bit in på 2000-talet påbörjades en 

diskussion om att antalet utbildningsplatser var för många i Sjöstad och på 

andra håll i landet. Antalet elever minskade och antalet friskolor ökade. 

Innan jag går in på berättelsen om motiven för nedläggningen av 

Sjöskolan, tecknas därför en bild av den nationella kontexten med 

avseende på fenomenet skolnedläggningar.     

Skolor läggs ner 

Antalet födda barn i Sverige nådde en ny topp på över 120 000 barn per år 

under de första åren på 1990-talet och en bottennivå på ca 90 000 födda 

barn per år i slutet av 1990-talet (Richardsson, 2010). Denna babyboom 

ställde krav på många utbildningsplatser i grundskolan under 1990- och 

början av 2000-talet, men nedgången indikerar också ett minskat behov av 

platser därefter.  

 

I början av 1990-talet reformerades det svenska skolväsendet avsevärt 

(Englund, 1995; Lindblad et al., 2002a; Lindblad et al., 2002b; Bunar, 

2009) i och med att skolan kommunaliserades, skolpeng infördes för att 

öka valfriheten och en friskolereform öppnade för nya aktörer som ägare 
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av skolor. Eftersom antalet elever minskade samtidigt som valfrihet och 

konkurrens infördes i utbildningssektorn är det en inte oväntad men nog 

så tydlig trend att antalet kommunalt ägda grundskolor minskade i Sverige 

under inledningen av 2000-talet.  

 

 
Figur 3. Antal grundskolor fördelat på friskolor och kommunala skolor i Sverige 1982 – 2010. Källa: 

SCB (2011) och Skolverket (2011a) 

 

I figur 1 framgår det att antalet grundskolor totalt följer en ganska 

regelbunden kurva, men att trenden med ett minskat antal kommunala 

skolor är påtaglig och att andelen friskolor stadigt ökat. Att vara lärare i 

grundskolan har tidigare per definition inneburit att man varit anställd 

inom offentliga sektorn, men trenden visar att allt fler lärare får bereda sig 

på att deras skola läggs ner och att de nya jobben finns att söka i den 

privata sektorn. Det framstår därmed som relevant att analysera lärares 

erfarenheter av denna förändring. Tidigare kunde lärare räkna med att 

stanna kvar på en och samma skola hela sin karriär, eller åtminstone hos 

samma arbetsgivare. Men genom denna förändring ökar kraven på lärarnas 

flexibilitet. När skolorna profilerar sig och arbetsgivarna blir fler krävs att 

lärarna formulerar vad de själva står för. En ökande osäkerhet om den egna 

yrkesmässiga framtiden kan förstås i termer av förändrade villkor för 

formandet av lärares yrkesidentiteter. Valfriheten ökar inte bara för 

eleverna och föräldrarna, även lärarna behöver ta ställning. Frågan om hur 

lärare formar, eller formulerar, sina yrkesidentiteter blir i högre grad 

individualiserad precis som andra former av identitetsarbete i det 

senmoderna samhället. Denna förändring har av Bauman (2002) beskrivits 
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som en övergång i synsättet på identitet från något som tagits för givet till 

att betraktas som en uppgift. De erfarenheter av nedläggningen av 

Sjökolan som lärarna berättar om är unika, men andelen av den svenska 

lärarkåren som varit med om en liknande situation är stor och stadigt 

växande. 

 

Huvudtrenden när det gäller det ökande antalet nedläggningar av 

kommunala grundskolor i Sverige är entydig vilket framgår figur 1. Fler 

detaljer framträder i tabell 2. 

 

Tabell 2. Antalet grundskolor och elever i grundskolor i Sverige 2003 -2011 

År Antal skolor Antal elever 

2003 – 2004 5041 varav 565 friskolor 1 046 441 

2004 – 2005 4963 varav 576 friskolor 1 023 724 

2005 – 2006 4908 varav 596 friskolor 995 457 

2006 – 2007 4872 varav 610 friskolor 962 349 

2007 – 2008 4826 varav 635 friskolor 935 869 

2008 – 2009 4755 varav 677 friskolor 906 189 

2009 – 2010 4660 varav 709 friskolor 891727 

2010 – 2011 4626 varav 741 friskolor 886487 

Källa: Skolverket (2011a). 

 

Enligt denna tabell framgår det att det har försvunnit 415 (ca 8 procent) 

skolor mellan åren 2003 och 2011 i Sverige och att trenden har varit stabil. 

Friskolornas allt starkare ställning på den svenska utbildningsmarknaden 

framgår lika tydligt, de har blivit 176 (ca 31 procent) fler under samma 

period. Samtidigt har elevantalet i landets grundskolor sjunkit med nästan 

160 000 elever, det vill säga med drygt 15 procent. Men det är inte 

oproblematiskt att göra en bra beskrivning av fenomenet eftersom 

statistiken inte är helt entydig. Att utgå från statistik som anger om en 

skolas namn upphört, eller ändrats, kan ge en felaktig bild eftersom skolor 

ibland byter namn i samband med att de organiseras om. I statistiken ser 
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det då ut som om skolan lagts ner, men det är inte alltid liktydigt med att 

lärarna upplevt förändringen som så stor. Skolor kan också byta namn av 

performativa skäl, alltså för att skaffa sig en ny image. Enligt Olof bytte 

Sjöskolan namn för att komma från sitt dåliga rykte. Det händer också att 

skolor som läggs ner och omvandlas till friskolor behåller det gamla 

namnet för att också behålla ett intryck av stabilitet. Det går därför inte 

med säkerhet att säga att fenomenet skolnedläggningar ser ut precis som 

det framstår i tabellen ovan. Men det finns indikationer på att 

förändringarna i praktiken är större än den bild som tecknats så här långt. I 

tabell 2 framgår endast det totala antalet grundskolor under åren 2003 - 

2011. Genom att även lyfta in antalet nystartade skolor i resonemanget så 

förstärks intrycket av att fenomenet är ännu mer betydelsefullt. 

 

Tabell 3. Antal nedlagda och nystartade skolor i Sverige 2006 - 2010 

  Antal grundskolor 

     Oktober Totalt Nedlagda Nystartade 

     2006 4 872 224 188 

     2007 4 826 211 165 

     2008 4 755 254 183 

     2009 4 660 286 191 

     2010 4 326 201 167 

     Källa: Skolverket (2011b).  

 

Det visar sig att det är ännu fler skolor som läggs ner varje år, men att det 

också startas en hel del nya och det handlar då inte bara om friskolor. Sett 

i detta nationella perspektiv finns det goda skäl att i högre utsträckning 

uppmärksamma hur dessa förändringar i utbildningsväsendet kan te sig ur 

lärarnas perspektiv och studera platsens betydelse för hur yrkesidentiteter 

tar form. Det handlar inte bara om att det är möjligt för många av landets 

lärare att välja att gå till en privat arbetsgivare utan också om att alla måste 

förhålla sig till denna rörlighet när det gäller grundskolans verksamhet. 

Den egna skolan kan läggas ner, grannskolan kan läggas ner och 

förutsättningarna för det egna lärararbetet kan därmed förändras. Choi och 

Tang (2009) har visat att antalet år i yrket har betydelse för hur lärare klarar 

sig när utbildningssystemet görs mer flexibelt och marknadsanpassas. De 

som jobbat några år och fått goda erfarenheter klarar ofta förändringarna 
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bra och kan gynnas av reformerna medan många nyutexaminerade får 

svårt att bibehålla sin motivation.  

 

Att antalet friskolor ökar i landet som helhet har framgått, det gäller även 

antalet elever som går i friskolor som var 79000 år 2006/07, vilket kan 

jämföras med 51000 år 2001/02. Men det har också betydelse var skolan 

ligger. Forskning om friskolor (Lindbom & Almgren, 2007) och om 

elevers/familjers möjligheter att fritt välja skola har visat att de lokala 

förhållandena har betydelse för vad som händer.  På många orter finns 

inga friskolor, men skolor läggs ner ändå och eleverna bussas till 

centralorter. På andra håll finns det friskolor men de kommunala klarar sig 

i konkurrensen. Därför gör jag i det följande en kortfattad beskrivning av 

de lokala förhållandena i kommunen där Sjöskolan en gång fanns.  

Berättelsens slut - Sjöskolan läggs ner 

Det överskuggande problemet i samtliga rapporter33 är att elevunderlaget i 

kommunen minskar och att det finns en stor risk att det kommer att bli ett 

överskott med elevplatser och lokaler som kostar pengar. Tidsperspektivet 

är perioden 2003 – 2013. Problemet ses som särskilt stort för åldrarna 13-

15 år där antalet elever beräknas minska med nästan 30 procent mellan 

åren 2005 och 2013, medan de yngre barnen blir något fler under 

perioden. Totalt föreslår därför tjänstemännen en minskning av 

lokalkapaciteten med över 10 procent. Ett annat förslag från 

tjänstemännen för att möta förändrade elevantal är att öka flexibiliteten i 

skolorganisationen, i synnerhet när det gäller vilka årskurser som finns på 

respektive skola. En osäkerhetsfaktor som skrivs fram i samband med de 

prognoser som tjänstemännen utgår från är att ytterligare friskolor håller 

på att etablera sig i kommunen och man vet inte riktigt när, var eller i 

vilken omfattning det kommer att ske. Deras framskrivna strävan är att 

                                                 
33 Jag har i detta avsnitt utgått från rapporter från tjänstemän i den lokala skoladministrationen, 

dessa rapporter producerades i början av 2000-talet, innan Sjöskolan lades ner och de fungerade 

som ett beslutsunderlag inför nedläggningsbeslutet. Rapporterna handlar dels om skolsituationen i 

kommunen som helhet och dels om situationen i de olika områdena i kommunen. De siffror som jag 

här redovisar är omräknade till procent eftersom jag valt att inte redovisa vilken kommun det handlar 

om. 
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skapa en långsiktigt effektiv verksamhet som tål förändringar och som 

anpassas bland annat till bedömningar av skolval och beräknat elevantal. 

 

Kommunen delas i rapporterna in i 6 områden, varav Sjöskolans område 

är ett av de större. I detta område fanns tre högstadieskolor, två av dem var 

kommunala och en var en väl etablerad fristående skola. Det framhålls 

särskilt att föräldrar och barn inom detta område är mycket aktiva när det 

gäller val av skola. Många av barnen från ett visst bostadsområde inom 

området sökte sig dessutom till en friskola i en annan del av kommunen. 

Det antal elever som skulle gå i kommunal skola inom just detta område 

beräknades sjunka med ca 30 procent mellan åren 2004/2005 och 

2010/2011. Om man jämför kapaciteten 2004/2005 med det beräknade 

antalet elever på högstadiet i kommunal grundskola inom området 

2010/2011 så fanns det över 35 procent för många platser på skolorna. Det 

framstod med andra ord som angeläget att göra något åt situationen. 

 

I ett första förslag till strategisk lokalplanering föreslås därför en 

omfattande omorganisation där bland annat en F - 6 skola i området 

avvecklas och Sjöskolan omvandlas till en F – 9 skola34 samtidigt som en 

del elever som tidigare bussats till Sjöskolan anvisas en annan skola. 

Sjöskolan beskrivs som en gedigen byggnad, men med behov av 

förbättringar och anpassningar av lokalerna. Efter någon månad hölls ett 

möte där ett 50-tal medborgare deltog för att diskutera förslaget och flera 

kritiska synpunkter framfördes. Bland annat framhölls att trafiksituationen 

var otillfredsställande om små barn skulle går där och att det var stökigt i 

det närliggande köpcentret. En knapp månad senare föreslog oppositionen 

att möjligheten att lägga ner Sjöskolan skulle utredas. Ett nytt förslag 

utarbetades där det föreslogs att Sjöskolan skulle läggas ner successivt 

under flera år och eleverna skulle slussas ut till andra skolor. Politikerna 

beslutade att följa det sista förslaget och Sjöskolan avvecklades successivt 

under perioden 2005 till 2007.  

 

Därmed försvann 35 procent av de utbildningsplatser som skulle bort 

enligt det ursprungliga tjänstemannaförslaget och kommunens 

lokalkostnader minskades med flera miljoner kronor. I dagspressen 
                                                 
34

 Sjöskolan hade tidigare inrymt alla årskurser, men sedan några år tillbaka användes den endast 
som högstadieskola. F:et i F - 9 står för förskoleklass. 
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beskrevs, från år 2005 och framåt, hur den attraktiva tomten såldes för 

många miljoner och skulle bebyggas med nya bostadshus. Jag har dock 

inte hittat någon större debatt om själva nedläggningen i pressen. 

 

Därmed återvänder jag nu till lärarnas berättelser om nedläggningen, men 

jag går inte in på hur processen gick till eller vilka konsekvenser den fick 

för enskilda lärare. Eftersom poängen med detta kapitel är att närma sig 

frågan om platsens betydelse för hur lärarnas yrkesidentiteter tar form så 

koncentrerar jag mig här på lärarnas berättelser om varför just Sjöskolan 

lades ner. När de berättar om motiven till nedläggningen, så fokuserar de 

dels på hur de uppfattade att omgivningen betraktade skolan och dels på 

vad de ansåg gick förlorat i och med nedläggningen. Därmed ställs frågan 

på sin spets om vad ”vi” på skolan stod för i relation till hur ”de” som lade 

ner skolan resonerade. 

 

Lärarna berättar om det minskade elevunderlaget i kommunen och 

behovet av att minska kostnaderna för skollokalerna, när jag frågar varför 

skolan lades ner. Men flera lärare går sedan vidare med att förklara varför 

just Sjöskolan valdes ut och det är dessa svar jag här fokuserar på. Olof är 

tydligt upprörd över nedläggningen och han säger att det fanns flera motiv 

bakom valet att lägga ner Sjöskolan. Han talar mycket om motiven och det 

han säger får därför fungera som startpunkt i berättelsen om vad lärarna 

såg som motiv för nedläggningen. 

 

Olof: Jag upplevde att Sjöskolan las ner därför att kommunen 

behövde minska sina […] lokalkostnader. Det fanns ett förslag om att 

lägga ner landsbygdsskolor. Som mötte stort motstånd, så att det blev 

politiskt omöjligt och lägga ner. [---] Och att se till att det fanns ett 

antal hundra färre elever, så såg man att här skulle man kunna lägga 

ner … Och föräldragruppen som helhet, många elever med föräldrar 

som inte talar så mycket för sig… hade man kanske trott att det var, 

skulle va lättare att lägga ner den skolan än en där föräldrarna är 

vältaliga. Det blev en opinion, men många av föräldrarna på, till 

Sjöskoleelever ägde inte språket eller förmågan att uttrycka sig. Så det 

var en lättare väg. (081119) 
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I detta citat framstår det som ett viktigt argument att politikerna inte 

förväntade sig starka protester från familjerna som hade sina barn på 

skolan. Olof betonar även betydelsen av ökad konkurrens från friskolorna, 

”som har plockat elever [...] och det leder till olycklig segregering” 

(081119). Olof berättar även om betydelsen av mediernas rapportering. 

Öppenheten med problem på skolan ledde till att dagspressen skrev om 

den. Men omgivningen tar fasta på problemen, enligt Olof, inte 

lösningarna som de jobbar med på skolan. 

 

Olof: Så ändå så läser inte folk det som att, att se det positiva. Nu är 

det knark på Sjöskolan. Och Sjöligan och ditten datten. Jag tyckte det 

var fruktansvärt. I min konspirationsteori så tror jag att det var därför 

som skolan las ner. [...] Nej men alltså, det är ju inte bara alltså […] 

För det är ju så oerhört, ofattbart att förstå att man gjorde det 

beslutet. Att man ville […] ta bort det där, hemska kommunala. Den 

hemska kommunala skolan. Och samtidigt när man möter föräldrar, 

och föräldrar var nöjda, med att ha det, med att ha sina barn där. Så, 

så stämmer inte bilden. (081128) 

 

Sammantaget innehåller Olofs berättelse, om motiven att välja att lägga 

ner just Sjöskolan, följande:  

 Att kommunen ville minska sina lokalkostnader. 

 Att antalet friskolor ökat och därmed har konkurrensen om eleverna 

hårdnat. 

 Att Sjöskolans dåliga rykte från förr hölls vid liv av dagspressen och 

att det bidrog till ett försämrat konkurrensläge i relation till 

friskolorna (konspirationsteorin). 

 Att föräldragruppen på Sjöskolan ansågs sakna språket eller 

förmågan som krävdes för en kraftfull protest mot nedläggningen. 

 Att det fanns en vilja att ta bort kommunala skolor. 

 

Olof är ensam om att göra kopplingen till att det skulle finnas ett 

motstånd mot kommunala skolor. Men Hedvig är inne på liknande 

tankegångar när hon talar om konkurrensen från friskolorna. 
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Hedvig: Gamla Friskolan, den stora skolan här i stan, jag menar det 

var ju den blev ju lite fiinare än de kommunala skolorna om man 

säger så. Och det ledde ju till ja successivt att fler och fler kanske 

föräldrar i första hand ville att deras barn skulle gå på Gamla 

Friskolan [...] Och då avfolkades ju till exempel Sjöskolan en del. 

(080909) 

 

Här framstår det som att friskolan ansågs vara lite finare och att den därför 

var ett attraktivare val än Sjöskolan som därför ”avfolkades”. Gun gör, i 

likhet med Olof, gällande att Sjöskolans rykte underblåstes i lokalpressen 

och att det var en konkurrensnackdel då det fria skolvalet infördes.  

 

Anna lyfter fram att politikerna nog inte trodde att de kategorier av elever 

och deras familjer som gick på skolan skulle göra så mycket motstånd. 

Hon jämför med Grannskolan som flera år tidigare räddats från 

nedläggning av starka föräldraprotester. Men hon understryker att 

elevrådet gjorde ett oväntat starkt motstånd och både hon och Hedvig 

berättar om hur föräldrarna och lärarna deltog i protesterna. Fredrik och 

Maria ger dock en lite annan bild. Maria berättar att det var få föräldrar 

som kom till ett stormöte och Fredrik säger att det var få föräldrar som 

”drivit, tjatat och skrivit i tidningen” (090602).  Erik förklarar de svaga 

protesterna såhär. 

 

Erik: Men jag menar vad är det för folk som, som bor här alltså? Det 

är ju, det är mycket invandrare, du har mycket arbetarfamiljer, jag tror 

det är såna familjer som inte är vana att snacka. [...] Det är lättare att, 

att köra över en sån skola med personal och föräldrar än till exempel 

Grannskolan, tror jag i alla fall. Där det finns helt andra sociala 

grupperingar där uppe, tror vi, tror jag i alla fall tror vi här. Men det 

behöver inte va så, men nånstans finns det i bakhuvet jag kan inte 

hjälpa det va. (070504) 

 

Han aktualiserar tydligt frågor om social klass och etnicitet. Även Maria 

för ett liknande resonemang när hon säger att det egentligen bara var 

grupperna som bodde närmast skolan som drabbades och ”de var inte 

vana att ta tag i samhällsfrågor och ordna aktioner” (081117). Hon säger 
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också att föräldrarna från de omgivande radhusområdena såg ”ett fullgott 

alternativ i Grannskolan”. Det förefaller, när man lyssnar på lärarna, som 

att medelklassfamiljerna lämnade Sjöskolan och att elever med 

arbetarklass- eller utländsk bakgrund blev kvar till slutet.  Hedvig berättar 

att den sista klassen på skolan endast hade två elever med svensk 

bakgrund. Möjligen kan teorier om sociala nätverk hjälpa oss att förstå det 

som hände innan och under nedläggningsprocessen. McNamara, Horvat, 

Weininger och Lareau (2006) beskriver nätverk som socialt homogena. 

Föräldrar från medelklassen drar nytta av varandra när det gäller skolfrågor 

och fritidsaktiviteter och de inkluderar professionella, såsom lärare, när de 

agerar individuellt eller kollektivt. Men i arbetarklassens, eller de fattigas, 

nätverk diskuteras inte skolfrågor. Därför agerar dessa familjer mer 

individuellt utan stöd av varandra när det gäller barnens utbildning. 

Sjöskolan var inte socialt homogen enligt lärarna, båda typerna av nätverk 

fanns representerade. Vid nedläggningen av Sjöskolan så förefaller 

familjerna i medelklassens nätverk ha valt att gå till andra skolor istället för 

att aktivera ett motstånd mot nedläggningen. Arbetarklassens nätverk 

verkar inte ha aktiverats i så stor utsträckning och dessa familjer tenderade 

att bli kvar till slutet. Marias berättelse om stormötet som inte var särskilt 

välbesökt och Fredriks berättelse om lärarnas försök att aktivera föräldrarna 

i protesterna mot nedläggningen styrker en sådan analys. Bauman har i sin 

beskrivning av invånare i städer påpekat att:  

  

Whenever the experience of postmodern city-dwellers is interpreted, 

one should keep in mind that the double freedom to move 

everywhere and to ignore selectivity is its baseline condition. 

(Bauman, 2001, p. 90) 

 

Det går en tydlig gräns mellan dem som kan röra sig fritt i en stad och dem 

som har en begränsad rörelsefrihet, eller är helt bundna till ett område. 

Händelser i en stad får därmed olika innebörder för olika grupper. 

Processen när skolan under en treårsperiod lades ner riktar 

uppmärksamheten mot denna gräns och dessa innebörder. För 

medelklassgruppen framstår valet att byta skola som ganska enkelt och 

enligt Maria nästan som önskvärt. Det faktum att den sista klassen som 

började på skolan av lärarna beskrivs som fylld av sociala problem och 
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därför tilldelades fem mentorer, indikerar att de familjer som var kvar på 

skolan drog sig i det längsta för att lämna sin skola och sitt område.     

 

Ytterligare två motiv till nedläggningen, utöver de som presenterats ovan 

kan tilläggas. Det ena är ekonomiskt och har två sidor, det andra handlar 

om pedagogisk utveckling. Å ena sidan berättar Maria att det fanns stora 

renoveringsbehov på skolan, särskilt i hemkunskapssalarna. Fredrik berättar 

att Sjöskolan stod på tur att genomgå en kostsam renovering och att det 

därför var logiskt att lägga ner den. Å andra sidan antyder Hedvig att den 

värdefulla marken lockade till försäljning. Även Maria nämner den 

attraktiva tomten i sin berättelse om nedläggningen.35 Det fanns alltså goda 

ekonomiska skäl till att riva skolan genom att kommunen slapp nya 

utgifter och dessutom kunde göra en god markaffär, enligt lärarna. Maria 

berättar att hon kan se en koppling mellan nedläggningen och politikernas 

syn på den pedagogiska utvecklingen på Sjöskolan. Hon säger att 

politikerna möjligen ”var ute efter och alltså bryta nån struktur”. Hon 

berättar att de hade så mycket som de var tvungna att göra i arbetet med 

eleverna, så att de inte kunde ägna sig så mycket åt ”skolutveckling” och 

att det möjligen kan ha vållat ett missnöje hos politikerna. Hon avslutar 

det resonemanget med att säga, ”[f]ast det är väl ett dåligt argument i så 

fall kan jag tycka. Det var ju absolut inget officiellt” (Maria, 081117). 

  

Precis som Maria själv ifrågasätter detta sista motiv med argumentet att det 

inte var officiellt, skulle man kunna avfärda lärarnas tolkningar av motiven 

med argumentet att det bara är deras spekulationer. Men det vore ett 

allvarligt misstag eftersom denna samling med motiv, hur hypotetiska de 

än är, har uttalats av människor som var på plats och som hade god 

kännedom om denna plats. Deras versioner har därför relevans när jag 

försöker förstå de komplexa sambanden i väven av gamla rykten om 

skolan, mediernas roll, lärarnas och skolans ideal, sociala kategoriseringar, 

förändrade migrationsmönster, skolpolitiska beslut, lokalpolitiska 

överväganden och marknadskrafter. Ett annat argument för att lyfta fram 

lärarnas tankar om motiven till nedläggningen återfinns i ett klassiskt citat 

från Chicagoskolan: ”If men define situations as real, they are real in their 

                                                 
35

 Enligt en lokaltidning såldes marken för mer än 50 miljoner kronor efter nedläggningen. 
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consequences”36 (Thomas, 1928, s. 572). Med andra ord eftersom lärarna 

berättade om dessa motiv till nedläggningen så hade de betydelse för det 

som hände. När de berättar att föräldragruppen ansågs för svag för att 

protestera, eller att öppenheten med problem på skolan blev en belastning 

i konkurrensen om eleverna med andra skolor, så får det konsekvenser för 

händelseutvecklingen och hur vi kanförstå nedläggningen. Dessutom har 

lärarna, då de resonerat om motiven, berättat en hel del om sig själva och 

vad de ser som viktigt i sina arbeten som lärare på Sjöskolan.  

Avslutning och fortsatt riktning 

Avsikten med det här kapitlet har varit att med utgångspunkt i lärarnas 

berättelser om Sjöskolan rekonstruera platsens historia och försöka förstå 

vilka betydelser de tillskriver platsen och villkoren för lärarnas arbete där. 

Lärarnas berättelser om denna plats har samtidigt betydelse för de 

yrkesidentiteter som tar form i deras berättelser och som analyseras i de två 

följande kapitlen. Sjöskoleandan erbjöd ett kollektivt svar på vilka ”vi” 

lärare på Sjöskolan är.  Jag sammanfattar här några huvuddrag i berättelsen 

om Sjöskolan och hur jag menar att den har betydelse för de 

yrkesidentiteter som formas. 

 

Jag inleder med kronologins betydelse för vilka kontexter som aktualiseras 

och för hur lärarna berättar om skolans villkor. Genom att börja 

berättelsen från början, då skolan byggdes, så blir det tydligt att 

tillkomsten av skolan var en del av miljonprojektet och uppbyggandet av 

en välfärdsstat. Tanken om att Sjöskolan var en plats där olika kategorier 

av människor skulle mötas och klasskillnader skulle utjämnas fanns 

inbyggd i den omgivande bostadsbebyggelsen bestående av höghus för 

arbetarklassen och radhus för medelklassen. I de äldre lärarnas berättelser 

och i invigningsskriften är det tydligt att detta möte mellan människor 

”som föstes ihop” (Gun, 090420) inte gick smärtfritt. Konflikter uppstod i 

stadsdelen och myndigheter samverkade för att lösa dem. Skolan och 

området fick ett dåligt rykte som de sedan hade svårt att bli av med. När 

invandringen till Sverige ökade, så flyttade många familjer med utländsk 
                                                 
36

 Thomasteoremet bygger på ett mer drastiskt exempel om en fängelsevakt som vägrar att låta en 
massmördare lämna fängelset eftersom han är för farlig. Mördaren har dödat flera personer därför att 
de gått och pratat för sig själva och han trodde att de sa något dumt till honom. Mördarens subjektiva 
upplevelse får därmed konsekvenser för hans handlingar och därmed även för omgivningen. 
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bakgrund in i höghusområdet intill skolan. Blandningen av elevkategorier 

som tidigare handlade om klass, kom därmed i större utsträckning att 

handla även om etnicitet. Även lärarkåren förändrades under åren och kan 

sägas ha en blandad karaktär den också. Lärarna berättar att till en början 

var nästan hälften av lärarna män men att kvinnorna blev allt fler precis 

som i skolorna i hela landet. I början präglades skolan av en grupp ”starka 

män” (Hedvig, 080909) som höll ordning, enligt lärarna. Senare stod en 

grupp kvinnliga, ämnesintresserade språklärare i centrum för 

händelseutvecklingen.  Vid millenieskiftet anställdes nya lärare med nya 

influenser präglade av samarbete och en ökad fokusering på eleverna som 

människor, enligt lärarnas berättelser.  Mot slutet av berättelsen om 

Sjöskolan så hade den omgivande kontexten förändrats. Tankar om 

valfrihet och konkurrens om elever mellan skolor hade börjat göra sig 

gällande i den skolpolitiska diskursen. Lärarna berättar om svårigheter att 

rekrytera elever när den närbelägna friskolan fått ett gott rykte samtidigt 

som den egna skolans gamla bekymmer kopplades till nya händelser i de 

lokala medierna. Skolans försök att locka till sig elever genom en 

mångkulturell profil misslyckades och lärarna berättar om hur 

medelklasseleverna sökte sig till andra skolor. Familjerna som stannar kvar 

beskrivs av lärarna som oförmögna eller ovilliga att göra ett kraftfullt 

motstånd när beslutet om skolnedläggningen kom. Denna summariska 

kronologiska sammanfattning sätter fokus på att skolan byggdes i en 

specifik kontext, som var präglad av en berättelse om utjämning av 

klasskillnader och välfärdspolitik, men att den lades ner i en kontext där en 

berättelse om valfrihet och konkurrens börjat göra sig gällande.   

 

Berättelsen ovan handlar främst om skolans yttre villkor, såsom de 

konstruerats av mig utifrån lärarnas berättelser. De två temana, om de olika 

elevkategorierna och om Sjöskoleandan, som löper genom kapitlet sätter 

fokus på hur lärarna hanterat dessa villkor och hur de berättar om 

Sjöskolan i relation till omgivningen. Att elevunderlaget på skolan bestod 

av olika kategorier med avseende på social klass och etnicitet är något som 

samtliga lärare talar om och de hänvisar till den omgivande 

bostadsbebyggelsen. Det blandade elevunderlaget framstår därmed som 

karaktäristiskt för Sjöskolan och en förutsättning för hur lärarna formade 

sina yrkesidentiteter där. Blandningen av olika kategorier av elever ges 
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olika betydelser i olika lärares berättelser, den framställs ibland som ett 

enkelt faktum och ibland antingen som en tillgång eller ett problem, den 

inverkade på deras arbetssätt som lärare och på deras organisation av 

skolans arbete. 

 

Temat om Sjöskoleandan framstår som ett för lärarna kollektivt svar på hur 

man där kunde hantera eleverna, skolans förutsättningar och 

omgivningens förväntningar. Sjöskoleandan är därmed, menar jag, nära 

kopplad till den historiska kontext i vilken skolan byggdes. En tanke med 

välfärdsstaten var att skolan skulle utjämna skillnader mellan människor 

bland annat genom att låta olika kategorier mötas. I Sjöskolan berättar 

lärarna att detta skedde och att det hade betydelse för deras arbete. Även 

om Sjöskoleandan förändrades genom åren och gavs olika betydelser av 

olika lärare så fanns det inslag av kontinuitet. Lärarna berättar om en 

öppenhet med problem. En del beskriver det som en förutsättning för att 

stränga lärare snabbt skulle kunna ta itu med disciplinproblem, andra 

betonar att öppenheten var en viktig avlastning som gjorde att de orkade 

med problem som uppstod och ytterligare andra betonade att öppenheten 

var en grund för samarbete. Även humor, skämtsamhet och trivsel är 

centrala begrepp då lärarna talar om Sjöskoleandan. Flera lärare berättar 

om en jargong bland de manliga lärarna som tidigt anställdes på skolan, 

om practical jokes och om trevliga gemensamma fester. Sjöskoleandan 

antyder därmed att det fanns en särskild gemenskap bland lärarna där som 

kunde hjälpa dem att hantera problem bland eleverna och samtidigt 

motivera dem att jobba på skolan trots omgivningens ofta kritiska frågor 

om hur de kunde jobba där. Sjöskoleandan handlar om ett kollektivt 

förhållningssätt till villkoren, men den är för diffus för att säga något om 

hur de enskilda lärarnas yrkesidentiteter och hur de tog form. 

 

I nästa kapitel studerar jag därför enskilda lärares berättelser om sina 

erfarenheter var för sig, för att analysera vilka yrkesidentiteter som 

framträder genom deras berättelser.  I kapitlet därefter återvänder jag till 

berättelsen om Sjöskolan för att bättre förstå hur platsen får betydelse när 

yrkesidentiteterna tar form. Där analyserar jag hur vissa specifika 

berättelser om skolan, de institutionella minnena, har betydelse för hur 

lärarnas yrkesidentiteter tar form. 
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7. Identitetsframträdanden i lärarnas yrkesberättelser 

I detta kapitel fokuserar jag på vilka identitetsframträdanden (Mishler, 

1999) som tar form i lärarnas yrkesberättelser. Dessa 

identitetsframträdanden har framträtt vid analysen av lärarprofilerna37 och 

de handlar om specifika erfarenheter som ges betydelse på olika sätt av 

lärarna. Det är yrkesberättelser från fem av lärarna, Olof, Hedvig, Maria, 

Fredrik och Gun38, som ligger till grund för analysen. 

 

Lärarnas berättelser presenteras var för sig och de identitetsframträdanden 

som tar form presenteras i separata avsnitt. Varje lärares berättelser avslutas 

med en sammanfattning där jag särskilt fokuserar på vad lärarna säger om 

sina villkor som lärare på Sjöskolan. I sammanfattningen lyfter jag även 

fram redan kända berättelser om läraryrket som lärarna knyter an till och 

använder när deras identitetetsframträdanden tar form. De berättelser om 

yrket som lärarna knutit an till återges kortfattat innan kapitlet avslutas 

med en sammanfattning.  

Olof - att skapa rättvisa förutsättningar för eleverna 

Olof är ungefär 40 år när jag intervjuar honom, han är lärare i matematik 

och NO och han jobbade i nästan 10 år på Sjöskolan. Han är den förste i 

sin familj som läste vidare på universitet och under långpraktiken39 var han 

på Sjöskolan och hade Gun som handledare. Efter utbildningen jobbade 

han ett år på en skola i grannkommunen och han berättar att han där 

engagerade sig så mycket att han nästan inte orkade fortsätta som lärare. 

Men när han fick tjänst på Sjöskolan och slapp pendla blev det bättre. Han 

berättar att han trivdes mycket bra på Sjöskolan och att åren där var en 

betydelsefull tid för honom som nybliven lärare. 

 

                                                 
37

 I dessa profiler analyserades teman och vändpunkter i lärarnas berättelser, en detaljerad 
beskrivning av den analysen finns i genomförandekapitlet. Huvudrubriken för varje lärare i detta 
kapitel är ett centralt tema i deras berättelser. 
38

 Att just dessa valdes ut beror på att intervjuerna med dem hade en tydlig inriktning mot 
avhandlingens syfte. Jag utvecklar detta resonemang under rubriken Analysen av lärarnas 
identitetsframträdanden. 
39

 Här avses den flera veckor långa praktikperiod som låg i slutet av utbildningen till lärare. 
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Jag gjorde båda intervjuerna med honom på hans nya skola i november 

2008. Innan den första intervjun presenterade han mig för flera kollegor 

som också jobbat på Sjöskolan och det visade sig att det var ganska många 

lärare från Sjöskolan som hade kommit till denna skola efter 

nedläggningen. Den första intervjun genomfördes mitt under skoldagen 

och vid ett tillfälle hälsade glada elever på oss där vi satt i hans klassrum, 

en annan gång tittade en kollega in för en kort överläggning med Olof. 

Den andra intervjun skedde i ett lugnt grupprum en sen eftermiddag, Olof 

var lite trött eftersom det varit friluftsdag med klassen hela dagen. Jag lyfter 

i detta avsnitt fram tre identitetsframträdanden som Olof gör i sina 

berättelser. Han framträder som en relationsorienterad lärare, en lärare med 

ett patos för rättvisa och en lärare som ser ämnet som mötesplats.  

En relationsorienterad lärare 

I de två berättelser jag här lyfter fram framträder flera teman i Olofs 

yrkesberättelser. I berättelserna tar identitetsframträdandet som en 

relationsorienterad lärare form. Temana handlar om omsorg om människor 

och deras relationer, men även om ett behov av att sätta gränser och en 

tilltro till skolans förmåga att verka för förändring och rättvisa. Den första 

berättelsen handlar om hur viktig handledaren var när Olof gjorde sin 

slutpraktik på Sjöskolan och det är bland det första han berättar för mig 

när vi träffas första gången. Han berättar att han tvivlade starkt på sitt 

yrkesval mot slutet av utbildningstiden. 

 

Olof: Så mitt yrkesval stod och, och vägde alltså, ska jag? Mäktar jag 

med det här? Är det här en uppgift för mig? Eller inte? Så jag har 

tänkt på det i efterhand, hade jag kommit till en handledare som inte 

såg mig och som stöttade mig på det sättet som, ja gjorde, så kanske 

min karriär, min bana hade slutat där. [---] Jag har den bakgrunden att 

jag kommer från en, från ett sammanhang, en släkt, en familj som, 

som inte har studerat. Jag var den förste som gjorde det… Varför jag 

nu gjorde det? Så jag hade inte den självklara kopplingen till att det 

här är för mig, att jag fixar det här. [H: Nej.] Och sen så kom jag i en, 

i en form av livskris. Då allting bara rasade av olika anledningar. Och 

i det då så stod jag och studerade till nånting som var lite ja. Ja det var 

mycket som var ifrågasatt där under en period. Och hon var viktig. 
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Jätteviktig.[---] Hon satt på den bakersta bänken. Och hon 

antecknade under tiden som jag hade lektion. Och hon antecknade 

vad jag skrev på tavlan. Och reflektioner och jag kunde få blickar, 

nickanden och hon kunde efteråt lyfta fram men det här var bra som du 

skrev här. [---] Men, vad jag tänker på det var såna här kommentarer. 

Såg du vad som hände med eleven där och där. Och såg du att då…blev 

eleven intresserad eller då fick du kontakt. [---] Ja alltså för mig så satte 

hon ord på skeendet inne i, i salen. Och det är jätte viktigt för man är 

… … ny, det är en sårbar roll. Inte van och inte villig kanske heller 

att stå inför folk heller sådär. Jag är inte, i alla fall inte då estradören 

som älskade och stå i centrum, på det sättet … Och … att bli sedd 

med goda ögon menar jag. Att inte bli… sedd för de brister man har 

utan att faktiskt för vad som, vad som är möjligt att utveckla. 

(081119) 

 

Att bli lärare var inte självklart för Olof, inte ens på slutpraktiken. Men 

efter att ha blivit ”sedd med goda ögon” av handledaren och efter att hon 

satte ”ord på skeendet” fullföljde han sin utbildning till lärare. Berättelsen 

markerar en vändpunkt eftersom den förklarar ett beslut som hade 

avgörande betydelse för hans framtid.  Det viktiga för honom verkar vara 

att hon hjälpte honom att förstå samspelet mellan honom och eleverna 

och att de kunde tala om vad som hände. Relationen till eleverna, att få 

kontakt med dem och skapa intresse var sådant hon såg och uppmuntrade. 

I berättelsen markerar han att relationer är viktigt för honom som lärare 

och att han inte är någon ”estradör” som är lärare för att få 

uppmärksamhet. Handledarens förmåga att knyta an till honom genom, 

”reflektioner”, ”blickar”, ”nickanden” och noggranna iakttagelser av 

samspelet hjälpte honom att utvecklas och framstår som sådant han 

värderar högt som lärare. Han beskriver henne som en förebild.  

 

Den andra berättelsen kommer i slutet av den sista intervjun jag gör med 

Olof. Berättelsen kommer som ett svar på min fråga om han tror att hans 

bakgrund, som den första i sin släkt som studerat vidare, har någon 

betydelse för hur han ser på sina elever. I stället för att följa med i tanken 

på att han gjort en klassresa i relation till sin familj, vänder han berättelsen 

till att handla om hans erfarenheter som elev i grundskolan. 
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Olof: Jag kommer ihåg den vånda jag hade när vi pratade om 

utvecklingssamtal på lärarutbildningen och jag satte ord på det, men. 

Jag sitter där som lärare och så har man en elev, så har man pappan 

som är byrådirektör, jamen alltså. Det är den här skillnaden i status 

och rang. Ja, jag har säkert haft nåt sånt utvecklingssamtal sen dess 

men… jag är trygg i det nu. Då var det stort. (skratt) Byrådirektör. Nej 

men du förstår vad jag menar. 

Håkan: (skratt) Jag förstår precis. ’H K Bergdahl’. 

Olof: Men alltså snarare tror jag om det var som, gå, gå tillbaka till 

min erfarenhet av att ha växt upp där jag gjorde. Och under de 

förhållanden eller på det sättet och att vara i en skola, de år som jag 

har vart i en skola. Så har jag mest nytta av … som lärare och mentor, 

att jag hade en, en kille som hade mig som hackkyckling. Som 

mobbade mig. Genom de där åren. [H: Ok] Men han lyckades inte få 

med några mer på skolan i alla fall. [H: Nej.] Men jag hade den lägre 

statusen där. Och det gör att jag är rätt känslig, för att se de eleverna 

som har det tufft. Jag hade det tufft, bitvis. Och det har jag så mycket 

nytta av och glädje av nu. Men det har inte och göra med mina 

föräldrars bakgrund, men [H: Nej, nej.] utan det har mer med min, 

min tid genom skolan. Och då kan jag sätta ord på det. Och jag 

accepterar inte det. [H: Nej.] Och då finns det ju en fördel och gå 

igenom en del saker som är svåra. (081128) 

 

Erfarenheterna av att ha varit ”mobbad” och av att vare den som ”hade 

den lägre statusen” framställs i denna berättelse som en viktig resurs i 

Olofs arbete ”som lärare och mentor”. Berättelsen fungerar som ett 

argument för varför det är viktigt för honom som lärare att 

uppmärksamma och själv engagera sig i samspelet mellan eleverna. I flera 

av sina berättelser återkommer Olof till hur viktigt det är att lärare ser och 

uppmärksammar elevernas relationer och hjälper dem att sätta ord på vad 

som händer.  

En lärare med rättvisepatos 

Även ambitionen att bekämpa statusskillnader och skapa rättvisa 

förutsättningar för alla elever i skolan framstår som ett tema i hans 
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berättelser. Han framträder i berättelsen ovan och i andra berättelser som 

en lärare med ett rättvisepatos, som utvecklat en särskild känslighet för att 

se utsatta elever. Han berättar att det är viktigt att ”sätta ord på” vad som 

händer när elever far illa och att reagera mot utsatthet och visa att det är 

något som han som lärare inte accepterar. Han säger att flera lärare såg 

hans situation som mobbad elev och att de fungerar som förebilder för 

honom i det avseendet. Lärare som ser och samarbetar på olika sätt om 

elevernas lärande och välmående framstår som centralt i hans berättelser. 

Lortie (1975) beskriver att många väljer att bli lärare eftersom de har egna 

positiva erfarenheter av lärare som fungerar som förebilder och han ser det 

som ett skäl till kontinuitet i skolan. De nöjda eleverna går vidare och blir 

lärare och därför saknas incitament till förändring. Olof säger att lärarna 

hjälpte honom i skolan, men samtidigt säger han att han kände sig som en 

”hackkyckling” under flera år. Hans situation som elev ger honom 

möjlighet att ”se de eleverna som har det tufft” och han framstår som 

drivande för att kollegor ska samarbeta bättre för dessa elever. 

Erfarenheterna som elev fungerar därmed som incitament till förändring 

av skolans arbete med socialt utsatta barn i hans berättelse. Pérez Prieto 

(2003, 2006b) har tidigare visat hur lärare använder egna skolminnen som 

drivkraft att förbättra sin undervisning. I Olofs berättelser handlar det om 

att förbättra förutsättningarna för utsatta elever. 

 

En del i Olofs ambition att skapa rättvisa förutsättningar för eleverna i 

skolan var att sätta gränser för elever som hämmade andra elevers 

utveckling. I en berättelse från den skola han nu jobbar på säger han att 

han som mentor fick bära ett tungt ansvar för att begränsa en elev som 

begick kriminella handlingar och lockade med sig andra elever. Olof är 

upprörd över att denna informella ledare fick stort inflytande över 

skolkamrater och minskade deras chanser till skolframgångar. Han är också 

upprörd över att han då kände sig ensam med ansvaret för att lösa 

problemet, något som han säger inte skulle ha hänt på Sjöskolan, där en 

del av Sjöskoleandan var att tala öppet om problem. Efter att ärendet med 

den eleven avslutats, berättar Olof, att han sjukskrev sig en kort tid som en 

markering mot bristen på rutiner för samarbete i så svåra fall. Han berättar 

dock med entusiasm om andra tillfällen då han samarbetat med 

elevvårdspersonal för att hjälpa elever att sätta ord på problem och han är 
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positiv till den ökade dokumentationen av eleverna. Han beskriver 

dokumenten som ett nödvändigt hjälpmedel för att samarbetet mellan 

personal på skolan ska bli effektivt trots att skrivandet tar tid. Han säger 

även att han deltagit i utvecklingen av dokument och rutiner för dessa 

ärenden. Rättvisa framstår i hans berättelser som ett uppdrag, inte bara för 

honom som lärare, utan även för skolan.   

 

I en annan del av intervjusamtalet berättar Olof hur stolt han var över det 

sociala patos som präglade hanteringen av en situation då det hade 

upptäckts att elever på Sjöskolan hade använt droger. Han berättar hur 

skolledningen tog ansvar för processen att reda ut vad som hänt, hur de 

samarbetade inom skolan och med myndigheterna runt omkring. Men han 

berättar också, som jag visade i berättelserna om nedläggningen, om sin 

ilska mot medierna och omgivningen som han tyckte bara lyfte fram 

drogproblemet, men inte skolans öppna kamp för att lösa det. Han gör en 

egen analys av det som hände där han kopplar samman att Sjöskolan var 

kommunalt ägd, att de hade elever med olika bakgrund och att de var 

öppna med sina problem samtidigt som han antyder att andra ”finare 

skolor” inte skulle vara lika öppna med sina problem. Här tolkar, eller 

analyserar han sin egen berättelse på ett sätt som går att förstå som en 

motberättelse (Hydén, 2007). Det framstår som att han har en bild av att 

skolan i ett samhällsperspektiv skulle kunna fungera på ett öppnare sätt om 

det inte fanns så starka krafter som betonade olika skolors status i relation 

till varandra. Konkurrensen om eleverna mellan olika skolor framstår som 

ett problem som gör att enskilda skolor tiger om sina problem. Detta 

öppnar för ett annat synsätt på hur det skulle kunna vara om man 

verkligen satte elevens bästa i centrum. Han visar med sin berättelse att ett 

socialt patos kan överordnas tanken på hur skolan framstår i medierna och 

hur den står sig i konkurrensen, men att priset är högt. Öppenheten är 

viktig i hans berättelser om rättvisa i skolan. 

 

Olof: Men har man nån form av socialt patos så, så, så, måste man ju 

ta i det. Det handlar ju om dessa ungdomars framtid. Och det 

handlar ju om alla andra som är runt omkring. [H: Ja, just det.] Som 

behöver se att här händer det nånting. Här finns det en gräns. Såhär 

går det inte och hålla på. (081119) 
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Det är i hans berättelser viktigt att sätta gränser så inte andra ska tro att det 

går att bete sig på det sättet, öppenheten fostrar eleverna och skapar en 

medvetenhet om att ingen får använda droger på den här skolan.  

En lärare som ser ämnet som mötesplats  

Olof framträder en lärare som ser ämnet som mötesplats i sina berättelser. 

Han berättar att han varit medproducent till ett läromedel i biologi och att 

han har ett väl utvecklat system där han använder IT i sin 

biologiundervisning. Han använder demonstrationsfilmer från internet 

som visar olika experiment vid sina genomgångar. Han säger att han har 

samlat på sig olika genomgångar i sin dator som han gärna ansluter till 

klassrummets projektor. Han berättar även om hur han jobbar med 

individuella skrivplattor där eleverna kan rita och skriva sina frågor eller 

förklaringar. Han berättar att det är kul att diskutera och förklara genetik 

för eleverna och att han samarbetar med en kollega om genomgångar i 

matematiken eftersom kollegan är så duktig på det. Dessa berättelser 

handlar alltså om honom som en ambitiös och erfaren ämneslärare och 

med fullt fokus på sina ämnen och elevernas lärande. Det är därför lite 

överraskande när han berättar att han gärna hade utbildat sig till 

svensklärare. Det framstår då som att det är andra sidor inom yrket och i 

ämnesundervisningen som är riktigt viktiga i hans berättelser. Han 

framträder återigen som en lärare som är orienterad mot eleverna och deras 

lika möjligheter i samhället samtidigt som han talar om biologi och 

matematik. 

 

Olof: Det var ju, jag ville arbeta med människor, jag ville arbeta med 

yngre människor, med barn och ungdomar och jag, det här var en 

framkomlig väg.[---]… 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… 

[…]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. 
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[…] någon sa under min utbildning att ämnet är min […] 

kommunikation. I det här fallet biologi och matte. Och det är där vi 

möts. […] Men kan jag därutöver, ingjuta nåt bra, i eleverna, i… ja 

det svenska humankapitalet.  [H: (skratt) Mm.] till att bli säkrare, 

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

fantastiskt. Men det är inte enbart det. [H: Nej.] Men den 

möjligheten finns. Och det finns inte minst nu när man har ett 

mentorskap och man vägleder elever som, behöver lite extra 

stöttning. […]… på ett sätt kan man då gömma sig litegrann bakom 

ämnet. Det får, det får räcka med ämnet och ibland så kan jag, nå lite 

längre. Är du med på? 

Håkan: Ja jag förstår precis. 

Olof: Så det var lite tufft de första åren innan jag hade ämnet och 

säkerhet och metod och allt sådär Att var det, det här jag ville? … 

Men med mer erfarenhet så, så kan man… förmedla lite 

framtidshopp, eller tro kanske? Framtids. Alltså också när jag 

undervisar biologi eller matte. Matte är ett jätteroligt ämne, vi har. Jag 

var inte nån matteperson från början men, men det är så roligt för här 

blir det mötet [H: Ja.] Jag har en elev [H: ja.] och ett bekymmer och 

när den eleven lyckas och kommer på att det här, som nånting som 

hon aldrig har kunnat förut, som bara har varit pest och pina det är 

[H: Tydlig förståelse.] härligt (081119) 

 

Olof säger att han vill ”ingjuta nåt bra, i […] det svenska humankapitalet, 

till att bli säkrare, starkare och se sig själva på ett, på ett rimligt bra sätt”.40 

Ordvalet antyder att det handlar om att fostra/vägleda eleverna så de blir 

säkrare både på sig själva och på ämnet och att eleverna ”som behöver lite 

extra stöttning” är särskilt högt prioriterade för Olof. Att de får en rimlig 

självbild är också ett mål. Detta vägledande arbete handlar inte bara om att 

bygga upp självförtroende genom att möta eleven och stärka hennes 

                                                 
40 I Olssons avhandling (2008) visar hon hur det under 1990-talet sker en perspektivförskjutning i 

skolans medborgarfostrande roll från att ”rusta de unga för arbetslivet” med nationella och 

konkurrensinriktade förtecken till ”nyhetsväckare och arena för självförverkligande” (179). Olofs 

ambition att göra det svenska humankapitalet starkare, säkrare och med en rimlig självbild 

kombinerat med hans tankar om sig själv som terapeut eller präst rimmar väl med den 

förskjutningen. Han betonar att de ska lära sig ämnet, men ännu viktigare i hans berättelser är att 

eleverna ska må bra. Olsson kopplar även förskjutningen till det förändrade arbetslivet där man 

också förväntas förverkliga sig själv och får bereda sig på att byta jobb. 
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ämneskunskaper, utan också om att sätta gränser och förhindra att eleverna 

motarbetar varandra.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis framträder Olof som en relationsorienterad lärare, en 

lärare med ett patos för rättvisa och en lärare som ser ämnet som mötesplats. 

Han betonar att alla elever ska få chansen att lyckas i skolan och att skolor 

ska värderas lika. I berättelserna vänder han sig mot elever som hindrar 

andra elever att utvecklas och kollegor som inte reagerar och samarbetar 

för att lösa elevernas konflikter eller problem. Att sätta gränser, så 

spelreglerna blir lika och att sätta ord på elevernas problem och 

möjligheter är viktiga aktiviteter för honom som lärare. Sjöskolan och 

villkoren där beskrivs i positiva ordalag som en plats där hans ideal passade 

bra, men han är kritisk mot ”finare skolor” och mot friskolor. Olofs 

framträdande som en lärare med ett patos för rättvisa är nära länkat till 

erfarenheterna av det blandade elevunderlaget på Sjöskolan och 

ambitionen att motverka segregation och orättvisor i skolan och samhället. 

I hans berättelser var Sjöskolan en plats där blandningen av människor 

med olika ursprung var något centralt. Där fanns en arena som gav honom 

möjligheter att arbeta med till exempel statusskillnader och 

främlingsfientlighet i relationerna mellan eleverna. Att denna arena för 

blandning av människor försvann är i hans berättelser ett problem för 

samhället. 

 

Det blir tydligt att Olof i sina berättelser inspirerats av berättelsen om en 

skola för alla och idén att denna skola ska kämpa för varje elevs rätt att 

utvecklas till en stark och trygg samhällsmedborgare. Han betonar starkt 

hur viktigt det är att hjälpa dem som har det svårt med ämnet, att sätta 

gränser för de elever som förstör förutsättningarna för andra. Han säger att 

han vill skapa framtidshopp och hans kritiska inställning till friskolor 

kopplar han till segregering. Allt detta liknar det som beskrivits som public 

good och som en del av den svenska välfärdsmodellen (Englund, 1995; 

Lindblad et al., 2002b). Samtidigt riktar han kritik mot berättelsen om 

skolan i konkurrensstaten när han hävdar att det fanns ett socialt patos och 

en öppenhet på Sjöskolan som missgynnade dem i konkurrensen med 

andra skolor. Olof talar även om individernas personliga utveckling. Att 
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stärka elevernas självbild och enskilda identitetsprojekt (jämför Frykman, 

1998; Bauman, 2001) är något han i betonar i berättelserna. Han säger att 

de ska ”bli säkrare, starkare och se sig själva på ett, på ett rimligt bra sätt” 

som individer. 

Hedvig - Det var jag som skulle bilda dem 

Hedvig har jobbat en stor del av sitt yrkesliv på Sjöskolan. Hon kom för 

första gången till Sjöstads kommun 1968 för att genomföra sin praktik 

efter att ha studerat till filosofie magister på annan ort. Därefter jobbade 

hon i fem år som adjunkt på en gymnasieskola och fick sedan en 

konstitutorialtjänst41 med placering på Sjöskolan. Hon säger att hon ville 

stanna i Sjöstad och att hon ”trivdes så väldigt bra” på Sjöskolan. 

 

Jag genomför två intervjusamtal med Hedvig i september 2008. Hon är då 

nybliven pensionär, hon gick i pension i samband med att Sjöskolan lades 

ner. Hennes position är därmed lite speciell både eftersom skolan hon 

jobbat på under många år just lagts ner och för att hon inte längre ska 

utöva sitt yrke. Hon kan därmed se tillbaka och sammanfatta utan att det 

får konsekvenser för hennes lärararbete. Hon gör tydliga poänger både i 

sina berättelser och i framförandet av dem. Hon berättar att hon alltid 

säger vad hon tycker, på gott och ont, och att hon står för det även om 

andra inte håller med. Här lyfter jag fram Hedvigs identitetsframträdanden 

som en bildad och sträng lärare och som en individualistisk och fritänkande 

lärare.  

En bildad och sträng lärare 

Hedvig framträder som en bildad lärare. Hon reciterar dikter för mig och 

hon berättar att hon även ”tvingade” eleverna att lära sig dikter. 

Strängheten, som tog form i berättelsen som inledde avhandlingen var nära 

kopplad till bildningsidealet, det var ”jag som skulle bilda dem” (Hedvig, 

080922) säger hon och då krävs det disciplin och ordning. Bildningen och 

strängheten ses därmed som två sidor av samma mynt.  

 

                                                 
41

 Konstitutorialtjänst var det ord som Hedvig använde och det innebar enligt (Nationalencyklopedin, 

2011) ”en äldre anställningsform för offentligt anställda, främst använd för statsanställda med 
ordinarie tjänst i lägre lönegrader”. 
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Läsning och litteratur är i Hedvigs berättelser en viktig del av livet och 

yrket. Hon säger att hon läser mycket och hon att gjort det ända sedan 

hon lärde sig läsa under sitt första år i skolan. Hon berättar att hon var 

duktig i skolan, uppmuntrades av lärarna och att läsningen snabbt blev en 

viktig del i hennes vardag. I hennes barndomshem hade hennes far samlat 

på sig en ansenlig boksamling och han läste mycket, även om han inte 

hade någon högre utbildning eftersom han tidigt fick ansvar för en affär. 

Modern läste och läser ingenting, säger Hedvig och förklarar det med att 

hon både hade ansvar för barnen och jobbade i affären. Hedvig beskriver 

sin farbror som en förebild. Han var bara några år äldre än Hedvig och 

hade studerat på universitet och utbildat sig till lärare. Då jag använder 

ordet ”seminarie” när jag frågar om hennes farbror reagerar hon 

omedelbart och förklarar att varken hennes farbror eller hon själv gått på 

något seminarium, de har läst vid Uppsala universitet. Hon markerar 

därmed sin tillhörighet i en ämneslärarkultur med rötter i realskolan som, 

enligt Person (2008), konkurrerade med folkskollärarna om tjänster och 

inflytande då högstadieskolor rekryterade personal.  Hedvig säger att hon 

visste tidigt att hon ville bli lärare. Hon har varit det under hela sin karriär 

och säger att hon aldrig ångrat sitt yrkesval. I en sekvens kan man ana att 

hon möjligen haft en önskan om att själv få skriva, men hon betecknar sig 

själv främst som en konsument av litteratur. Hedvig antyder att hon har 

gjort en klassresa. 

 

Yrkesmässigt har detta bildningsideal tagit sig flera uttryck. Först och 

främst säger hon att den egna läsningen fungerat som den troligen 

viktigaste inspirationskällan i hennes egen undervisning. Det är i 

litteraturen hon hittar motivation och allvar i sitt yrke och det är utifrån 

den hon ”entusiasmerar” sina elever.  Hon har berättat för sina elever om 

sådant hon läst, hon har ”tvingat” dem att recitera klassiska texter, hon har 

hjälpt dem att hitta böcker som kan väcka deras läslust etc. 

 

Hedvig: 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 
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bli bildad och, och det, ja det fanns med. Hela tiden då. Och jag 

tyckte det var jag som skulle bilda dem inte tvärtom. (080922) 

 

Hon verkar uppskatta att få ge råd och lästips till sina elever, vilket blir 

tydligt när hon kommenterar ett brev hon nyligen fått där en av hennes 

före detta elever ber henne om råd om vilka böcker hon ska läsa. Eftersom 

skolan haft en nivågruppering av eleverna har hon fått möjlighet att 

utveckla denna rådgivande sida som svensklärare. Hon förklarar vikten av 

att anpassa läsundervisningen till elevernas förutsättningar genom att de 

som redan läser hemma får lästips och diskussioner, medan de som 

kommer från hem där man inte läser hemma ges möjlighet att läsa i 

skolan. I detta sammanhang är Hedvig mycket nöjd med skolans 

organisation med nivågrupperingar som enligt henne passar bra för de 

olika typer av elever hon mött. 

 

Detta engagemang för litteraturen och viljan att bilda sina elever är ett 

identitetsframträdande som tar form även då hon berättar om kollegor och 

skolämnen. Hon berättar att hon ser sitt ämne som det viktigaste och utgår 

från att andra lärare resonerar på ett liknande sätt om sina ämnen och hon 

är negativ till ämnesövergripande samverkan. Varje lärare har sitt ansvar 

och varje ämne sitt stoff. Förutom svenskämnets betydelse framhäver hon 

historieämnet, vilket kan sägas ligga i linje med bildningsidealet och en 

kontinuitet i samhället.  

 

Hedvig: historia ett väldigt, väldigt viktigt ämne… Alltså jag tycker ju 

att det är viktigare än samhällskunskap beroende på att samhället 

förändras ju hela tiden men de här, det retrospektiva, bakåt det som 

har hänt, det som har betytt något för att ja samhället har utvecklats i 

olika riktningar… det, det glömde faktiskt skolan bort (080909) 

 

Hedvigs berättelser om bildning, både om sin egen resa och om 

ambitionen att bilda sina elever, har tydliga likheter med Frykmans 

beskrivning av skolan i det moderna projektet. Han beskriver bildning som 

ett dynamiskt begrepp. Bildningen handlade om att förändra eleverna 

snarare än att bekräfta dem. ”Eleverna dög inte!” (Frykman, 1998, s. 33) 

skriver han. De skulle i skolan lära sig nya färdigheter för att tillägna sig 
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nya kunskaper och det skedde genom närvaro, disciplin, pluggande och 

förhör. Förändringen är central, när man lärt sig de nya färdigheterna var 

man bildad och hade tillägnat sig något som var en förutsättning för 

fortsatt lärande. Bildningen gav trygghet eftersom den var nyckeln till mer 

kunskap. I Hedvigs berättelser framställs läsningen av det hon betecknar 

som god litteratur som den främsta färdigheten. Det är genom läsning hon 

har bildat sig och det är genom den som hon ”skulle bilda” sina elever. 

En individualistisk och fritänkande lärare 

I flera berättelser vänder sig Hedvig mot en utveckling av läraryrket i 

riktning mot ökat samarbete i olika avseenden och i dessa formas ett 

identitetsframträdande som en individualistisk och fritänkande lärare. Jag ska 

med hjälp av några av hennes berättelser illustrera hur detta 

identitetsframträdande tar form. Den första berättelsen handlar om 

arbetslagets arbete och en debatt som föregick införandet av arbetslag på 

Sjöskolan. Hon säger att lagarbetet var svårt att samordna mellan de olika 

lagens arbete. 

 

Hedvig: Så att hur man än vred och vände på det så blev det ju inte 

riktigt det som jag tror att tanken var med de här, att man skulle lösa 

problem gemensamt. [Hå: Mm, nej.] Och då kan man ju egentligen 

säga såhär att det […] allra bästa hade ju varit att alla skulle då ha 

samlats och under rektors eller en och annan så kallad 

arbetslagledares ledning ta upp allting som överhuvudtaget gällde för 

skolan. Men då stupade ju det på, jag var ju förespråkare för den 

modellen, men det stupa ju på att då skulle det inte bli demokratiskt 

och då skulle vissa inte våga yttra sig, och då höll jag på och gå i 

taket. [Hå: Ok, ja (skratt).] Fjompigt alltså. [Hå: Ja.] Man måste väl 

yttra, annars är det väl ingen mening om man nu har en åsikt så 

måste man väl klämma fram med den? Men nähe då blev det för stor 

grupp och då kan det bli några som inte vågar säga, och då tänkte jag 

säga såhär, du skulle inte ha blivit lärare tänkte jag säga, men det sa 

jag inte då lyckligtvis då hade jag fått gå i förtid. (080922) 

 

Det blir i denna berättelse tydligt att Hedvig anser att en lärare ska våga 

tala inför många människor och att hon drivit en linje där arbetslaget 
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skulle omfatta hela skolan och ha en ledare. Hon berättar att 

organisationen med flera arbetslag var ”tungrodd” eftersom det var oklart 

vad som sades i andra lag och att de därför inte löste problem. Därmed 

framställer hon sig själv som en person som vågar säga vad hon tycker, 

samtidigt som hon positionerar kollegor som inte vågade tala i storgrupp 

som olämpliga som lärare. Hedvig är även kritisk till att arbetslagsmötena 

tar mer tid än de mindre frekventa stormöten de haft tidigare och därmed 

ifrågasätter hon effektiviteten i det kollektiva synsätt på läraryrket som 

ligger i tanken med arbetslag. Istället lyfter hon fram lärarnas individuella 

ansvar för olika aktiviteter i skolan. Det kan till exempel handla om 

ordning och reda eller arbetet i klassrummet. 

 

Hedvig: (…) det är jag som ska leda och fördela arbetet. Och det är 

jag som har ansvaret för det som, liksom tas upp i klassrummet och 

jag tycker att jag har det huvudsakliga ansvaret. Det har jag alltid tyckt 

i mitt jobb och det är klart att det naturligtvis innebär att jag har tagit 

många initiativ från mina elever och så. Men då har ju jag väldigt ofta 

tyckt att de, en del initiativ som elever har tagit har ju varit, det kan 

jag ju säga så här efteråt. Jag de har ju varit infama och flummiga och 

utan grund och till kamp mot för hamburgaren i skolmaten och sånt.  

Det, det har aldrig tilltalat mig. (080922) 

 

Enskilda personer spelar också en avgörande roll för trivseln och 

ordningen i hela skolan, i Hedvigs berättelser. Tillsynsläraren hade kontroll 

på ordningen och när han försvann och ordningen blev en angelägenhet 

för kollektivet blev det sämre. På liknande sätt berättar hon om Mats, som 

var yrkesvägledare och senare studierektor, betydelse för att skapa trivsel på 

skolan och hur trivseln minskade när han inte fanns kvar där. Men 

individualismen handlar inte bara om ansvar i Hedvigs berättelser utan 

också om frihet och kreativitet. Det blir tydligt när hon talar om hur de 

lokala kursplanerna snävade in hennes frihet. 

 

Hedvig: Och jag tror att jag kan påstå att jag som individ och 

person… nog kände mig lyckligare under den tiden när jag själv 

kunde rota ihop allt än när jag så småningom var tvungen att då och 

då kika på en kursplan som vi hade gjort i ordning tillsammans. [---] 
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Svenska är ett så omfattande och stort ämne och ger utrymme för 

väldigt många tolkningar om vad som är viktigt och… alltså att välja 

texter och, och så där. Det menar ju jag att en lärare i svenska ska få 

göra utifrån, sina egna intressen framförallt För att jag tror att det blir 

bästa resultatet man kan vara mest uppspelt och entusiastisk då. 

(080909) 

 

Det här citatet handlar om hur Hedvig ansåg att skrivandet av de lokala 

tolkningarna av kursplanerna i svenska i viss mån kringskar hennes egen 

tolkningsfrihet när det gällde vad eleverna skulle lära sig i ämnet. Men 

ännu viktigare, det handlar om hur hon tidigare uppskattade friheten att 

”rota ihop allt” och hur det gav henne möjlighet att utgå från sina 

intressen för att kunna bli ”uppspelt och entusiastisk” och sedan dela med 

sig av denna entusiasm. Hon beskriver sig själv som en ”exhibitionist” och 

säger att det var lättare förr då lärarrollen var mer auktoritär. 

 

Detta framträdande som individualistisk och fritänkande handlar om att hon 

gör anspråk på att få utöva sitt yrke på ett autonomt sätt. Hon säger att 

hon är den som ska ”leda och fördela arbetet”, även om det har ett 

demokratiskt pris. Den tanken går hand i hand med framträdandet som 

bildad. Det är hon som genom sina studier och sin läsning bildat sig och 

det är hon som ska bilda sina elever. Bildningen är kopplad till henne och 

därför behöver hon utrymme att forma verksamheten på sitt sätt. Liedman 

(2011) för ett liknande resonemang, ”det kunskapsstoff som kan förmedlas 

på ett sätt som väcker insikt hos eleverna har lagt sig till rätta och fått en 

hanterlig form också för läraren själv” (s. 211). Han drar även samma 

slutsats som Hedvig då han kräver att lärarna ska få större möjligheter att 

själva ta ansvar. Möjligen har den stora uppmärksamhet jag gett Hedvigs 

identitetsframträdande som en individualistisk och fritänkande lärare skapat 

ett intryck av att hon är emot sina kollegor, men det är inte min avsikt. 

Det är tvärtom så att hon berättat mycket om kollegor hon tyckte om och 

hur hon trivdes på Sjöskolan. Men hon karaktäriserar sig som en nejsägare 

och en person som sällan är positiv till förändringar i skolan.  

 

Hedvig: Som helhet så har ju jag tyckt om, jag har ju tyckt om att 

vara lärare. Fast jag är ju väldigt väl medveten om att jag har ju inte, 
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långt ifrån alltid anammat nya idéer, hakat på de här entusiastiska, 

pedagogiska, föreläsarna som har kommit med några nya idéer om 

SIA-skolan och dittan och duttan och dattan utan jag har väldigt 

misstänksam. Jag har varit oerhört misstänksam. Och det vet jag 

eftersom jag har fått det påpekat från många håll och inte från, minst 

från kollegor och sådär. Att … att jag är en, alltid i förstånde en 

nejsägare. (080922) 

 

Hon ogillade reformen om SIA-skolan42, såg kommunaliseringen som ett 

problem, var negativ till arbetslagsreformerna och till ämnesövergripande 

samarbete. Jag förstår detta som en samlad motberättelse (Hydén, 2007), 

snarare än en negativ inställning till förhållandena på den egna skolan eller 

relationerna till enskilda kollegor. Hedvig driver tesen att det var bättre 

förr, visserligen med en skämtsam underton, men ändå framstår hennes 

berättelse som en motberättelse mot de reformer som hon anser har varit 

negativa för yrket. Jag kan ana hur hon formulerar en kollektiv förändring i 

lärarnas villkor, inte bara för Sjöskolelärarna, utan för lärarkåren i större 

bemärkelse i sin berättelse. Förr definieras inte i tid, men då hade lärarna 

stora individuella möjligheter att göra som de ville, det var legitimt att 

bygga sin auktoritet på bildning och personlighet. Kollegorna förr hade 

roligt, man pratade om vad man ville på rasterna och det var viktigt för 

lärarna att ha trevligt i skolan. När det uppstod problem bland eleverna så 

kände Hedvig ett starkt stöd från en grupp manliga kollegor som kunde 

vara mycket stränga och de hjälpte henne och varandra att disciplinera 

eleverna.43 Det var också i Hedvigs berättelse tydligare roller förr, med 

tydligare ansvarsfördelning. Tillsynsläraren höll ordning, lärarna 

förmedlade kunskap oftast med entusiasm och eleverna lärde sig, eller gavs 

i alla fall möjlighet att lära sig. Nu däremot, framstår i Hedvigs berättelser 

som en tid präglad av långa möten där alla lärare ska vara med och 

diskutera om allt (jämför Rhöse, 2003). Problemen hanteras i långa 

utdragna processer. De ämneskunniga lärarna ersätts, i hennes berättelser, 

med en ny typ av kollegor.   

                                                 
42

 Den bärande idén med reformen var enligt Richardsson ”lokal behovsstyrning” (2010, s. 160) och 
resultatet ett ökande lokalt inflytande. Till exempel skulle eleverna ges större inflytande över 
skoldagen, frivilliga aktiviteter skulle införas och arbetslag skulle utvecklas. Sammantaget vänder sig 
Hedvig emot samtliga dessa mål.  
43

 I det institutionella minnet om De stränga männen, som presenteras i ett senare kapitel, redovisas 
en lång berättelse av Hedvig om hur de tillsammans tillrättavisade en elev. 
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Hedvig: Javisst och då det va det är väl en skolas… stora lycka eller 

olycka, inte vet jag? Men , men naturligtvis blev det så på Sjöskolan 

också, de gamla föll ifrån. Det kom nya människor med fräscha nya 

idéer [---] …det blev ju så också i praktiken att de raster och så kallade 

håltimmar som tidigare hade använts till att snacka skit och ha roligt 

de användes ju mer och mer till att prata om pedagogiska problem 

och elever och… ja skolan över huvud taget. Det blev väldigt mycket 

skolprat. [H: Ok.]: Vilket då passade många men kanske inte riktigt 

då passade alla. (080922) 

 

Från Hedvigs horisont som nybliven pensionär kan det tyckas enkelt att 

driva tesen att det var bättre förr. Men Hedvig fyller tesen med ett innehåll 

och en samhällskritik som ger den mening. Det har föreslagits att lärare 

som gör motstånd mot reformer och berättar om tider då deras frihet var 

större bidrar med värdefulla insikter om vad yrket kan innebära (Fullan, 

2001; Day & Smethem, 2009). Hon berättar att hon alltid har gillat sitt 

jobb och haft roligt på sin arbetsplats. Hon berättar om en säkerhet som 

lärare som hon funnit genom sin läsning och framträder som en bildad 

lärare44 som ville bilda sina elever. Ämnet svenska med inriktning mot 

litteraturhistoria framstår som centralt för henne. Hon framträder också 

som en individualist som tog ansvar för vad som hände i klassrummet och 

för vad eleverna lärde sig. Dessutom berättar hon att hon hade roligt med 

sitt ämne, sina kollegor och med sina elever. Detta framgår av hennes svar 

på min fråga om hon använde sin skämtsamhet på ett medvetet sätt för att 

skapa relationer i klassrummet. 

 

                                                 
44

 I detta framträdande finns en kritik mot en allt för demokratisk skola där eleverna ges inflytande 
och det är något Hedvig själv lyfter fram i sitt resonemang om att hon ”har tagit många initiativ från 
mina elever”, man kan säga att demokratin underordnas bildningen. Detta framstår som en 
medveten ideologisk hållning och speglar en berättelse om den traditionella ämnesläraren eller 
realskoleläraren (Florin & Johansson, 1996; jämför Pérez Prieto, 2004). Ljunggren (1995) beskriver i 
kritiska ordalag hur SOU-rapporten En skola för bildning (1992)  sätter likhetstecken mellan kultur 
och kulturarv och utgår från ett synsätt där kunskaper betraktas som beständiga. Genom att dessa 
kunskaper sedan förmedlas till eleverna så överförs kulturarvet och eleverna blir bildade och 
medvetna om sin historia. Ljunggrens kritik består i att det ligger ett demokratiskt problem i detta 
synsätt eftersom det formar den ”autonomt myndige individen genom en relation till ett överordnat 
regelsystem (kulturarvet), till vilken individen alltså har ett beroendeförhållande” (Ljunggren, 1995, s. 
199 f.). I förlängningen leder detta enligt Ljunggren till ett individualistiskt synsätt som gör att individer 
inte blir ”beroende av andra individer för att skapa det goda samhället.” (ibid., s. 200). 
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Hedvig: Men, men visst var det medvetet att försöka få såna där 

infallsvinklar som gjorde att man fick skrattarna på sin sida, det, det 

går ju inte att komma ifrån. [Hå: Nej.] Och det tror jag ligger i, […] 

jag vet att jag är lite av en exhibitionist. Litegrand teaterapa, litegrand 

sådär att jag tycker om att visa upp, mm sådär ja. Och då är ju 

skämtet, i den mån man får till dem, vilket ju inte alls alltid inträffar, 

[Hå: Nej.] ett väldigt bra vapen. Och då, det är klart man är 

medveten om det. Jo. Precis på samma sätt som att jag var medveten 

om att jag ändå ville ha, liksom ordning och reda så långt, så långt det 

var möjligt. Sedan om eleverna satt och sov det spela inte så stor roll 

(skratt), bara de inte störde mig. [Hå: Nejnej (skratt).] (skratt) [Hå: Du 

var igång.] Stör mig inte nu, nu är jag igång! [Hå: Ja.] Det vet jag att 

jag sa nån gång ibland, då skrattade ju alla så klart. ’Nu ska vi inte 

[Hå: Nej.] störa fröken för nu undervisar hon’. (skratt). (080922) 

 

Humor som ett sätt att nå fram till eleverna, stränghet för att fokusera 

uppmärksamheten på ämnet och lärarens centrala roll blir tydlig i detta 

citat. 

Sammanfattning 

Detta avslutande skämt sammanfattar ganska väl Hedvigs 

identitetsframträdanden som en bildad och sträng lärare och som 

individualist och fritänkare. Hon berättar hur viktig litteaturen varit i hennes 

liv och att hon ansåg att hon hade något viktigt att förmedla och ville göra 

det på sina villkor. Den viktigaste uppgiften för henne som lärare var att 

bilda eleverna och läraren blir i hennes berättelser en central person 

eftersom läraren besitter kunskaper som ska förmedlas till eleverna. 

 

Villkoren på Sjöskolan har i Hedvigs berättelser varit goda eftersom hon 

tidigare hade många kollegor som tänkte på ett liknande sätt, även om det 

alltid funnits elever som störde ordningen. Villkoren har dock förändrats, 

Hedvig talar om kraven på ökat samarbete och minskade möjligheter att 

basera sin undervisning på sin egen bildning. Hon är kritisk till 

utvecklingen, som i hennes berättelser, präglas av att lärare tvingas 

samarbeta och av en ökad fokusering på att eleverna ska bli ”trevliga 

människor” snarare än bildade. 
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I Hedvigs framträdande som en bildad lärare, knyter hon tydligt an till en 

berättelse om skolan som bildningsinstitution och vänder sig mot budskapet i 

reformer om ökat samarbete för lärare. Detta blir tydligt i hennes kritiska 

resonemang där hon gör motstånd mot budskapet i SIA-reformen eller 

kraven på samarbete i arbetslag. Detta motstånd kan jämföras med vad 

Hargreaves har kallat ”påtvingad kollegialitet” (1998, s. 221), där 

samarbetet präglas av fasta platser och tider och krav på implementering 

snarare än utveckling. Då Hedvig framträder som en bildad lärare framstår 

hennes engagemang för litteraturen och litteraturhistorien som ett 

livsprojekt och yrket som svensklärare som ett lyckat yrkesval eftersom hon 

där kan utveckla denna sida. Ämnet är överordnat och att få med eleverna 

i bildningsprojektet är ett viktigt mål med yrket. På så vis menar jag att hon 

i sin berättelse lever i välfärdsstatens berättelse om en skola för alla. Hon 

berättar om hur hon själv kom från ett studieovant hem men var duktig i 

skolan och uppmuntrades att studera vidare av sina lärare och fann ett 

viktigt mål både i sitt liv och i sitt arbete. Samtidigt är hon kritisk till 

demokratiseringssträvanden och samarbete inom skolan, bildningsidealet 

med sina rötter i litteraturhistorien, eller kulturarvet, är inte helt förenligt 

med en demokratiskt organiserad skola (jämför Ljunggren, 1995). 

Berättelsen om skolan som en bildningsinstitution är något som tydligt 

ramar in Hedvigs identitetsframträdanden. 

Maria – en kamp för hemkunskapsämnets status 

Maria utbildade sig på flera orter efter att ha bott en tid i Kanada efter 

gymnasiet. Hon läste engelska upp till D-nivå vid olika universitet i Sverige 

och i Storbritannien och genomgick hemkunskapslärarutbildningen i 

Göteborg. Hennes första lärartjänst var på en förortsskola utanför en 

storstad och där var hon både klasslärare och hemkunskapslärare och 

”jobbade mycket mer än heltid” (Maria, 081022). Hon berättar att hon 

kände sig lite utnyttjad där och därför sökte sig vidare. Innan hon kom till 

Sjöskolan, som ligger i en grannkommun till staden i vilken hon växte 

upp, hade hon arbetat på flera olika skolor med både hemkunskap och 

engelska. Hon jobbade som lärare på Sjöskolan 2000 – 2006 och under 

den perioden födde hon även två barn och var föräldraledig med dem.  
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När jag intervjuar henne under hösten 2008 är hon ca 40 år. Båda 

intervjusamtalen med henne genomfördes under skoldagen i grupprum på 

hennes nya skola där berättar att hon trivs utmärkt. Vid några tillfällen 

ringer en telefon och någon gång vill en kollega använda rummet, men 

lugn och ro präglade båda tillfällena.  

 

Maria beskriver hemkunskapsämnet som marginaliserat både på Sjöskolan 

och i samhället. Ett viktigt tema i hennes berättelser handlar om 

hemkunskapens låga status och hur hon arbetar för att förändra synen på 

ämnet genom ett professionellt förhållningssätt. Det är också tydligt i 

följande citat att hon inte riktigt kunde vara lärare på det sätt som hon 

önskade med de elevunderlag hon mötte på Sjöskolan. Det hon säger här 

är ett svar på min fråga om viktiga händelser i karriären, hon berättar om 

när hon kom till sin nya skola då Sjöskolan lades ner. 

 

Maria: För det pratade vi om förra gången att när jag började här, och 

helt plötsligt när jag skulle ha en genomgång så var det alldeles 

knäpptyst. Det var jag ju så ovan vid… [---] Jag menar inte att ja, jag 

ska få prata ostört, det är inte det va [H: Nej.] Och jag försöker ju låta 

eleverna komma in men att. Varför är vi här? Jo för att jag ska hålla 

en lektion. Det är ju det här ämnet… Ja det vet jag att, att jag trivs ju 

väldigt bra här. Och en sak som får mig att trivas så bra det är ju att 

jag kan hålla en lektion som jag har planerat. När jag går till jobbet, 

det är klart att man inte vet i 100 procent vad som ska hända men, 

jag vet hur lektionen kommer att börja och sluta. (081117) 

 

Ämnet och möjligheterna att hålla lektion och hur det bör gå till är 

centrala teman i hennes berättelser om yrket. Hennes berättelser om ämnet 

följer två spår. Å ena sidan är berättelserna en del i en argumentation för 

att stärka ämnets och hemkunskapslärarnas status, å andra sidan berättar 

hon om hantverket, om hur hon och hennes kollegor gör, och då ställs 

didaktiska frågor i centrum. Dessa spår leder fram till berättelser där 

hennes identitetsframträdanden som en samhällsengagerad ämnesföreträdare 

och en ämnesexpert tar form. I andra berättelser formas 

identitetsframträdanden som en lärare just nu och en lärare med ett 

livsperspektiv.  
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Ämnesföreträdaren 

Maria hävdar att ämnets marginalisering framgår tydligt i många skolors 

arkitektur. Precis som på Sjöskolan har hemkunskapssalen placerats i 

periferin på minst två av de skolor hon jobbat på tidigare och hon säger att 

det signalerar att ”det här kan vi faktiskt ha en bit iväg.” (081022). 

Hemkunskapens underordning framstår som en samhällsfråga i hennes 

berättelser och hon berättar engagerat om hur andra lärare, på Sjöskolan 

och på hennes tidigare arbetsplatser, talar om ämnet i lärarrummet och 

med sina elever. Här handlar diskussionen om vilka ämnen som ska vara 

med på elevens val. 

 

Maria: det måste ju va hemkunskap för det är så ja viktigt för eleverna 

och komma ut till er, komma ut var det också. Ja, och, och jag vet inte 

hur det, exakt hur den här läraren uttryckte sig men nåt i stil med att 

få lite avkoppling. [H: Jaja.] Och då blir jag lite såhär, jaha är det så 

man ser på vårt ämne? Det är lite avkoppling. [H: Ja, ja.] Men det 

känns ju inte roligt. [H: Nej, nej.] För det, när man själv har gått en 

lika lång lärarutbildning som många andra, och man [H: Ja.] ja 

försöker göra ett så gott jobb som möjligt och man ska sätta betyg 

och bedöma, det är klart man inte ser det som avkoppling. [---] Jag 

vet inte vad han sa till sina elever men han kunde ju säga på 

personalrum och så här, att, nu kommer jag inte ihåg exakt men, här 

kommer bullfröken. Och den typen av kommentarer. Och det hade jag 

upplevt innan på andra skolor [H: Jaja.] så det är absolut inget [H: Ja 

ok.] inget exceptionellt sådär va, utan det är inställningen hos lite 

äldre herrar (skratt). (081022) 

 

Den låga statusen märktes enligt Maria även i hur kollegor och elever inte 

talade om ämnet. 

 

Maria: Det var liksom ingenting man diskuterade [H: Nej] det verka 

inte som eleverna diskuterade sinsemellan och inte heller att jag 

diskuterade mitt ämne i personalrummet så där va (081022) 

 

Skälen till den låga statusen söker Maria både i samhället och i skolan när 

hon säger att det handlar om ”traditionella kvinnosysslor” med låg status, 
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att det är ett litet ämne och att det inte går att läsa på gymnasiet. 

Hemkunskapsämnets feminina laddning och behovet av förändring 

bekräftas i Peterssons (2007) avhandling. Hon beskriver 

hemkunskapsämnet som en ”kontext som har en traditionell stark kvinnlig 

genusifiering och där det samtidigt finns en uttalad strävan mot 

jämställdhet” (s. 179). Hon har även beskrivit hemkunskapen som ett 

”minerat område” (s. 176) då pojkar förhandlar om kön eftersom de 

riskerar att betraktas som avvikare om de är duktiga. Petersson analyserar 

ämnet ur ett elevperspektiv, men det blir i Marias berättelser tydligt att kön 

konstrueras och görs relevant då hon gör sina identitetsframträdanden som 

lärare. Det finns en tydlig stolthet i att vara behörig hemkunskapslärare 

och en vilja till att förända ämnets status i Marias berättelser.  

 

Maria: mentor kan ha en ganska viktig uppgift i att höja eller sänka 

ett ämne. Få en elev att liksom tycka att, slöjd vet du det ä, det kommer 

du aldrig använda, det har du inte på gymnasiet och hemkunskap likadant 

kanske? Om man säger så. Då har man ju liksom direkt tryckt ner 

hemkunskapslärare eller vad man ska säga. [H: Ja.] Men om man 

säger, men det här är ju ett livsämne om både slöjd och hemkunskap. 

Det kommer du ha nytta av hela livet. Och det är ju viktigt[…]. Kan 

du få MVG i det vet du, du kan söka jobb här och där, jag vet inte hur 

man kan lägga fram det men jag tror att där har mentor en uppgift. 

(081022) 

 

Hur kollegorna talar om ämnet med varandra och med sina elever framstår 

som avgörande för om respekten för ämnet ska öka. Nyttoaspekten är i 

centrum för hennes argumentation. Marias argumentation för 

hemkunskapsämnets status i skolan och i samhället gör att hon framträder 

som en professionell ämneslärare eller det jag benämner en 

ämnesföreträdare i relation till fördomsfulla kollegor och samhällsnormer. 

Kön aktualiseras i hennes berättelse om hur ”äldre herrar” kallat henne 

bullfröken, både på Sjöskolan och tidigare. Men hon berättar även om en 

klass som dominerades av en grupp pojkar med väldigt negativ inställning 

till ämnet. Hon försökte lyfta fram de prestationer som en av de ledande 

pojkarna gjorde. Hon berättar att han var duktig och att hon försökte locka 

med de andra, men att det var mycket svårt. Petersson beskriver att 
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pojkarna sitter i en ”dominansfälla” (2007, s. 175) där de försöker leva upp 

till en förväntad manlig norm i en kvinnligt laddad omgivning.  I Marias 

framträdande som en ämnesföreträdare är det tydligt att det ingår i yrket 

att jobba för jämställdhet och mot etablerade könsmönster i samhället och 

på den egna arbetsplatsen.  

Ämnesexperten  

I Marias berättelser formas även ett identitetsframträdande som ämnesexpert 

när hon i andra delar av våra samtal talar om frågor som kretsar kring hur-

frågan och ämnets särart. I en berättelse om en handledare och kollega 

framträder didaktiska poänger som även Maria strävar efter. Kollegan 

kände att hon stressade sina elever under lektionerna, vilket Maria 

kommenterar med ”det är ju klassiskt i vårt ämne att, en kamp mot 

klockan” (081117). Genom att organisera om schemat skapade kollegan 

längre pass för sina elever och skapade utrymme för sitt sätt att jobba. 

 

Maria: Det var inte så att de så fort de kom, drog igång och började 

[H: Nej.] laga mat men hon hade en genomgång, men det handlade 

inte om näringslära eller nåt sånt där då. Utan det hade hon fyrtio 

minuter vid sidan av. [---] Men ja hon kunde stå och prata om de 

olika livsmedlen väldigt länge först. [H: Ja.] Och det är ju mycket 

vunnet va, så att, [H: Ja.] Nu ska vi laga det här, men vad är det 

egentligen? Att man. Lika viktigt idag när man säger att man ska laga 

fisk att man då får tid att prata om vilken fisk ska vi välja, vilken ska 

vi inte välja? Vad beror det på, man, man kommer ju in i jättestora 

sammanhang. (081117) 

 

Det blir här tydligt att Maria understryker betydelsen av det praktiska 

arbetet och av att koppla det till relevanta kontexter. Hon berättar att 

ämnet därför kräver att man organiserar sin tid väl. Hon återkommer i flera 

berättelser till att lektionerna i hemkunskap har en tydlig början och ett 

tydligt slut eftersom de praktiska momenten måste avslutas i tid, ”vi kan 

liksom inte säga nu får ni gå så får ni diska nästa vecka” (081022). Men 

även om det är ”ett praktiskt ämne” med avgränsad tid så har det en 

teoretisk potential som Maria verkar mån om att utnyttja och då blir 

detaljerna viktiga. Hon berättar till exempel att hon innan lektionen brukar 
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väga upp och bunta ihop portioner med spagetti, som är mindre än de 70 

gram som leverantören rekommenderar fast det är mer än en 

normalportion. På så vis vinner hon tid och uppmuntrar till teoretiska och 

konsumentkritiska resonemang. 

 

Maria: Ja, då får ju de sälja mera. Och en sån grej tycker jag, kan jag 

gärna tala om. Sen finns det de som behöver 70 gram men det är 

ingen normalportion. [H: Nej.] Ja, jamen jag, på så vis tycker jag att 

det är viktigt att man är ärlig faktiskt och inte bara köper vad alla 

marknadskrafter, [H: Nej precis.] säger och tycker. (081117) 

 

Att koka spagetti blir en möjlighet för Maria att träna eleverna till kritiska 

konsumenter, samhällsfrågor vävs in i vardagligt köksarbete. Teori och 

praktik hör ihop i Marias berättelse om klassrumsarbetet.   

 

Ett annat tema som är nära kopplat till intresset för ämnet och 

identitetsframträdandet som ämnesexpert är hennes berättelser om 

betygssättning och bedömning. Hon är mån om att göra rättvisa 

bedömningar av sina elevers prestationer. 

 

Maria: Och då kan jag känna att det här måste jag ha på fötterna. För 

att det är ju, jag menar de pratar ju med varann. [H: Ja precis.] Så att 

det gäller ju och veta vad man ska svara B, eller B:s föräldrar. 

Håkan: Mm. Har du haft nåra såna samtal? 

Maria: Nej det har jag inte. [H: Nej.] Nej, men jag är ju, [H: Beredd 

på det?] Ja. Ja. Det kan jag ändå känna att jag vet ju att det 

förekommer och. Jag menar föräldrar, jag förstår mycket väl om de 

ringer för de har ju inte hela bilden (081117) 

 

Att kunna motivera sina bedömningar inför ifrågasättande föräldrar och 

elever framstår som viktigt, även om hon aldrig behövt göra det. Även 

samspelet med kollegor spelar roll för hennes bedömningar. Maria säger 

att hemkunskapslärare i kommunen haft ett bra samarbete om 

betygskriterier och att hon ser det som en fördel att denna ämnesgrupp 

varit liten. Detta är ett samarbete som har upphört och som hon saknar, 

nu är hon hänvisad till en mindre krets på sin egen skola. En reflektion 
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Maria gjort sedan hon bytt skola är att betygsnivån på en skola beror på 

vilka kategorier av elever som går på skolan. Sjöskolan hade enligt henne 

många elever som hade det svårt i skolan, vilket bland annat syntes i låga 

SALSA-värden45 och där satte lärarna relativt sett höga betyg på eleverna, 

de låg över SALSA-värdena. På den nya skolan var förhållandena 

omvända. Hon säger därför att vi inte har en ”likvärdig skola och en 

likvärdig bedömning”. 

 

Maria: För… man sätter ribban på nåt sätt utifrån … det elevmaterial 

man har. Och… ja vilka mål och betyg eleverna når. Även om […], 

vi har ju ingen relativ betygsskala men, men det är ändå det. Enligt 

min uppfattning. För att, ja, ja på Sjöskolan så kunde det ju va elever, 

som jag känner idag, de fick ett G. Och jag tyckte det va ett normalt 

G. Det liksom reflektera man inte över då. Men, men här, om jag 

tänker samma elev i en klass här. Skulle nog inte nå det där G:et. [H: 

Nej.] Och här har vi elever som kanske når G nu då. Och ha, satt den 

eleven i en klass på Sjöskolan när det va, det skulle ju lätt va ett VG. 

Ja, jag vet att det inte ska va så. [H: Nej.] Men jag anser att det är så. 

Att man sätter ribban utifrån vad har vi? På nåt sätt nåt normalt. 

(081022) 

 

Då jag frågar hur det blivit på detta vis berättar hon att hon bär med sig 

tankar från Sjöskolan, men också hur hon förändras i den nya 

omgivningen, ihop med de nya kollegorna. Hon säger att man pratar 

mycket om godkäntgränser inom ämnesgruppen och ”känner av varandra 

lite” (Maria, 081022). Betygsnivåerna blir i hennes berättelser inte bara en 

fråga om mätning av resultat, utan även om de sociala processer som 

utspelar sig på den enskilda skolan. Förhandlingar, verkliga eller tänkta, 

pågår mellan olika lärare och mellan lärare, elever och föräldrar. Marias 

berättelser om hur betygsnivåerna skiljer sig på de båda skolorna, hur 

betygen diskuteras och normaliseras på den enskilda skolan i relation till 

SALSA-värden, till föräldrar, kollegor och elever visar på ett tryck på den 

enskilda läraren att göra rätt. Lundahl (2005) har diskuterat detta tryck på 

de enskilda professionella att göra rätt i termer av ”self-governance”. Hon 

skriver att det är en tendens i det decentraliserade skolsystem som 

                                                 
45

 SALSA står för Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala Sambands Analyser. 
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utvecklades i Sverige under 1990-talet att lärarna görs ansvariga inom allt 

fler områden. Det ansvar som Maria uttrycker i sin berättelse handlar inte 

bara om att sätta betyg som stämmer med de nationella målen. Ansvaret 

omfattar även en slags inkännande solidaritet med kollegor på skolan, 

förväntningar från föräldrar och de formaliserade förväntningarna i form 

av SALSA-värden. Som Sjöskolelärare förväntades hon sätta högre betyg 

och på den nya skolan lägre betyg i relation till SALSA-värdena. 

 

Identitetsframträdandet som ämnesexpert formas i många av Marias 

berättelser, men hon gör även andra identitetsframträdanden som lärare i 

berättelser som har en annan karaktär.  

En lärare med ett livsperspektiv 

Några av Marias berättelser handlar om hur händelser i hennes familj 

förändrat henne som lärare, de leder fram till ett identitetsframträdande 

som lärare med ett livsperspektiv. Av utrymmesskäl ger jag endast få exempel 

på hur detta identitetsframträdande tar form. Maria berättar att hennes far 

gick bort för några år sedan och att det betytt mycket för hennes syn på 

livet. Yrkesmässigt säger hon att det har lett till att hon fått andra 

perspektiv på problem i skolan. Hon beskriver till exempel hur hon 

upplevde en begravningsstämning när hon kom in i lärarrummet på 

Sjöskolan då beskedet om nedläggningen hade kommit och hur lättad hon 

kände sig när hon insåg att det inte handlade om liv och död. Men hon 

berättar också om hur svårt hon haft att hålla sig lugn när elever eller deras 

anhöriga drabbats av sjukdom eller dödsfall. Även födelsen av Marias två 

barn har förändrat hennes perspektiv på yrket.  

 

Maria: Men bara det här att bli förälder, gör att man på nåt sätt får en 

annan förståelse och attityd.[---] Nej men det här lite omvårdande, att 

man, ja att man ser dem som barn. Mer barn till en mamma, barn till 

en pappa än en elev. Det kan jag känna att jag gör nu som jag inte 

gjorde innan jag fick egna barn. (081022) 

 

Hon berättar också att hon fått bättre tålamod sedan hon själv fick barn. 
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Maria: Kan liksom, förstå det här lite bättre att den här eleven den 

har ingen penna och han hade ingen penna förra gången heller. Och 

vad beror det på? Hur är det hemma liksom, inte bara det här. ”Du 

ska ha penna med dig punkt slut”, utan. Ja, jag kanske kan se lite mer 

bakom … att alla barn inte har det hundra hemma. (081022) 

 

Identitetsframträdandet som en lärare med ett livsperspektiv markerar ett mer 

nyanserat synsätt på barn och samspelet mellan elever och föräldrar än 

hon hade innan dessa erfarenheter.  

Lärare just nu 

En annan grupp av berättelser handlar om Marias ambition att arbeta som 

journalist och hennes universitetsstudier och i dessa berättelser framträder 

hon som en person som ser läraryrket som en del av en karriär snarare än 

den enda karriären i livet (jämför Rhöse, 2003). Jag kallar detta 

framträdande för lärare just nu, eftersom läraryrket framstår som en fas i 

hennes karriär. Läraryrket framstår inte som ett kall, eller ett slutgiltigt mål 

i Marias berättelser. Hon berättar om studier, matlagningsintressen och 

yrkesambitioner även utanför skolan, utan att för den skull ge något 

intryck av att vantrivas eller att vilja fly från lärarjobbet. Tidigt vikarierade 

hon som journalist och läraryrket kan ses som en parentes i hennes 

journalistkarriär. Hon minns ett råd hon fick av en kollega på tidningen. 

 

Maria: ’Man kan skaffa sig en, en liksom mer fackutbildning. För att 

sen läsa till’ [H: Ja just det.] ’det journalistiska då’. Men det triggade 

jag på. (081022) 

 

Efter att hon bott i Kanada i ett halvår och läst engelska fastnade hon för 

hushållslärarutbildningen och ”det kändes liksom bara så rätt!” (Maria, 

081022). Efter ytterligare engelskstudier som beskrivs som lustfyllda och 

lärararbete på flera skolor bildade Maria familj. Tanken på att bli skrivande 

journalist levde kvar. Men hon berättar att hon först ville skaffa sig 

yrkeserfarenhet, ”jag tänkte jag ska jobba i fem år som lärare och sen ska 

jag liksom söka journalist” (Maria, 081022). Och tanken finns fortfarande 

kvar, men hennes barn är fortfarande för små. 
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Maria: Så att, men, men ibland så kan man ju liksom ändå tänka, ja 

det ska väl bli nån gång. Det kanske det aldrig blir men. Ja. (081022) 

 

Detta identitetsframträdande, lärare just nu, skapar lite distans till yrket, det 

finns en alternativ karriär eller en fortsättning med en annan riktning. För 

att förstå det tar jag hjälp av två utgångspunkter i Mishlers (1999) modell. 

Han skriver att det kan finnas diskontinuiteter i vägen fram till 

identiteterna. En konsthantverkare han intervjuat hade många 

yrkeserfarenheter bakom sig innan han kom dit han ville. Vissa av dem var 

”on-line” och andra ”off-line” (ibid. s. 13) i relation till hans mål. Jag 

betraktar Marias framträdande som lärare just nu som en on-line rörelse i 

karriären.  För att bli journalist är det bra att ha en fackutbildning och 

yrkeserfarenheter och det får hon genom läraryrket. Hennes 

identitetsframträdanden som lärare är relaterade till delmål och hon 

förbereder sig samtidigt för andra yrkesidentiteter som journalist. Baumans 

(2001) beskrivning av att det är målen för identitetsprojekten, snarare än 

medlen som är den senmoderna människans huvudbry, exemplifieras 

genom Marias berättelse. Hon har flera mål och flera möjliga 

yrkesidentiteter som hon bearbetar i sina berättelser. Den andra av 

Mishlers (1999) utgångspunkter handlar om hur koherens uppstår i 

samspelet mellan berättare och lyssnare. Marias berättelse om sina 

journalistplaner skulle kunna uppfattas som att hon är missnöjd med sitt 

jobb som lärare och att hon är en lärare som vill hoppa av yrket. Men det 

sätt som berättelsen växte fram i intervjun och i relation till hennes andra 

berättelser om sina lärarerfarenheter gör en sådan version mindre koherent. 

Det är tydligt att hon i sina berättelser bygger in att det inte är missnöje 

med läraryrket eller hennes erfarenheter av det som skapar en önskan om 

att få prova journalistyrket. Den tanken föregick yrkesvalet som lärare i 

hennes berättelser.  

Sammanfattning 

I Marias yrkesberättelser formas identitetsframträdanden som en 

samhällsengagerad ämnesföreträdare, en ämnesexpert, en lärare just nu och en 

lärare med ett livsperspektiv. För henne är det viktigt att stärka 

hemkunskapsämnets status i skolan. Hemkunskapsämnet framstår som 

marginaliserat och präglat av en feminin diskurs som hon ifrågasätter. 
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Maria berättar även om betydelsen av att disponera tiden och planera noga 

för att kunna koppla ihop praktiska och teoretiska aspekter. När hon fick 

barn förändrades hon även som lärare, hon säger att hon fick mer tålamod 

och började intressera sig mer för elevernas sammanhang.  Noggrannhet 

och rättvisa framstår som centralt för henne som lärare. Läraryrket är ett 

steg i hennes karriär, men inte nödvändigt vis slutmålet. 

 

Maria berättar om marginaliseringen eller underordningen av 

hemkunskapsämnet som ett villkor som begränsar möjligheterna att göra 

ett bra jobb. Hon kopplar den till såväl den lokala genusregimen som till 

en mer allmän nedvärdering av ”kvinnosysslor” i samhället. Blandningen 

av olika elevkategorier i en del klasser på Sjöskolan framstår i hennes 

berättelser som ett problematiskt villkor på Sjöskolan, eftersom den bidrog 

till oro på lektionerna och svårigheter att genomföra dem som planerat. 

 

Flera välkända berättelser om skolan och läraryrket används då Marias 

yrkesidentitet tar form. Hon talar om vikten av att göra rättvisa 

bedömningar för att skolan ska vara likvärdig. Berättelserna bygger att det 

borde vara en demokratisk rätt att alla ges samma förutsättningar och 

bedöms lika, men att det enligt hennes erfarenheter inte är på det viset. 

Berättelsen om en skola för alla tar form som en utgångspunkt i den 

berättelsen. Samtidigt formas berättelsen om konkurrens i skolan i hennes 

resonemang när hon understryker vikten av att vara beredd att stå till svars 

för sina bedömningar inför föräldrarna, kollegorna och eleverna trots att 

ingen ifrågasatt hennes beslut så här långt. En sådan beredskap att stå till 

svars är något som är karaktäristiskt för alla som håller på med utbildning 

inom konkurrensstaten enligt Ball (2006; 2007). Det är en del i tanken om 

att alla ska kontrollera sig själva för att klara av granskning och skapa 

trovärdighet och klara konkurrensen (Löfdahl & Pérez Prieto, 2009a). 

Betygen är enligt Marias berättelse anpassade till den specifika sociala 

kontexten och interaktionen på enskilda skolor. Lärare lyssnar av och 

diskuterar bedömningar och valet av vilket betyg läraren sätter kan få 

betydelse för hur det går för honom eller henne själv. En lärare som sticker 

ut för mycket åt det ena eller andra hållet kan få problem och vållar skolan 

problem om föräldrarna börjar ifrågasätta besluten. I Marias strävan efter 

att höja ämnets status och bemötas med respekt från kollegor och 
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samhället för sin profession som hemkunskapslärare tar en berättelse om 

kvinnors underordning form. Ämnets karaktär av hem kopplar hon till att 

det betraktas som en kvinnosyssla och att den som sådan nedvärderas. Att 

höja hemkunskapsämnets status kopplas på så vis till berättelsen om 

kvinnors underordning i samhället. En viktig sida i hennes argumentation 

handlar om att uppvärdera hemarbetet för att öka jämställdheten och visa 

att det kräver både praktiska och teoretiska kunskaper.  

Fredrik - att få med alla i samma lag 

Fredrik påbörjade sin utbildning till SO-lärare för år 4-9 1997, han hade då 

hunnit göra lumpen, bo i USA en tid och läst en termin franska på 

universitet sedan han slutat på gymnasiet. Han berättar också att han 

jobbat extra på en specialverkstad och att han under studietiden jobbade 

ganska mycket på ett tryckeri. Han kommer från Sjöstad och han berättar 

att han har stannat kvar där eftersom han spelade innebandy i ett lag 

därifrån. Tjänsten på Sjöskolan fick han 2001 och det var hans första 

lärartjänst. Han stannade kvar till 2006 och även han var föräldraledig 

under en period på slutet.  

 

Det första intervjusamtalet jag hade med Fredrik genomfördes på ett café i 

juni 2009. Han var då i 35-årsåldern och skulle snart tillbaka till sin tjänst 

på sin nya skola efter en tids föräldraledighet. En ombyggnation störde 

vårt samtal vid flera tillfällen och vi fick flytta på oss för att det skulle gå 

att spela in vårt samtal. Det andra samtalet präglades av lugn och 

koncentration och vi befann oss i ett grupprum på den nya skolan en 

eftermiddag i september 2009. Intervjusamtalet blev dock lite kortare än 

planerat eftersom Fredrik i början informerade om att han hade ytterligare 

ett möte efteråt. I hans berättelser tar identitetsframträdanden om läraren 

som coach, en avslappnad lärare och läraren som är flexibel i skolsystemet 

form.  

Läraren som coach 

Fredriks tydligaste poäng återkommer som ett tema i många berättelser om 

hans erfarenheter som lärare. 

 

186



 187 
 

Fredrik: Bara man får med sig eleverna på sin sida så kan man göra 

vad som helst sen (skratt). Om man är i samma lag på nåt sätt. Och 

det blir man inte genom och bjuda på glass och kolla på film, [H: 

Nej.] utan man lyssnar på dem och man liksom försöker. Man visar 

respekt för dem och man kanske… Det kan ju va att man med, att 

man kör ut en elev till exempel. (090602) 

 

Fredriks metafor ”Om man är i samma lag” ligger till grund för det 

identitetsframträdande som jag valt att kalla läraren som coach och som är 

det tydligaste av de framträdanden Fredrik gör i sina berättelser. Att Fredrik 

använder en idrottsmetafor framstår som logiskt eftersom han berättar att 

han ägnat mycket tid åt idrott. Han berättar att idrottande och kompisar 

var viktigare än skolarbete under hans år som elev på grundskolan och att 

det var hans innebandylag som höll honom kvar i uppväxtstaden då han 

läste till lärare. Lindqvist och Nordänger (2007) föreslår att metaforer kan 

fungera som ett sätt för lärare att utveckla ett yrkesspråk. Erfarenheter som 

är knutna till en specifik kontext kan genom lärares metaforer förmedla 

yrkeskunnande på ett abstrakt plan. Fredriks lagmetafor återkommer på 

många ställen och han utvecklar den i sina berättelser. Hans 

yrkesberättelser, berättelserna om hans konkreta erfarenheter som lärare, 

växelverkar med metaforen och ger den specifikt innehåll. Denna 

växelverkan är tydlig och effektfull när han formar sitt 

identitetsframträdande som lärare som coach. 

 

Hans identitetsframträdande som coach blir tydligast då han talar om sitt 

arbete med eleverna. Det handlar både om en fostrande och en lärande 

sida i detta arbete. Citatet ovan följs av en berättelse om när han hamnade 

i en konflikt med en pojke på Sjöskolan. Han berättar att han blev arg på 

riktigt och att deras ordväxling blev helt fel och dessutom skedde den inför 

hela klassen. Detta var ovanligt eftersom han inte brukar bli arg och han 

ogillar att tillrättavisa en elev inför andra elever. Berättelsen avslutas på 

följande sätt. 

 

Fredrik: Men det sluta med att han fick gå ut för vi skulle kunna 

fortsätta lektionen. Och sen dan efter så kommer han och då är han 

supertrevlig, […] det var bra för honom att det var nån som sa ifrån. 

187



 188

 

Och det var andra lärare, vi pratade om honom, sa samma sak, när 

nån bet ifrån åt honom och sa ’nu får det fan va slut’ då så fick man 

mer respekt. Och det är också ett sätt att visa respekt, att man bryr sig. 

(090602) 

 

Att ta konflikten och visa ut eleven liknar agerandet i en lagidrott och 

resultatet, ”då är han supertrevlig” (Fredrik, 090602), beskrivs som en 

produkt av ömsesidig respekt. Att hans agerande var riktigt i detta fall 

bekräftas i berättelsen genom att kollegorna hade liknande erfarenheter. 

Fredrik betonar att det blir helt fel om respekten saknas, eller om samspelet 

inte fungerar och han har en sådan berättelse också. Den handlar om ett 

dilemma han hamnade i när han var med i en annan lärares grupp för att 

hjälpa två ”lite småkriminella killar” (Fredrik, 090602). Den undervisande 

läraren visade inte respekt utan skällde okontrollerat.  

 

Fredrik: (…) liksom bara trycka ner dem, trycka ner dem, trycka ner 

dem. [H: Ja.] Och så får alla andra sitta där då. Och sådär direkt 

attack liksom, Varför gjorde ni inte det här? Och nu är det ju inte, nu finns 

det inte en chans att ni ska hinna med den här terminen och göra det där. Nu 

är det kört om ni håller på såhär. Så sitter alla andra elever där och. Och 

det är ett bottennapp. (090602) 

 

Här blir det tydligt att Fredrik tycker att lärare inte ska distansera sig från 

eleverna och att ömsesidig respekt är viktigt. Även då det gäller att skapa 

förutsättningar för lärande framträder Fredrik som en lärare som coach. 

Han berättar att han och SO-kollegorna på Sjöskolan jobbade parallellt i 

olika klasser med samma arbetsområde. Han var då ny som lärare och de 

hade samma mål och samma prov. Enligt Fredrik drev en av kollegorna 

sina elever hårt och styrde hur de skulle göra, medan han jobbade för att 

skapa en trevlig stämning.  

 

Fredrik: Och jag lyckades ju bättre. [H: Ja.] Så att det vart mitt kvitto, 

[H: Ja.]: på att, det var lite. Det var i början, hade jobbat nåt år, 

tänkte nähä kanske inte kan nånting. Men, men det är ju det här att 

de, om de trivs i klassrummet och tycker att det är lite kul och gå dit 

[…] … Alltså att man är i samma lag, brukar jag tänka. [---] Fast ändå 
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en, nån slags seriös stämning, på samma gång (skratt). Och bara man 

liksom skapar den stämningen i klassrummet så, då är det lugnt sen, 

då. Lär de sig automatiskt nästan, eller man bara visar dem hur man 

ska göra ungefär så. (090910) 

 

I denna berättelse får han ett ”kvitto” på att eleverna lär sig genom att ha 

kul och vara med i laget och omfattas av en trevlig, seriös stämning. 

Idrottsmetaforen får ett innehåll genom berättelsen och att metoden 

fungerar bekräftas i berättelsen eftersom han lyckades bättre. Han beskriver 

det som en viktig uppgift som lärare att skapa en god stämning. 

Arbetssättet framstår i hans berättelse som anpassat till förändringar i 

skolan och samhället.  

 

Fredrik: Jag tror att det blir mer, mer och mer viktigt just det där som 

jag hoppas att jag är bra på (skratt). Få eleverna i sitt lag liksom. Att 

man, att man får en, en grupp elever och gå dit man vill. Och inte får 

dem  emot sig. [H: En slags ledarskaps.] Ja. Jag tror det. Och det kan 

man ju få på massa olika sätt och det kan man få via ämneskunskaper 

och respekt och ålder och. Men man kan också få det så som jag lite 

mer att man är lite när, närmre dem kanske. (090910) 

 

Hans identitetsframträdande lärare som coach är nära kopplat till hans syn 

på människor och på kunskap. Han värderar didaktiska och sociala 

färdigheter högre än traditionella ämneskunskaper, men han lämnar inte 

från sig ansvaret för vad som sker. I en berättelse om sitt arbete med en ny 

7:a förklarar han att det är ett hårt och till en början styrt arbete att få 

eleverna dit han vill men att det steg för steg, ”bli lite mer, avslappnat och 

diskussioner och så som de säkert vill ha” (Fredrik, 090910). Han säger att 

han inte accepterar den mörka bilden av hur det skrivs om skolan och 

”[f]ördjävliga ungdomar och hej och hå” (Fredrik, 090910). I stället ger han 

en annan berättelse när ”nån frågar”. 

 

Fredrik: ’Men de är inte dumma, de är snälla.’ (skratt) Jaha! Men så 

det tror jag är mer respekt nu kanske för lärare att man. Inte så mycket 

att man är bra på tyska eller historia, utan att man kan hantera 

ungdomarna. För det är ju så det ska va, nu ska de ju själva lära sig 
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mer än vad det var förr liksom. Nu ska ju. Det är ju inte det som är 

våran huvuduppgift kanske och stå och. Och rapa upp kunskap som 

de ska plita ner utan de själva ska hitta. Och då är det väl viktigare att 

vara duktig på att lära dem det. Än att va duktig på ämnet själv. 

(090910) 

 

Han berättar om sin förmåga att lyssna in var eleverna står och förenkla 

och anpassa ämnet till en lämplig svårighetsnivå. Jag ser hans beskrivningar 

som en förhandling där han försöker göra sig medveten om vad 

ungdomarna tänker på för att kunna erbjuda dem uppgifter som de kan 

acceptera. Men som coach har han ansvaret för att utvecklingen ska gå åt 

det håll han tänkt sig, ”vi kan göra så som jag vill”. Han har en ganska 

krass inställning till sina ämnen och betonar att eleverna inte har dem som 

högsta prioritet hela tiden. Han ställer sig i opposition till lärare som, 

enligt hans tycke, ensidigt betonar det egna skolämnets betydelse för 

skolarbetet. Därmed inte sagt att han ser ämnet som oviktigt han 

understryker hur duktig hans gymnasielärare var på SO-ämnena och hur 

kunniga flera av kollegorna på Sjöskolan var. Hans poäng är att han kan 

sätta sig in i ungdomarnas situation och att han därmed har lättare att 

anpassa arbetsformerna till eleverna än vad de mer ämnesorienterade 

kollegorna har. Eleverna framstår inte som i första hand mottagare av 

ämneskunskaper i hans berättelser utan som hela människor med olika 

intressen. Frykman (1998) beskriver hur han menar att skolan idag ofta 

handlar om att möta eleverna med alla olika egenskaper de har och att 

stödja dem i deras identitetsprojekt. För Frykman är detta synsätt radikalt 

annorlunda än tidigare då skolan genom bildning skulle förändra eleverna 

i specifika avseenden. Skillnaden ligger i att identitetsutvecklingsprojektet 

handlar om att utgå från hela människan och hjälpa denne att utvecklas 

som människa, medan bildningsprojektet snarare handlade om att tillföra 

specifika kunskaper så att eleven blev något annat. Utifrån en sådan 

dikotomi framstår intresset för elevernas livsvärldar och den avvaktande 

hållningen till ämneskunskapernas betydelse för eleverna, i Fredriks 

berättelser, som ett ställningstagande för skolan som en plats för elevernas 

identitetsprojekt snarare än en plats för bildning. 
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Innan jag lämnar Fredriks identitetsframträdande läraren som coach 

illustrerar jag hur det även formas i hans berättelser om föräldrar och 

kollegor. Vid ett tillfälle hade elever i en klass i årskurs sju som Fredrik just 

blivit klassföreståndare för krossat en fönsterruta. Både föräldrar och elever 

bjöds då snabbt in till ett möte. 

 

Fredrik: Och eleverna var med på det här mötet också, [H: Ok.] För 

att… vi kände att det var bra och ha dem med där för att vi inte ville 

han nån hemlig verkstad för vuxna [H: Nej, nej.] utan vi skulle prata 

om det här allihop. Och då var ju alla överens. (090602) 

 

Alla skulle prata om det inträffade och alla var överens, säger Fredrik och 

denna procedur upprepades många gånger. Det framstår som självklart i 

hans berättelse att föräldrarna ska vara med och sätta gränser och göras 

delaktiga i vad barnen gör i skolan (jämför Tallberg Broman, 2009). Att 

lärares arbete i högre utsträckning handlar om att kommunicera med 

föräldrar och andra vuxna inom och utanför skolan har beskrivits som ett 

resultat av omstruktureringen av utbildningssystemen (Hargreaves & 

Fullan, 1998; Klette, 2002). Fredrik som lärare som coach tar snabbt 

initiativet och processen upprepas med fler möten längre fram. En 

förutsättning för att involvera alla är att han talar öppet om de problem 

som uppstår. 

 

Fredrik berättar att han åtog sig uppdraget som lagledare för ett arbetslag 

på Sjöskolan när de infördes en bit in på 2000-talet. Han berättar att han 

trivdes med det uppdraget, trots att det fanns ett motstånd mot 

arbetslagstanken både på skolan och i hans lag. Det fanns kollegor som 

ifrågasatte syftet med lagarbetet och enskilda projekt. Men Fredrik 

uppskattade blandningen av kollegor och beskriver hur de tog på sig olika 

arbetsuppgifter. Han jobbade återigen med stämningen.   

 

Fredrik: Och så att alla fick sina roller ganska snabbt och tydligt där.[-

--] Men hon och jag var olika på det sättet att hon ville gärna, ’nej vi 

ska inte göra så nu, varför kan vi inte göra så som vi alltid har gjort [--

-] Nej hon ville ha vanliga lektioner. Och då fick hon säga det, hon sa 

det ’Att jag förstår inte varför vi ska ha det här för?’ ’vi kan ju ha 
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tyska, matte och engelska och SO den dan istället. De lär sig mycket 

mer än gå till Vattenverket och åka till Badet. Larv’. Så skulle hon 

säga. [H: Ja.] Och då så tyckte de att de gav svar på det och sen så 

blev det ändå naturligt att vi, vi tycker ändå så. Och hon får tycka 

annorlunda, och hon acceptera att, att det blev Vattenverket och 

Badet. Det fick va så. Hon kunde väl hitta nåt bra i det också tror jag. 

(090602) 

 

I den här berättelsen om laget blir det tydligt att han betraktade 

blandningen av olika sorters lärare som en tillgång. En kollega hjälpte 

honom att avsluta diskussioner, en som ställde sig kritisk, en sekreterare 

och ”alla fick sina roller ganska snabbt och tydligt”. Kollegans protester 

bemöttes av de andra lärarna och hon fick acceptera att det ändå blev som 

de ville. Berättelsen visar tydligt betydelsen han tillskriver samarbete och 

kommunikation med andra vuxna som en del av läraryrket. Olika åsikter 

ventileras och beslut fattas gemensamt. Hargreaves argumenterar för att 

professionella lärare behöver närma sig det han kallar den ”kosmopolitiska 

identiteten”. Centralt i denna identitet är att ”lärare utvecklar vuxna 

normer i ett vuxet yrke där skillnader, debatter och meningsskiljatligheter 

betraktas som grundstenar för utveckling” (Hargreaves, 2004, s. 252). I den 

här berättelsen framträder Fredrik som en tillbakadragen ledare som låter 

en sådan process ha sin gång.  

En lärare som är flexibel i systemet 

Därmed närmar jag mig ett annat identitetsframträdande som tar form i 

Fredriks berättelser, jag har valt att kalla det en lärare som är flexibel i 

systemet. Som lagledare var han ibland trött på att elevärendena ”ältades” 

för lång tid och vid ett samtal med rektorn fick han då rådet att ”låta dem 

få göra det en stund” (090602). Han berättar att han följde rådet och 

respekterade olikheterna och att en annan lärare satte stopp i debatten. 

Återigen intar han en avvaktande inställning, men visar med denna 

berättelse att det var taktiskt att låta processen ha sin gång. Fredrik berättar 

också att han snabbt blev medveten om att han som lagledare fick 

inflytande över verksamheten särskilt under en period då de bytte rektorer 

i snabb takt. Han såg sig alltid som lagets representant men kunde vinkla 

frågorna på sitt sätt och han berättar att hans förslag ibland fick för stort 
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och för snabbt genomslag. Detta intresse för att förstå och driva 

förändringar på skolan ligger i linje med Goodsons och Coles (1994) 

beskrivningar av hur erfarna lärare engagerar sig i mikropolitiska frågor. 

Både hans framträdande som coach och flexibel i systemet präglas av en 

ambition att ta ansvar för administrativa uppgifter och kollegialt samarbete 

(Hargreaves & Fullan, 1998; Klette, 2002). Denna taktiska sida blir också 

synlig i hans berättelser om hur han fick sitt jobb och om hur han 

hanterade nedläggningen. Redan som student skickade han ut brev till 

skolor och berättade att han ville vikariera. När han var klar fick han ett 

längre vikariat på Sjöskolan och eftersom han trivdes förhandlade han till 

sig ett fast jobb.  

 

Fredrik: Tyckte att det var läge och säga att om jag ska tillbaks i höst 

då vill jag ha en fast anställning på 100 procent. Och då fick jag det! 

(090602) 

 

När skolan sedan skulle läggas ner var Fredrik föräldraledig och han säger 

att han insåg att han riskerade att bli lågt prioriterad vid omplaceringen. 

Han tog därför kontakt med ansvarig tjänsteman och berättade att de inte 

hade rätt att prioritera ner honom bara för att han var föräldraledig och 

efter en kort tid blev han placerad på en av de skolor han önskat. 

Framträdandet som flexibel i systemet är särskilt tydligt i berättelser om 

skolorganisationen och förändringar inom denna (jämför Goodson & 

Choi, 2008).  

En avslappnad lärare 

När Fredrik berättar om sina aktiviteter med eleverna framträder han även 

som en avslappnad lärare, han säger att det är viktigt att vara sig själv. Han 

berättar att när han var elev i grundskolan spenderade han inte sin tid vid 

läxorna, ett bra betyg räckte det måste inte vara bäst. Det sociala livet 

framstår i hans berättelser som viktigare. När han talar om sin 

gymnasielärare i SO, som han tyckte var en duktig lärare, betonar han 

förmågan att vara avslappnad som lärare. 

 

Fredrik: Men han var lite så som jag är. Tror jag, att han var. Han 

var… lite sådär avslappnad och, och glad när han hade lektion.  [H: 
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Ja.] Det var liksom inte. Han kom inte in och var tjurig och härja, 

utan han var, var glad. Och då blev det en bra stämning och [H: 

Jaja.] de flesta gjorde vad de skulle. (090910) 

 

När han berättar om kollegorna på Sjöskolan och hur de förhöll sig till de 

”tuffa” elevkategorierna återkommer den avslappnade attityden som en del 

av ett professionellt förhållningssätt. 

 

Fredrik: och så måste man ha den här humorsidan också. Och 

avslappnade attityden till… till varann eller vad man ska säga. För att, 

att överleva (skratt) [H: Jaja.] Att, det fanns en stor professionalism, 

[H: Ja.] som jag tror beror på de här tuffa eleverna. (090602) 

 

När han talar om sitt och sin klassföreståndarkollegas arbete i klassrummet 

återkommer stilen. Hon ”körde hårt med elever och på rätt sätt” (090602) 

men lät dem slappna av ibland med en film på mentorstiden. Själv, 

berättar han, att han kan vara sträng mot dem i enrum, men att ”den 

avslappnade attityden” (090910) var en framgångsfaktor i arbetet med 

klassen. Även när det gällde de duktiga elevernas prestationer framträder 

han som en avslappnad lärare. Han bryr sig om resultaten, men han säger 

att han förstår att de inte alltid siktar mot det högsta betyget. 

 

Fredrik: Om de klarar VG, har en ganska avslappnad attityd och är 

trevliga och har kul i skolan och är nöjda med tillvaron, så finns det 

ju en poäng med det givetvis. (090602) 

 

Det är i hans berättelser viktigare att eleverna har kul och mår bra än att de 

pressar sig till det yttersta. Fredriks identitetsframträdanden som coach, 

flexibel i systemet och som en avslappnad lärare gör att han i sina 

berättelser konstruerar en flexibilitet, en beredskap för förändringar. När 

han berättar att det är viktigt att både han själv och hans elever ska kunna 

slappna av och ha det trevlig och att han hanterat flera förändringar46 så 

framstår framtiden som öppen och möjligheterna som många. Detta blir 

                                                 
46

 De förändringar jag syftar på är bland annat följande. Han har fått tjänst på Sjöskolan, fått en ny 
tjänst som han gärna ville ha efter nedläggningen. Han beskriver sig som en central person då 
arbetslag infördes och han har fått inflytande på skolan. Han berättar hur han hanterar förändringar i 
synen på kunskap i och med att skolans kunskapsmonopol upphävs.  
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tydligt då han berättar om sin reaktion då han fick veta att skolan skulle 

läggas ner. 

 

Fredrik: Det var så många lärare som hade jobbat där i 30 år. Och jag 

kände det redan när jag börja där att, jag trivdes jättebra, men jag ville 

inte fastna i det där [H: Nej, nej.] då. [H: Nej.] Och då, det fanns för 

mig också ganska snabbt att jamen nu har jag jobbat i fem, sex år eller 

vad det var, det kanske var ganska lagom och byta jobb? Så var jag 

osäker ändå, i och med att jag inte visste till vad? (090602) 

 

Den tillspetsade situationen som uppstod i och med nedläggningen 

skapade både förväntan och lättnad eftersom han säger att han inte ville 

”fastna”, men samtidigt berättar han om en viss oro för framtiden. Detta 

ögonblick i hans berättelse har stora likheter med den situation som 

Bauman (2001) beskriver att människorna i det senmoderna samhället står 

inför. Den präglas av en påtvingad frihet där alla måste ta ställning till 

vilka de är och hur de vill att framtiden ska se ut eftersom målen förändras 

och förflyttas. Den flexibilitet som Fredrik ger uttryck för i sina berättelser 

präglar även hans berättelse om hur han klarade nedläggningen. Den 

vändes till en möjlighet, han slutade med lagledaruppdrag trots att han 

erbjöds nya sådana. Han fick möjlighet att sätta sin prägel på SO-ämnena 

på den nya skolan och hans karriär som lärare tog en ny vändning. Woods 

och Jeffrey (2002) har beskrivit hur en del lärare arbetar med sina 

yrkesidentiteter och anpassar dem till det som de kallar en tillskriven social 

identitet, genom att de ”talking up (…) to ensure and almost to celebrate a 

close fit” (s. 18). Dessa lärare berättar till exempel hur de trivs med att visa 

upp sina elever då inspektörerna kommer, eller hur de själva kan utöva ett 

visst inflytande genom att själva leverera siffror som visar deras värde. Att 

hantera systemet blir, i likhet med Fredriks framträdande som en flexibel 

lärare, på så vis en del i yrkesidentiteterna.       

Sammanfattning 

I Fredriks berättelser formas identitetsframträdanden om läraren som coach, 

en avslappnad lärare och läraren som är flexibel i skolsystemet. Ett 

återkommande tema i hans berättelser handlar om att få med alla i laget. 

Det är viktigt för honom som lärare att skapa en trevlig stämning i 
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klassrummet så att alla elever blir delaktiga i arbetet och strävar efter att 

jobba på ett seriöst sätt med ämnet. Som avslappnad lärare vill han att 

eleverna ska jobba seriöst, men det är också viktigt att de mår bra och får 

en rimlig press på vad de ska prestera. 

 

I Fredriks berättelser framträder ”den härliga blandningen” av olika 

kategorier av elever på Sjöskolan som ett karaktäristiskt och positivt villkor 

för arbetet på skolan. I hans berättelser dominerades arbetet i klassrummet 

av elever som var motiverade och ville lyckas och de eleverna drog med sig 

dem som hade det svårare. Kollegorna beskriver han som professionella 

och arbetet präglades av att de var duktiga på att ta hand om de som 

behövde hjälp, men ändå kunde utmana de redan motiverade eleverna.  

 

I Fredriks berättelser används idrottsmetaforen starkt när 

identitetsframträdandet som coach formas. Den metaforen ramar in hans 

yrkesidentitet på ett sätt som för tankarna både till samarbete inom ett lag 

och till konkurrens mellan olika lag. Metaforen ramar in hans 

yrkesidentitet på ett sätt som i viss mån gör andra berättelser om yrket och 

skolan överflödiga, eller i alla fall otydliga. I metaforen där alla ska vara 

med i laget för att lyckas och i hans berättelser om olikheter som en 

tillgång framstår berättelsen om en skola för alla som en utgångspunkt. Att 

alla ska vara med och alla kan lyckas om vi riktar arbetet mot samma mål 

framstår som den grundläggande tanken. Även berättelsen om konkurrens i 

skolan vävs in då han jämför sin metod med kollegans styrda arbetsformer 

och konstaterar att han ”vann”, hans klass uppnådde ett bättre resultat. 

Olika metoder är olika effektiva och det är viktigt att kunna argumentera 

för hur man gör och visa effektivitet. I den berättelsen handlar det inte 

endast om allas lika rätt och möjlighet att lyckas, utan även om att hävda 

sig själv och sina elever i en konkurrensutsatt situation. Ännu tydligare blir 

konkurrenstanken i hans framträdande som en flexibel lärare. Flera av 

dessa berättelser handlar om hur han anpassar sig till förändringar  

Gun - nyfiken på både barn och hoppkräftor 

Gun är i sjuttioårsåldern och pensionär sedan några år tillbaka, hon slutade 

på Sjöskolan 1999 och trappade ner med fackligt arbete. Hon är i botten 

folkskollärare, men har kompletterat sin utbildning med extra studier i 
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matematik och biologi. På Sjöskolan började hon arbeta 1966, men innan 

dess hade hon jobbat på en kommunal flickskola och som 

mellanstadielärare. Hon har även erfarenheter från flera kontorsjobb och 

som husfru på ett stadshotell. 

 

De båda intervjusamtalen med henne ägde rum i hennes kök, där det var 

lugnt sånär som på några telefonsamtal. Hon berömmer mig för min 

punktlighet när jag kommer. Hon berättar att hon funderat en del dagen 

innan och några av hennes berättelser verkar lite förberedda, men hon är 

mån om att lyssna på mina frågor och förhandlar med mig om hon förstått 

dem så som jag tänkt. I Guns berättelser formas identitetsframträdanden 

som en entusiastisk lärare, och en lärare som strider för rättvisa. 

En entusiastisk lärare 

Guns intresse för människor är ett ofta återkommande tema i hennes 

berättelser och hon framträder som en entusiastisk lärare inom ramen för 

detta tema. Att visa entusiasm i mötet med elever, lärarkandidater och 

kollegor framstår som viktigt i hennes berättelser. Men det är också 

nödvändigt, i hennes berättelser, att ta strid mot orättvisor och ställa upp 

för dem som behöver hjälp. Gun berättar att hon anser att inte alla kan bli 

lärare utan att det måste finnas ett ”frö” som sedan vårdas och utvecklas 

och vi utforskar tillsammans vad detta kan innebära. Hon berättar att hon 

tycker att det är spännande att möta nya elever och att se och förstå hur de 

lär sig. Hon säger att hon gillar att jobba med mikroskopering, det är något 

hon fascinerades av redan i sin egen skoltid och det gör henne entusiastisk. 

 

Gun: Och där kommer vi ju in på nånting som även en lärare har 

viktigt att förmedla till elever. Att, bli tvingad till en sak det kan man 

till en viss gräns en viss tid. Men då kan du aldrig utstråla nån 

entusiasm. [H: Nej.] Men får du göra saker och ting som du innerst 

inne tycker det är jäkla spännande det här va! Och sen kanske känna, 

här kommer ungar som inget vet, gud vad roligt och få visa dem. En 

hoppkräfta i ett mikroskop. Och alltså (skratt) liksom att man, man 

tycker att det är spännande att förmedla en sak… Det är larvigt 

egentligen. [H: Nej.] (skratt) Ja. 
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Håkan: Det är jätteviktigt men det är oerhört svårt och som du säger, 

sätta ord på vad det man gör då. [G: Ja.] Var kom den nyfikenheten 

ifrån för din del? För att den, det är ju egentligen två nyfikenheter? 

Gun: Ja det är det. Det ena är barna ja och det andra är [H: 

Hoppkräftan?] Precis. Jo den egna var väl att jag, jag hade en väldigt 

duktig biologilärare när jag gick på, på läroverket och på gymnasiet. 

Som var sådär, fast hon väl hade gjort de här sakerna hundra gånger 

så alltid liksom, och nu förstår ni det här har ni inte sett, nu ska ni få 

uppleva nåt spännande. (090420) 

 

Hon beskriver nyfikenheten på både eleverna och ämnet som nödvändiga 

för att bli en entusiastisk lärare. Läraren har en viktig funktion som en 

person som förmedlar entusiasm till sina elever så att de får ana hur 

spännande det är att titta i mikroskopet. Läraren har i hennes berättelser 

ett stort ansvar för elevernas lärande. 

 

Gun: Det är ju för elevernas skull som man finns till. Och du ska ju 

lära dem nånting förhoppningsvis i matematik och biologi som de 

kan gå vidare. [H: Ja.] Och det kan jag ju inte lära dem om inte de är 

positivt inställda. [H: Nej.] Och är de inte positivt inställda? Ja hur 

kan de bli det? Det beror ju på hur jag uppträder och är med dem. 

Och det är jag ju i mentorsskapet, på lektionerna också så klart. Och 

sen måste de ju naturligtvis få tips om att du behöver nog jobba mer 

på det här. Och sen kontakten med föräldrarna när, när det behövs. 

Men alltså om jag ser som människa precis rakt upp och ner så tycker 

jag ju det allra roligaste var och undervisa. (090504) 

 

Hon säger att det avgörande är att få dem positivt inställda och att det 

beror på hur ”jag uppträder och är med dem” (Gun, 090504). Därmed blir 

den centrala frågan hur hon ”uppträder och är”? Det mest påtagliga svaret 

jag finner i hennes berättelser är att hon framträder som entusiastisk. Detta 

märks även i intervjuerna, då hon är snabb att uppmuntra mina frågor och 

bekräfta att vi har trevligt och talar om viktiga saker. Bra undervisning är 

varierande och överraskande enligt Gun. Senare i intervjun kommer vi in 

på att yrket ibland kan vara jobbigt och hon berättar att även om man inte 

alltid är entusiastisk, så är det viktigt att framstå som det. Att planera väl så 
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man kan framstå som spontan är en strategi, men hon berättar att hon 

anser att det också handlar om personlighet. 

 

Gun: Och det är där, [H: Ja.] vi som lärare säger, jag nu till dig också. 

Det är vår yrkeshemlighet. Att inte avslöja att man tycker det här är 

skittråkigt, att ungarna är hemska, utan. Det här är vetenskap. Ni blir ju 

otroligt skickliga när ni kan det här och vilka fantastiska ungar ni är. 

Håkan: Mm, mm. Och hur gör vi? Hur gör du? Jag tror alla gör det. 

Gun: Mm. Jag tror också alla, alla försöker, […] Ja alla kan bli lärare 

men tyvärr passar inte alla till det. [H: Nej.] Och vissa saker kan du 

aldrig lära ut. (090420) 

 

Att framstå som entusiastisk, även om man inte är det, kan vara viktigt  

och det är något en lärare med rätt personlighet klarar av enligt Gun. Men 

även om entusiasmen inte alltid är autentisk, så verkar engagemanget för 

eleverna djupt. Att känna och visa engagemang för eleverna framstår som 

en viktig förutsättning för identitetsframträdandet som en entusiastisk 

lärare i Guns berättelser. Hon berättar bland annat om ett tillfälle då hon 

tog strid för några flickor som några manliga kollegor skämtade om på ett 

kränkande sätt i lärarrummet.47 Att stå upp för eleverna på olika sätt 

framstår som viktigt för att kunna känna entusiasm. Hon berättar om hur 

viktigt hon tycker det är att visa eleverna respekt. 

 

Gun: För även om de här ungarna inte direkt märker av eller förstår, 

så småningom upplever de det. Och vet du i respekt ligger att vara 

förberedd till sina lektioner, att ha med sig pennan, att komma ihåg 

det man lovade till dem. Har jag sagt såhär att ja men nästa gång så, 

då ska jag ta med ett bra suddgummi till dig, då ska jag ha ett bra 

suddgummi till henne. Eller nästa gång ska jag ta reda på vad den där 

allergimedicinen hette som var så bra. För allergi då. Och då har jag 

med mig namnet på allergimedicinen. Att veta vad de heter så klart i 

klassen, sen får man glömma det (skratt). [H: Jaja efteråt ja.] Ja det är 

många saker mänskligt. Men det är respekt. Att ha rättat sina prov så 

                                                 
47

 Detta var en strid som gjorde att hon kände sig mobbad under en period, men hon kom stärkt ur 
konflikten. Hon kallar själv berättelsen ”Den mobbade läraren” och jag återberättar den i sin helhet i 
avsnittet om det institutionella minnet om de stränga männen.  

199



 200

 

fort som bara ögat och dela ut det. [---] Annars ska det va inlagd på 

sjukhus. Det är respekt. (090420) 

 

Så definierar Gun respekt, motsatsen kallar hon nonchalans och den 

bekämpar hon. Det hände till exempel i en berättelse om hennes kollega 

som ofta kom sent till lektionen och Gun släppte in eleverna och frågade 

lite syrligt kollegan om det var ok. Därmed återkopplas hennes berättelser 

till huvudtemat, att hon är intresserad av människor och att alla förtjänar 

att behandlas som människor, i synnerhet eleverna av sina lärare. Gun 

berättar också att hon alltid hade läroböckerna liggande vid telefonen 

eftersom hon uppmanade eleverna att ringa och fråga om de inte förstod 

sina uppgifter. 

 

Guns identitetsframträdande som en entusiastisk lärare bär likheter med 

Woods och Jeffreys beskrivningar av ett holistiskt lärarideal som de, utifrån 

Giddens (1991), beskriver som typiskt för lärare som började på 1970-talet. 

 

Consequently, those who began teaching in the 1970s had a strong 

sense of 'ontological security' and an almost taken-for-granted 

'protective cocoon which stands guard over the self in its dealings 

with everyday reality' (Giddens, 1991, p. 3). Social and personal 

identities and self-concept were at one, and teachers had, for the 

most part, an integrated and consistent selfidentity. It was based on 

two major sets of values - humanism and vocationalism (Woods & 

Jeffrey, 2002, p. 7) 

 

Det humanistiska inslaget tog sig uttryck i en känslomässig omsorg om 

individen och dennes lärande. Dessa lärare lyfter fram förtroende och 

ömsesidig respekt som centralt för att skapa en trygg inlärningssituation för 

eleverna (ibid.). Läraren står som en ämneskunnig beskyddare som skapar 

förutsättningar för att eleven ska våga pröva sina vingar. Lärarens 

professionella identitet kopplas därmed både till en känslighet för eleven 

som hel individ och till en tydlig trygghet med, och ett intresse för, det 

egna ämnet (Woods & Jeffrey, 1996). Ett eget känslomässigt och moraliskt 

engagemang för undervisningen beskrivs som typiskt för detta lärarideal. 
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Guns berättelser om sina undervisningserfarenheter och sina kontakter 

med eleverna bär även likheter med Liedmans (2011) beskrivningar av 

”läraryrket som en konst” (s. 214). Ett brinnande intresse för ämnet i 

kombination med en stor lyhördhet för studenterna eller eleverna ”som 

särpräglade människor” (ibid.) är en gemensam kärna i deras resonemang. 

Gun berättar om hur hon gör för att bygga upp respekt och förtroende 

genom åratal av dialog med eleverna och öppenhet för deras frågor som 

till och med sträcker sig utanför ordinarie arbetstid. Både Liedman och 

Gun beskriver detta som något som inte kan läras ut, utan något man lär 

sig genom erfarenheter.  

 

Guns identitetsframträdande som en entusiastisk lärare tar också form i 

hennes berättelser om lärarkandidater och kollegor. Hon berättar att hon 

alltid avsatte gott om tid för samtal med lärarkandidaterna efter 

lektionerna och vilket positivt utbyte hon hade även med de metodiklärare 

som kom från lärarhögskolan. Genom samtal före och efter lektionerna 

försökte Gun göra kandidaterna medvetna om sig själva och eleverna, hon 

antecknade under lektionerna och hon var öppen för deras olikheter. Hon 

såg det även som en angelägen uppgift att skapa trygghet genom att hjälpa 

dem med praktiska saker på skolan. 

 

Gun: Men här. ’Jag är din uppslagsbok och behöver du ringa klockan 

tolv en kväll och fråga, ’hör du, du, har vi spirimetrar? Jag vet inte? Så 

gör det. För jag kan den här institutionen, och jag är din 

uppslagsbok.’ (090504) 

 

Kollegorna kom ofta och frågade Gun om olika växter och hon fick vara 

guide på studiedagar och hon berättar att ibland var det som att de trodde 

att hon var en ”levande uppslagsbok”.  

En lärare som strider för rättvisa 

I många av Guns berättelser slår hennes intresse för människor igenom och 

hon är den som hjälper till. Ett annat identitetsframträdande om en lärare 

som strider för rättvisa tar också form inom detta tema. Hon tog strid mot 

hur männen talade om flickor i lärarrummet och hon tog strid för 

medlemmar i facket mot orättvisa arbetsgivare. Riktigt tydligt blir detta 
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identitetsframträdande i följande berättelse där Gun själv är den som håller 

på att bli utsatt för orättvisor när hon söker en tjänst på lärarhögskolan och 

en manlig kollega på skolan i ett första skede fick tjänsten. 

 

Gun: Det var en heltidsanställning med månadslön. Och det var ju 

många som sökte. Det var ju attraktivt. Dels så hade jag ju haft ganska 

mycket med handlederiet att göra innan. Men jag ville tyckte jag 

komma åt den förmånen att vara anställd. Så det. Och jag fick då ett 

besked att det fick inte jag. [H: Nehe.] Det var en kompis på skolan 

till mig, en karl, som fick det. Och jag visste så pass mycket att jag 

tänkte, det där var inte rätt. [H: Nej.] Så jag tog reda på mitt, [---] Jag 

överklagade beslutet att jag inte fick jobbet. […] Jag skrev ju att jag 

ansåg mig mer behörig och pekade på en del saker. Dessutom så hade 

någ, någon chef hade felaktigt skrivit att. Jag fick ju läsa handlingarna 

från den andra mannen då som fick det här jobbet hade. Men det var 

ju. Några saker var ju, om jag tar i, så var det ju lögn. Men det var ju, 

det var kanske och ta i, men det var fel. Och jag hade varit lägerchef 

på lägerskolan på Ön och det stod att han hade varit de två åren. Och 

det var jag, det hade jag papper på. [H: Usch.] Det tyckte jag var lite 

fult. [H: Fy ja.] Jag förstod ju att det var, ja du vet. Gubbar som höll 

varandra om ryggen. [H: Jaja. Mm.] Vi killar emellan. Och, jag skrev 

det bara väldigt enkelt och det tog två veckor så kom det ett beslut att 

det var jag som skulle ha jobbet. Punkt och slut. (090504) 

 

Denna berättelse återkommer Gun till vid flera tillfällen och hon är 

mycket engagerad när hon berättar. Den kan också ses som en början på 

nya spår i hennes karriär. Hon fick mer i lön och förmåner som följde av 

att vara anställd på universitetet. Hon berättar även om denna händelse 

som startpunkten för hennes fackliga engagemang. Hon säger att  

representanterna från Lärarnas riksförbund behandlade henne illa men att 

eftersom Lärarförbundet gav henne stöd så ville hon visa sin uppskattning. 

Därför var hennes huvudinställning till det fackliga arbetet ”att hjälpa 

medlemmar” (Gun, 090504). Berättelserna om männen som talade 

kränkande om flickorna och om ”gubbar som höll varandra om ryggen” 

formar ett identitetsframträdande av en kvinnlig lärare som framgångsrikt 

stridit för rättvisa både för egen och andras del och därigenom stärkt sin 

202



 203 
 

självständighet. Det är tydligt att kön ges betydelse i dessa berättelser och 

det gäller även hennes berättelser om Mats som var studierektor på skolan 

under en lång period på 1970 och -80-talet. Berättelserna om honom 

analyseras separat som ett institutionellt minne längre fram, men redan här 

kan sägas att de har en särställning och att de präglas av en viss vördnad. 

Guns version om Mats har dock en något kritisk prägel, även där handlar 

det om att hon tar strid mot män som hjälper varandra.48  

 

Men kampen för rättvisa fördes inte bara mot orättvisor mellan könen. I 

de fackliga berättelserna berättar Gun om hur hon hjälpt medlemmar att få 

ut ledigheter som de hade rätt till, men som deras chefer försökt förhindra. 

I en berättelse om den ökande andelen elever med invandrarbakgrund blir 

det tydligt att hon anser att de inte fick rättvisa förutsättningar på skolan 

eftersom lärarna visste för lite både om elevernas bakgrund och om 

behoven dessa elever hade. I en annan berättelse om en elev som Gun inte 

riktigt litade på blev hennes strävan efter en rättvis behandling av alla lite 

problematisk. Pojken fick vara med på en laboration som alla andra fast 

han hade varit våldsam, men han stack en annan elev med en 

kontaminerad nål.  Berättelsen avslutades med att rektorn och Gun var 

överens om att samma bedömning skulle göras även i framtiden. Fortsatta 

samtal med pojken skulle ändra hans beteende, men han fick fortfarande 

vara med på laborationer som alla andra. Skolan blir i hennes berättelser 

en plats för alla elever, även de som avviker från normen. 

 

Gun: Det kände jag ibland och det spann jag också på att, det är vår 

skola och det var ju, oavsett alltså, om de var inflyttade, intvingade 

och tyckte att det var för jäkligt i det huset där de bodde […] så var ju 

skolan deras. (090420) 

 

I hennes berättelser var alltså skolan en viktig plats för alla. Hennes 

uppdrag var att hjälpa eleverna att lära sig saker och hon framträder som 

en människa som företräder rättvisa. 

                                                 
48

 Gun har flera berättelser om männen på Sjöskolan, de handlar både om lärarkollegor och om 
rektorer. Alla handlar inte om hennes konflikter med dessa män. Till exempel berättar hon om en 
manlig rektor som hon hade stort stöd av i flera situationer. Olika typer av manlighet framträder i 
dessa berättelser, vilket har bidragit till en analys av förändringar i de lokala konstruktionerna av 
manlighet (Connell, 1995) på skolan som jag gör i samband med det institutionella minnet om de 
stränga männen. 
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Sammanfattning 

I Guns yrkesberättelser formas identitetsframträdanden som en entusiastisk 

lärare och en lärare som strider för rättvisa. Hon berättar att undervisningen 

är hennes viktigaste uppgift som lärare och att det är något som inte alla 

klarar av. För att undervisa behöver läraren känna entusiasm och 

nyfikenhet både för ämnesinnehållet och för eleverna. Själv har hon ett 

stort intresse för biologi och särskilt att arbeta med mikroskop, hon kom 

ibland att betraktas som en levande uppslagsbok av sina kollegor. 

Relationen till eleverna behöver i Guns berättelser präglas av respekt och 

hur det ska gå till ger hon flera konkreta exempel på i sina berättelser. En 

erfarenhet hon lyfter fram är betydelsen av att ge eleverna både tid och 

uppmärksamhet, även utanför arbetstid, för att bygga upp ömsesidigt 

förtroende. 

 

Villkoren för yrket förändras på olika sätt i hennes berättelser. Hon 

berättar om svårigheter att göra ett bra jobb när andelen elever med 

invandrarbakgrund på skolan ökade, eftersom hon visste för lite om deras 

bakgrund och inte fick någon fortbildning. Hon berättar även om hur 

skolan fick svårt att rekrytera nya elever när det fria skolvalet infördes. På 

skolan trivdes hon bra med både elever och kollegor även om hon tog 

flera konflikter för både egen och andras del. Hon berättar om hur hon 

försökte förändra villkoren genom att strida mot orättvisor, särskilt mot 

ojämlikheter. 

  

Berättelsen om en skola för alla i svenska välfärdsmodellen framstår tydligt i 

det sista citatet och hon knyter an till den i flera av berättelserna om 

rättvisa. Till exempel då Gun betonar vikten av att ha med alla elever på 

sin laboration eller om oron för att göra fel med eleverna med 

invandrarbakgrund. Berättelsen om konkurrens i skolan tar form i Guns 

berättelser om kampen för individers rätt i systemet. Dessa handlar om att 

hävda sin och andras (både kollegors och elevers) möjligheter att stå sig i 

konkurrensen och hon beskriver skolans svårigheter att hävda sig när de 

beskrivs negativt i medierna. 
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Tidigare kända berättelser om yrke och skola formas och används  

Det blir i detta kapitel tydligt att lärarnas berättelser inte är isolerade från 

tidigare kända berättelser om skola och läraryrket. Linde (1993) har visat 

att en vanlig konvention för att skapa koherens i livsberättelser är att 

berättaren knyter an till andra redan kända berättelser. Hon skriver även 

att olika yrken har sina specifika berättelser att knyta an till. Freeman 

(2010) beskriver hur människor väver in sådant de läst eller sett på TV i 

sina berättelser om egna eller andras erfarenheter. Berättelser om händelser 

på andra platser och om olika ideologier blir en del av deras minnen och 

berättelser om sina erfarenheter.  En viktig poäng med Freemans (2010) 

resonemang är att berättelser är efterhandskonstruktioner och att 

människor rekontextualiserar sina erfarenheter när de berättar. Även 

lärarna i den här studien använder redan kända berättelser och kunskaper 

de tillägnat sig efter att de gjorde sina erfarenheter när de berättar. Detta är 

något jag uppmärksammar i de sista avsnitten i detta kapitel. I flera 

identitetsframträdanden används, formas och omformas olika offentliga 

berättelser49 om skola och läraryrke när lärarna argumenterar för ett visst 

sätt att vara lärare. Ett tydligt exempel på detta är Hedvigs framträdande 

som en bildad lärare, där hon knyter an till en berättelse om skolan som 

bildningsinstitution och vänder sig mot SIA-reformen. I det här avsnittet 

uppmärksammar jag kortfattat tre officiella berättelser som lärarna använt 

och i nästa avsnitt exemplifierar jag hur de använts när lärarnas 

identitetsframträdanden formas.  

 

Den första berättelsen som jag lyfter fram handlar om en skola för alla och 

har sina rötter i den svenska välfärdsmodellen. En skola för alla har 

beskrivits som ett mantra för välfärdsstaten (Ringarp, 2011) med syfte att 

öka den sociala jämlikheten genom en aktiv utbildningspolitik. Ett typiskt 

drag i denna berättelse är att skolan är till för alla (Englund, 1995; 2005; 

Richardsson, 2010), i den meningen att den ”ska ge en god utbildning åt 

alla […] organiseras och arbeta efter demokratiska principer […] förmedla 

demokratins värderingar […] utgöra en demokratiserande kraft” (Isling, 

1984, s. 5). Denna berättelse är betydelsefull i min beskrivning av den 

                                                 
49

 Med officiella berättelser avser jag välkända berättelser som har en förankring i officiella dokument 
såsom statliga utredningar, policydokument eller läroplaner.  
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Den andra berättelsen jag fäster uppmärksamhet vid handlar om skolan i 

konkurrensstaten, ”The competiton state” (Ball, 2007, s. 3). Typiska drag i denna 

berättelse är att skolan är ett verktyg för att landet ska kunna hävda sig i 

konkurrensen med andra länder, att skolan befinner sig i kris under trycket av 

globaliseringen och att det ställer krav på att alla inom utbildningssystemen är 

flexibla, men också noggranna och beredda att stå till svars för sina handlingar (Ball, 

2006). Det är i denna berättelse självklart att alla människor gör sina individuella val 

och ska vara beredda att stå för konsekvenserna av dem (Bauman, 2001). Denna 

berättelse har en stark ställning i min beskrivning av 1990-talets reformer som jag 

skrev fram i inledningskapitlet. 

 

Den tredje berättelsen framträder särskilt tydligt i Hedvigs och Guns berättelser och 

handlar om skolan som en institution för bildning. Bildning beskrivs ofta som en 

kontrast till utbildning, det betonas att utbildning alltid har yttre måttstockar, 

kriterier och mål. Bildning handlar om förändring genom tillägnandet av nya 

kunskaper. 

 

Tanken är att den enskilde i mötet med det okända vidgar sin horisont; ökar 

sin förståelse av det redan erfarna, förändrar sin omvärldsuppfattning och 

därmed blir mer kapabel att forma sin framtid. (Sundgren, 2008)  

 

Frykman (1998) understryker transcendensen som något centralt för bildningen, de 

som ska bildas ska förändras och bli något annat. Genom att lära och tränas i vissa 

färdigheter, förändras människan och får nya förutsättningar att uppfatta världen på 

ett nytt sätt. Vad det är som ska läras och tränas debatteras ständigt men ofta nämns 

kulturarvet i detta sammanhang. Enligt Hedvig spelar litteraturhistoria och historia 

centrala roller i ett bildningsprojekt. Frågan om vem som ska bildas är också 

omdiskuterad och beroende av perspektiv. Upplysningsfilosoferna menade att det 

var folket som behövde bildas för att kunna styra sig utan furstar och liknande 

tankar fortsatte in i arbetarrörelsens folkbildningsideal. I och med ”En skola för 

bildning” (SOU, 1992) riktades uppmärksamheten mot grundskolans elever och att 

det var de som skulle bildas. Men det finns även en mer elitistisk tanke om att 

bildning främst var något för dem som utbildat sig vid universitet (Sundgren, 2008). 

Det är alltså många som gjort anspråk på bildningstanken. Centralt för de allra flesta 

bildningsförespråkarna i olika tider är att människor ska ta till sig nya definierade 

kunskaper och förändras i sitt sätt att uppfatta och vara i världen. Dessa berättelser 

vävs på olika sätt in i de olika lärarnas berättelser och de kommer att följa med även 

in i nästa kapitel.  
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Sammanfattning och fortsatt riktning 

I detta kapitel har jag, så långt det är möjligt, försökt ta de enskilda lärarnas 

perspektiv. Syftet har varit att lyfta fram identitetsframträdanden som framträtt i 

lärarnas yrkesberättelser. Sammanfattningsvis har följande identitetsframträdanden 

har tagit form. 

 

Olof 

framträder som en relationsorienterad lärare, en lärare med ett patos för rättvisa och 

som en lärare med ämnet som mötesplats. 

 

Hedvig  

framträder som en bildad och sträng lärare, men också som en individualistisk och 

fritänkande lärare. 

 

Maria   

framträder som en samhällsengagerad ämnesföreträdare, en ämnesexpert, en lärare med ett 

livsperspektiv och som en lärare just nu. 

 

Fredrik   

framträder som läraren som coach, som en avslappnad lärare och som en lärare som är 

flexibel i skolsystemet. 

 

Gun 

framträder som en entusiastisk lärare och som en lärare som strider för rättvisa. 

 

Resultaten visar en variation mellan de olika läraridentiteter som tar form i de olika 

lärarnas berättelser. Lärarnas yrkesidentiteter är olika i flera avseenden. Relationer är 

centralt då Olofs yrkesidentitet formas och för Hedvig är bildning särskilt viktigt. 

Hemkunskapsämnet och jämställdhet är centrala frågor för Maria, Fredrik betonar 

betydelsen av ett fungerande samspel med eleverna och Gun betraktar 

undervisningen som det mest centrala. De olika lärarna har lagt tyngdpunkten på 

olika typer av erfarenheter i sina berättelser. Erfarenheter av eleverna, ämnet, 

kollegorna och det omgivande samhället är exempel på sådant som framstår som 

olika betydelsefullt i olika lärares berättelser. De enskilda identitetsframträdandena 

visar även att samma lärare har flera mål med yrket som de i sina berättelser rör sig 

mellan och att dessa kan ligga nära eller långt från varandra. Hedvigs framträdande 

som sträng ligger nära framträdandet som bildad eftersom strängheten i hennes 
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berättelser handlar om att skapa förutsättningar för att bilda eleverna. Marias 

framträdande som ämnesexpert med detaljrika specialistkunskaper skiljer sig 

däremot påtagligt från hennes framträdande som en lärare just nu, det ena handlar 

om hur hon utvecklat yrkeskompetensen och det andra om att hon ser yrket som en 

väg till journalistyrket. När lärarnas identitetsframträdanden tog form så 

kommenterade de samtidigt sina villkor. De lyfte fram för- och nackdelar i 

omgivningen som gynnade eller missgynnade deras sätt att vara lärare.  Till exempel 

framstår det blandade elevunderlaget som en tillgång för vissa, men som mer 

bekymmersamt för andra. Andra exempel är att kraven på ökat samarbete framstår 

som en begränsning för Hedvigs bildningsambitioner, men en tillgång för ett bättre 

arbete med eleverna i Olofs berättelser.   Underordningen av hemkunskapsämnet är 

ett problem i Marias berättelser. Ytterligare en aspekt av olikheterna i lärarnas 

yrkesidentiteter är att de på olika sätt knyter an till olika redan kända berättelser om 

läraryrket. Men det finns även likheter mellan de olika lärarnas yrkesidentiteter.2 De 

flesta identitetsframträdandena kan länkas till skolans traditionella uppdrag som 

förmedlare av ämneskunskaper, fostran och omsorg, vilket ligger i linje med såväl 

klassiska studier som Lortie (1975) som modernare nordisk lärarforskning (se till 

exempel Landahl, 2006; Wiklund, 2006 eller Søreide, 2007a).3  

 

De enskilda identitetsframträdandena är unika (jämför Langellier, 2001; Mishler, 

1999). Olikheterna i identitetsframträdandena hänger samman med att de tar form 

och ges mening i relation till lärarnas berättelser om sina (yrkes-)liv. Analysen av 

identitetsframträdandena visar därmed hur just dessa lärare formar och har format 

sina yrkesidentiteter och att dessa processer är olika för var och en av dem. Det är 

dock noterbart att det inte är så stor variation mellan de identitetsframträdanden 

som tar form i enskilda lärares berättelser. De olika identitetsframträdandena länkas 

samman på olika sätt i lärarnas berättelse vilket skapar ett intryck av koherens.4 

Denna koherens skapas till exempel när Fredrik använde metaforer eller då lärarna 

knyter an till, använder och omformar de tidigare kända berättelserna om yrket. 

                                                           
2
 Dessa likheter är inte oväntade eftersom projektet inramas av en tydlig skoldiskurs. Både lärarna och jag, som 

också är lärare med mer än tio års erfarenhet från högstadiet, formulerar våra berättelser inom ramen för 
samma tradition. 
3
 Det kanske kan te sig onyanserat att samla så vitt skilda avhandlingar i en och samma referens, men de 

belyser alla på ett bra sätt dessa olika sidor av yrket, därav mitt val. Wiklund fokuserar på fostrans- och 
kunskapsuppdraget, Landahl på fostran och omsorg och Søreide på skillnaderna mellan olika parters 
konstruktioner av yrkesidentiteter i relation till omsorg och kunskap.  
4
 Detta är överraskande mot bakgrund av Mishlers (1999) resonemang om multipla subidentiteter (se kapitlet 

Teoretiska utgångspunkter) men ligger i linje med vad Freeman skriver om livsberättelsers reflexiva karaktär (se 
kapitlet om livsberättelseansatsen). Jag återkommer till detta i den avslutande diskussionen.  
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Dessa handlade om en skola för alla, om skolan som en institution för bildning och 

om skolan i konkurrensstaten. 

 

I nästa kapitel länkas resonemangen i detta och det förra kapitlet samman eftersom 

jag där fokuserar på tre centrala berättelser, eller institutionella minnen, i skolans 

historia för att studera hur identitetsframträdanden tar form i relation till dem. 
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8. Institutionella minnen på Sjöskolan 

Detta kapitel handlar om de tre institutionella minnen som tagit form i 

min analys av lärarnas berättelser om Sjöskolan. De institutionella 

minnena är berättelser som betraktas som välkända på Sjöskolan eftersom 

de återberättas av de flesta lärarna även om de handlar om händelser de 

inte själva upplevt. I tidigare kapitel har skolans historia och de 

identitetsframträdanden som lärarna gjort i sina berättelser, analyserats var 

för sig. Här kopplas de samman för att belysa hur identitetsframträdanden 

tar form i berättelser om de institutionella minnena. Därmed betonas 

betydelser av skolans förflutna för såväl gemensamma som individuella 

aspekter av lärarnas yrkesidentiteter (Bauman, 2002; Linde, 2009). 

Återberättandet av de institutionella minnena är ingen statisk process 

(Linde, 2009). Det finns alltid en berättare som formulerar och vinklar det 

institutionella minnet på sitt eget vis och olika identitetsframträdanden 

blir möjliga. Därför uppmärksammas hur de olika lärarna förhåller sig till 

olika budskap i de institutionella minnena i sina berättelser om skolans 

historia.53 Berättelserna formuleras en bit in på 2000-talet och händelserna 

i de institutionella minnena utspelade sig på 1960 - 80-talen vilket gör att 

budskapen i berättelserna färgas av såväl historiska som aktuella diskurser. 

Särskild uppmärksamhet riktas mot de berättelser om läraryrke och skola 

som tar form i, omformas och används av lärarna då de berättar om de 

institutionella minnena. Detta görs för att utveckla diskussionen om hur 

”väven av förbindelser och beroenden” (Bauman, 2002, s. 23) ter sig ur 

lärarnas perspektiv. 

 

De tre institutionella minnena om Sjöligan, Studierektorn och De stränga 

männen presenteras ett i taget. Genom att återberätta de olika lärarnas 

versioner av respektive minne rekonstrueras de institutionella minnena 

                                                 
53

 Jag har i detta kapitel inte analyserat berättelserna utifrån kronologisk tid så som i kapitlet om 
skolans historia. I detta kapitel utgår jag snarare från det som Mishler kallar ”narrative/experiental 
models of time” (2006, p. 30ff). Det viktiga är inte när, eller i vilken ordning, händelserna inträffade 
utan det viktiga är att poängen eller slutet av berättelsen styr intrigen. Lärarna har olika poänger med 
sina versioner av de institutionella minnena och det är dem jag försöker förstå, därför rör jag mig fritt 
mellan nu och då. Mycket har hänt sedan händelserna utspelade sig fram till dess att de berättades 
för mig och de har återberättats i andra sammanhang tidigare av olika människor. Lärarnas 
berättelser om de institutionella minnena är ett sätt för dem och för mig att försöka narrativt reflektera 
(Freeman, 2010) över vilka de är samtidigt som de rekonstruerar sin historia.   
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samtidigt som lärarna gör identitetsframträdanden i relation till sin 

gemensamma historia. I anslutning till respektive minne diskuteras de 

berättelser om skola och läraryrke som tagit form i de olika versionerna 

och de kontexter som ges betydelse för hur minnena konstruerats. 

Avslutningsvis diskuteras resultaten av analyserna av de tre institutionella 

minnena i relation till lärarnas identitetsframträdanden och berättelser om 

skola och läraryrke. 

Sjöligan – det första institutionella minnet 

I slutet av 1960-talet när både skolan och bostadsområdet som den låg i 

var nybygga berättar lärarna att en grupp pojkar utmärkte sig på flera sätt. 

De använde droger av olika slag och begick kriminella handlingar bland 

annat misshandlade de andra ungdomar och stal. De blev snart omskrivna 

i lokaltidningen och fick en egen benämning som gjorde sig bra i 

rubrikerna, deras namn förde tankarna till det område där de bodde, men 

också till skolan i området. Jag har valt att kalla dem Sjöligan. 

  

Detta institutionella minne tar form genom endast återberättade 

berättelser, ”retold tales” (Linde, 2009, s. 72 ff). Den enda av lärarna som 

jobbade på skolan då Sjöligan fanns är Gun, men inte heller hennes 

berättelser har karaktären av egna förstahandserfarenheter. Att det i hög 

utsträckning handlar om återberättelser markerar att detta minne har ett 

budskap som lärarna anser är värt att uppmärksamma.  En del lärare 

nämner inte ligan vid namn utan talar om stökiga elever som fanns tidigt i 

skolans historia och om ryktet som skolan därmed fick. Jag har av etiska 

skäl varit försiktig med följdfrågor om ligan och ryktet eftersom 

intervjuerna skedde just när skolan lagts ner eller mitt i den processen. Det 

är också först i samband med analysen av mina data som detta minne och 

dess betydelse för olika lärare har uppmärksammats och lärarnas åtaganden 

som intervjupersoner var då avslutade.  Lärarnas berättelser om detta 

minne är därför oftast inte så detaljrika och inte heller så omfångsrika. De 

är distinkt avgränsade och i flera fall kopplar lärarna minnet om Sjöligan 

till berättelser om ett ”oförtjänt” dåligt rykte om skolan och dess elever. 

Minnet om Sjöligan används som ett sätt att förklara ryktets ursprung. 

Lärarna ger berättelserna om ryktet och minnet om Sjöligan olika 

betydelser för sin egen yrkesverksamhet.   
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Jag presenterar det institutionella minnet om Sjöligan genom att låta de 

olika lärarnas versioner bidra med nya vinklingar. Berättelserna om detta 

minne inleds med Guns version eftersom den är mest utförlig. När hon 

berättade om Sjöligan ställde jag lite ytterligare frågor eftersom jag tidigare 

hade hört flera fragmentariska versioner och började bli nyfiken på vad 

den egentligen handlade om. 

Sjöligan kopplas till Sjöskolan av tidningarna i Guns berättelse  

Gun förde själv ligan på tal som svar på min fråga om hur eleverna var när 

hon kom till skolan. Hon säger att ”Sjöskolan blev ju känt lite grann för 

Norrsjöligan” (090420). Observera att hon använder det gamla begreppet 

Norrsjöligan, inte Sjöligan. Att materialet avidentifierats vållar lite problem 

här eftersom namnen har betydelse. Sjöskolan hade tidigare hetat Norra 

Sjöskolan men bytte namn. Dessutom kopplas det gamla namnet på 

skolan hårdare till det specifika bostadsområdet med höghusbebyggelse. 

Att Gun använder det gamla namnet på ligan markerar att hon var med på 

den gamla tiden. Även Hedvig använder det gamla namnet i sin version 

och flera av de andra växlar mellan namnen. I intervjusituationen 

uppfattar jag inte denna distinktion och i min följdfråga använder jag det 

nyare Sjöligan. Men Gun fortsätter med sitt språkbruk då hon berättar om 

hur hon anser att det gick till när Norrsjöligan kopplades till Sjöskolan och 

via tidningarna gav skolan ett rykte som de sedan aldrig blev av med. Hon 

säger att tidningarna ”inte alltid älskat skolan”. 

 

Gun: De kunde ju frossa i om det var nånting som hände på en 

skola. Gärna skriva elever ifrån Sjöskolan har gjort det och det och 

det va. Sen var det såhär faktiskt att de här eleverna, de var ju och 

härjade nere på Sjö. De var från Grannskolan. [H: Ok.] De gick 

faktiskt på Grannskolan. [H: Ja.] Men de bodde alldeles intill. Och 

det ja, det. De blev kallade för Norrsjöligan, [H: Ja.] Eller 

Norrsjögänget. 

Håkan: Det kanske var mer knutet till Centrum? 

Gun: Ja. [H: Sjö centrum då?] Exakt. [H: Än till skolan?] Det tror 

jag. [H: Ja.] Det tror jag att du tolkar rätt alltså. [H: Ja.] Men skolan 

fick ju ett dåligt rykte. [H: Ja.] Och ’Herre gud’ kunde folk säga. ’Kan 
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du jobba där?’ Med de. [H: Ja.] Det var ju inte så många, det var väl 

en fyra fem. [H: Ja.] Pojkar som levde rövare. Och på olika sätt. Av 

de, så lever kanske högst en idag. [H: Ja, ok.] De körde ju ihjäl sig. 

[H: Jaha.] De drunknade ute på Sjön. [H: Ok.] De stal ju en 

motorbåt. [H: Jaha.] Och körde vilt och tog sig inte [H: Nejnej. Ok.] 

Så, så det va ju, det va ju, det va vilt ja. Ja. Men jag får lov och säga 

att jag märkte, jag märkte som lärare aldrig av nåt vad de gjorde eller, 

[H: Nej.] det var ju fritiden. Det här det gjorde de ju inte i skolan, 

[H: Nejnej.] på skoltiden. 

Håkan: Nej. Var det nåt ni prata om? 

Gun: Ja, det är klart när det hände saker och ting och tidningarna 

skrev [H: Det var då?] och så vidare. Och man sa ’jäklar också varför 

sjuttsingen ska de knyta det här till Norra Sjöskolan? Och du vet då 

började ju lite grann det här fria valet så småningom. Det var inte 

riktigt då, men det fria valet för föräldrarna. Och får en skola ett sånt 

rykte, då kan du ju nästan räkna ut resten. 

Håkan: Va, vart man av med ryktet, tyckte du? 

Gun: Ja det dämpades. Men det finns. (090420) 

 

Detta är den mest fullständiga version av innehållet i minnet av Sjöligan 

som jag fått av lärarna. Hon beskriver det som en liten grupp pojkar som 

”levde rövare” då skolan var nystartad och som gett skolan ett dåligt rykte 

som den aldrig helt kunde bli av med. Hennes berättelse präglas av att hon 

på olika sätt tar avstånd från att det som hände hade någonting med 

skolan att göra, ”De gick faktiskt på Grannskolan”, eller, ”det var ju 

fritiden”. Men tidningarna har i Guns version kopplat ligan till skolan och 

sedan kopplat senare negativa händelser på skolan till berättelsen om 

Sjöligan och därmed bidragit till skolans dåliga rykte. Denna koppling 

mellan Sjöligan – tidningarna – ryktet framträder i flera andra lärares 

versioner av detta minne. Uttalandet ”Kan du jobba där?” återkommer i 

olika varianter i många berättelser. Värt att notera är att hon lyfter fram 

betydelsen av problemen med ryktet i samband med att ”det fria valet för 

föräldrarna” infördes. Jag återkommer till det i samband med Olofs version 

av Sjöligan nedan. Att lärarna på skolan pratade om Sjöligan och ryktet 

kopplar Gun till att tidningarna länkade samman dessa berättelser med 

senare händelser, ”när det hände saker och ting och tidningarna skrev”.   
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Fredrik och Maria säger att ryktet var överdrivet  

Fredrik och Maria var två av de lärare som började senast på skolan av dem 

jag intervjuat, båda har dessutom varit föräldralediga under perioder. Det 

är därför intressant att kontrastera deras versioner av minnet mot Guns 

som är den mest initierade i detta sammanhang. Båda berättar om skolans 

rykte i samband med att de anställdes där. Fredrik berättar att han inte 

hade varit på skolan innan han började jobba där. Han kände inte heller 

någon som jobbat där, men han berättar att han uppfattade ryktet som att 

det fanns problem på skolan även om det fanns skolor i kommunen som 

hade det värre.  

 

Fredrik: Och det är ju säkert kvar sen det gamla problemen med 70-

talet, med Sjöliga och hej och hå som har hängt kvar ända sen dess 

tror jag. Som en slags stämpel. Men sen visste jag väl. Jag ve, vet ju 

hur det ser ut. Alltså upptagningsområdet, med Båtgatan och det här, 

jag vet ju att det finns ju en del problem där. Då kunde man ju tänka 

att det fanns en del problem även ibland barnen då, [H: Jaja.] det 

brukar ju va så. (090602) 

 

När han väl kom dit blev han glatt överraskad, ”Det var inte alls som 

ryktet” (090602).  Han lyfter i stället fram hur bra han tyckte om 

blandningen54 av olika kategorier av elever på skolan. Han knyter ihop 

minnet om Sjöligan och den ”stämpel” det gav med hans förväntningar 

om hur det kunde vara med tanke på bostadsområdet skolan ligger i, då 

och nu möts. Jag frågar mer om vad han vet om händelserna i det 

förflutna. 

 

Fredrik: Nej, det var väl på 70-talet va som. Som. Jag tror att det var 

lite. Det var bråk mellan Sjöskolan och Grannskolan och det var nån 

mer tror jag, skola. Centralskolan? Jag vet inte? Det fanns väl nåt som 

kallades Sjöligan som där de var. Ett gäng grabbar som var, mer än 

bara busiga i skolan alltså, som i kriminalitet och slagsmål med andra 

gäng. Det var stölder och liksom på den nivån. Polisiär nivå. Så det är 

                                                 
54

 Ett utförligare citat där han berättar om blandningen av elevkategorier återfinns i kapitlet Sjöskolan 
- från välfärdsprojekt till nedläggning. 
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väl det jag vet bara. […] Det blev en titel på de här alltså. När det 

stod om dem i Tidningen så stod det Sjöligan liksom. (090602) 

 

Även om han inte berättar om detaljer så framgår det att det handlade om 

”kriminalitet” på en ”Polisiär nivå”, det var alltså allvarliga händelser och 

det blev en ”titel”, Sjöligan skapade rubriker i lokalpressen. I följande citat 

blir det tydligt att han anser att Sjöligan hade betydelse för hur människor 

uppfattade skolan och för vad det innebar att vara lärare där. 

 

Fredrik: Jag var ju inte med själv, men jag kan ju tänka mig att det 

användes flitigt ett tag där. [H: Ja.] Sjöligan, Sjöligan, det är ju. När 

man, om jag säger till. Då när jag jobbade på Sjöskolan, om jag sa det 

till nån i min pappas ålder att jag jobbade på Sjöskolan [H: Ja, ja.] Så 

direkt kommer Sjöligan fram [H: Ja.] som en, som de förknippar med 

Sjöskolan. [H: Ja…] Ja det måste va nåt stort och viktigt som hände 

(skratt). (090602) 

 

Fredrik förlägger det institutionella minnet om Sjöligan i det förflutna och 

markerar att betydelsen inte ska överbetonas, han distanserar sig genom att 

betona att det var människor i hans pappas ålder som känner till ligan och 

han skrattar efter att ha sagt att det måste varit viktigt. På så vis använder 

han det institutionella minnet och skapar en kontrast där han framträder 

som en lärare som gillar blandningen av elever idag, de gamla problemen 

är överspelade. Inte heller Maria tyckte att ryktet stämde med verkligheten, 

lärarkollegor hade sagt att de inte ville jobba där i samband med att hon 

fick sitt jobb. 

 

Maria: Ja det kunde jag väl med en gång tycka när jag började att, att 

det här dåliga ryktet det är lite oförtjänt för så dåligt var det inte. [H: 

Nej, nej.] Att man inte kunde jobba där, så var det ju absolut inte. 

Nej, även om det som sagt var var tufft, som jag berättat om, då ja i 

början. [H: Men det] Och i slutet och det, ja. (081022) 

 

Maria går inte in på vad ryktet sa om Sjöskolan så jag har därför inte 

kunnat utreda om hon har någon version om Sjöligan. Men att hon citerar 

sin kamrat, ”Ja Norra Sjöskolan, nej Sjöskolan sa han då för det hette det 
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då” (081022), visar ändå att de ”negativa vibbar” hon berättar om hade sitt 

ursprung långt tillbaka i skolans historia, innan den bytte namn. 

Sjöligan blir en del av berättelsen om eleverna för Hedvig och Anna  

Även Hedvig och Anna kommer in på skolans dåliga rykte då de berättar 

om hur det var när de började på skolan för länge sedan. De gör samtidigt 

tydliga identitetsframträdanden som Sjöskolelärare. Hedvig säger att hon 

var nervös när hon skulle börja på skolan eftersom den ”hade väldigt dåligt 

rykte i stan” (080909) och bekanta reagerade negativt när hon berättade var 

hon skulle börja jobba. 

 

Hedvig: ’Är du inte klok, där kan väl ingen jobba?’ Så det är klart att 

jag var nervös.   

Håkan: Vad sa ryktet då? Var det? 

Hedvig: Att det var en jättedålig skola att det var en, en skola med en 

massa busar. Och det fanns något som hette Norrsjöligan som 

härjade ikring fritidsgården och. Och den var, alltså den var inte bra 

vad gäller elevunderlag. (080909) 

 

Sjöligan och skolans rykte kopplas tydligt och tidigt ihop i hennes 

berättelse. Men till skillnad från lärarna som berättat tidigare så tar Hedvig 

inte tydligt avstånd från ryktet, även om hon placerar ligan ”ikring 

fritidsgården”. Snarare betonar hon kontinuiteten när det gäller vissa delar 

av elevunderlaget.  

 

Hedvig: Och jag menar, eleverna, det fanns väl, det man kallar för 

rötägg naturligtvis, på den tiden. Men det har ju alltid funnits.  Och, 

vi hade ju hela tiden ända fram till de allra sista åren här innan skolan 

las ner, hade vi ju elever med väldigt olika social bakgrund. (080909) 

 

Att det alltid funnits ”rötägg” på skolan framstår som en av 

förutsättningarna i hennes arbete som lärare där och det institutionella 

minnet om Sjöligan fungerar som en bekräftelse på detta. Hon framträder 

därmed som en lärare som rakt och tydligt säger hur hon anser att det är 

och öppet talar om problem. Anna intar en liknande position i sin 

berättelse om elevunderlaget. 
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Anna: Det har alltid varit ett jobbigt klientel, det har alltid funnits ett 

jobbigt klientel på Sjöskolan. Även från början. [H: Ja.] Från allra 

första början alltså. (070917) 

 

Både Hedvig och Anna framstår som relativt obekymrade över elevernas 

dåliga rykte i sina berättelser. Anna dementerar inte ”att det alltid funnits 

ett jobbigt klientel på Sjöskolan”, utan markerar istället att de på skolan var 

duktiga på att vara öppna med problem. På andra håll i intervjuerna 

beskriver hon eleverna i olika kategorier där det blir tydligt att hon inte 

menar att alla elever tillhörde den jobbiga gruppen. Hedvig gör på ett 

liknande sätt när hon betonar att ryktet sa att den av män dominerade 

lärarkåren, ”var stor och stark och sträng och duktig. Kanske framförallt 

sträng” (Hedvig, 080909), även om skolan hade ”en massa busar” och att 

det alltid funnits ”rötägg”. Lite längre fram i intervjun nyanserar hon sin 

berättelse något samtidigt som hon gör en poäng av att lärarna var stränga 

och kunde hantera eleverna. 

 

Hedvig: Medan vi då hade barn från, från, från hyresrättshusen … 

som hade lite andra sociala bakgrunder och der var lite jobbigare och 

lite svårare. S, men jag upplevde alltså jag upplevde ju inte… 

eleverna, ja det var ju långt ifrån det ryktet hade sagt. (080909) 

 

Återigen används det institutionella minnet om Sjöligan som en kontrast 

för att markera att verkligheten var bättre än vad ryktet sa, det liknar flera 

av de tidigare versionerna. Det finns olika poänger med att skapa denna 

kontrast. Fredrik betonar att blandningen av eleverna var något bra. 

Hedvig använder kontrasten för att markera att lärarna var duktiga och 

stränga och kunde ta tag i problemen. Anna markerar att man ”alltid kan 

gå fram med sanningen” att det fanns elever med problem, alltså att det 

fanns en öppenhet som var en förutsättning för att man skulle kunna lösa 

problem. 

Skolan bytte namn för att komma från ryktet 

Olof är den av lärarna som starkast betonat orättvisan i skolans rykte och 

den som drar mest drastiska konsekvenser av det institutionella minnet om 
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Sjöligan i sina berättelser. Han kopplar ihop ryktet med nedläggningen 

som jag visade i kapitlet om Sjöskolan. Även han berättade om 

omgivningens reaktioner då han sa att han jobbade på Sjöskolan. 

 

Olof: Skolan hade dåligt rykte. Oförtjänt dåligt rykte.  […] jag 

träffade folk och Sjöskolan, eller Norra Sjöskolan. Skolan bytte ju 

namn. I ett led att försöka komma ifrån det där, men Norra Sjöskolan 

och ’hur kan du jobba där och är det inte tufft’ och hur är det och så 

att. Och så visade det sig att det där gick tillbaka till händelser som 

händ, hände ja i princip innan jag själv var född ungefär. Alltså det 

gick tillbaka långt tidigare. Men vi fick hela tiden bära det. Och det 

tyckte jag, jag tyckte det var jobbigt. (081128) 

 

Han berättar att händelserna i det förflutna hade betydelse för människors 

inställning till honom som lärare och han tyckte att det var jobbigt att 

hantera. I hans berättelse är även skolans namnbyte en konsekvens av det 

dåliga ryktet, han beskriver det som ett försök att förändra omgivningens 

syn på skolan. Han kopplar i likhet med Gun ihop minnet av Sjöligan med 

tidningarnas rapportering om skolan då andra händelser inträffade längre 

fram i historien vilket leder fram till hans ”konspirationsteori” (081128) 

om varför skolan lades ner. Poängen i berättelsen är att han såg det som att 

folk tog fasta på kontinuiteten i den offentliga berättelsen om skolan och 

betoningen på problemen, snarare än den sida han såg som viktig, 

nämligen öppenheten och viljan att ta itu med problemen. Här berättar 

han om ett tillfälle då några ungdomar börjat använda droger och skolan 

reagerade med öppenhet och samarbete. 

 

Olof: då kom det en, en elevgrupp som började använda droger. Och 

det kom fram, kan det ha vart en fem sex stycken. Det fanns 

amfetamin också och det här var ju oerhört. Och styrkan i det här det 

är att skolan är den sammanhållande länken, så uppfattade jag det. I 

att föräldrar träffas, att få socialtjänst och, och funka och jobba. 

Skolan tog ett stort ansvar. Och skolan gömde inte undan bekymret. 

(081119) 
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Olof berättar även att det institutionella minnet om Sjöligan påverkade 

hans och elevernas vardag i skolan.  

 

Olof: Vad jag har hört från kollegor som har vart med under tiden 

fram till nu, eller till då slutet. … Det fanns ett gäng, som använde 

droger. Och vid 90-talets mitt så var stora delar avlidna ungefär. […] 

Det var kriminalitet, det var när området var ungt. Innan tryggheten 

hade satt sig. [H: Precis.]: Det är så jag ser på det. Och det är så 

fruktansvärt orättvist! Mot eleverna som går där, som inte har ett 

dugg med det och göra. [H: Nej.] Och mot personalen som i, inte 

heller kan lastas för det. [H: Nej, nej.] Men att i en stad, att en del 

områden, en del skolor, en del platser, pekas ut så, för att man själv 

ska känna sig lite bättre. (081128) 

 

Orden i det här citatet har stora likheter med orden i Invigningsskriften 

(1966) där betydelsen av områdets ålder och position i staden som helhet 

ges betydelse. Men den framtidsoptimism som genomsyrade pastorns 

beskrivning av skolans förmåga att fungera som en plats där olikheter 

skulle mötas och ömsesidig förståelse skulle övas har i Olofs berättelse 

bytts mot en besvikelse över den kollektiva dom som fällts över området 

och skolan. Berättelserna om Sjöligan, det ”orättvisa” ryktet och 

medialogiken berörde Olof starkt. 

 

Olof: Jag sa upp min prenumeration på, på Tidningen. [H: Ja.] 

Gjorde jag, sen så, det blev för mycket. [H: Ja, ja.] Efter något av det 

som var. När det skrevs om Sjöskolan, det var sällan något positivt 

(081128) 

 

Olof blev så illa berörd att han sa upp sin prenumeration på den lokala 

tidningen. Han berättar att han nu så här i efterhand kan tycka att han 

överreagerade, men att han tyckte om sin skola. 

 

Olof: Men den, när det gäller det, då är det inte riktigt sunt att man, 

man blir så personligt ihop med en skola. Eller hur man nu säger. Nu 

känner jag inte alls det, nu känner jag en större frihet så. [H: Ok.] 

Angrips skolan, så är det inte jag som blir angripen.  
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Håkan: Men så var det?  

Olof: Jo det blev så i min oerfarenhet. 

Håkan: Ja, det var första kanske? 

Olof: Ja och jag tyckte väldigt mycket om den arbetsplatsen jag såg 

nåt annat. Ja, att hävda rättvisa. (081128) 

 

När Olof berättar om det institutionella minnet om Sjöligan så framträder 

han som en lärare som vill hävda rättvisa. Sjöskolan blir i hans berättelse 

en plats där det var en viktig uppgift för honom att kämpa för att skapa 

rättvisa förutsättningar för alla elever. Minnet av Sjöligan blir en symbol 

för hur omgivningens fördömande försvårade detta arbete och 

stigmatiserade eleverna på skolan. 

Funktioner med minnet om Sjöligan  

Lärarna berättar om minnet som en stämpel och ett rykte som inte 

försvann och därmed blev något som man som lärare på Sjöskolan måste 

förhålla sig till. Jag ser huvudsakligen två sätt som lärarna använder minnet 

på.  

 

Å ena sidan används minnet för att bekräfta att det var en tuff skola, att 

det fanns socialt utsatta elever där som var en utmaning att hantera för 

lärarna. Där lyfter de till exempel fram stränghet och öppenhet med 

problem som två olika strategier och kopplingen till det lärarna kallar 

Sjöskolandan blir tydlig. Hedvig betonar lärarnas stränghet, medan till 

exempel Olof betonar att det fanns en öppenhet med problem och att 

skolan hanterade de problem som dök upp. Olof ger exempel på hur de 

hanterat en situation när narkotika förekom på skolan genom att öppet 

samarbeta med andra myndigheter. Å andra sidan används minnet för att 

kontrastera hur det egentligen var. Många av lärarna berättar om Sjöligan 

och ryktet i samband med berättelser om hur det var när de fick sina jobb 

på skolan. Den typiska berättelsen55 är då att de hört om ligan och skolans 

dåliga rykte, men att de snabbt insett hur fel ryktet var och vilken bra skola 

de kommit till. Kontrasten som därmed skapas kan användas på olika sätt, 

Hedvig betonar den duktiga personalen och skämtsamheten, flera lyfter 

fram trivseln och Fredrik och Olof blandningen av olika kategorier av 

                                                 
55

 Flera av dessa berättelser presenteras i kapitlet om Sjöskolan. 
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elever som något positivt. Maria, som jobbat en kort tid på skolan har en 

lite ambivalent hållning till den här kontrasten när hon säger att ryktet var 

oförtjänt dåligt men att det var tufft. 

Berättelser om skola och läraryrke som tar form i minnet av Sjöligan 

Det institutionella minnet om Sjöligan har tagit form genom olika 

versioner av lärarnas berättelser om skolans historia. Men då de berättat 

har de även knutit an till, använt och omformat olika berättelser om skola 

och samhälle. I detta avsnitt försöker jag kortfattat renodla dessa 

berättelser. 

 

Den första berättelsen har ofta upprepats av utbildningshistoriker (Sandin, 

1986; Florin & Johansson, 1993; Florin & Johansson, 1996; Linné, 1999) 

och handlar om skolan som en plats för sortering och disciplinering av 

människor från olika sociala klasser. Denna berättelse om vad skolan är till 

för har funnits med under lång tid i det svenska utbildningssystemet. 

Sandin (1986) har beskrivit hur disciplineringen och socialiseringen in i 

samhället av socialt utsatta kategorier var en viktig drivkraft för 

utvecklingen av ett skolsystem som omfattade alla under 1800-talet. Florin 

och Johansson (1996) har beskrivit hur olika lärarkategorier hade olika 

befogenheter och strategier för disciplinering av olika kategorier av elever. 

Linné (1999) har beskrivit hur tilltron till beteendevetenskaperna som en 

lösning på sociala problem präglade tänkandet i det tidiga 1900-talet.  

 

En poäng i berättelsen om Sjöligan handlar om hur illa det kan gå om 

barnen inte har stöd hemifrån och samhället inte förmår att hjälpa och 

begränsa dessa barns beteende. När lärarna minns och återberättar detta 

minne påminns de, eller blir påminda av omgivningen, om hur illa det 

gick för dessa pojkar, även om det är oklart hur hårt deras öde kan kopplas 

till själva skolan. I flera av lärarnas berättelser är det tydligt att de anser att 

det fanns en kategori elever på Sjöskolan som hade en utsatt social 

bakgrund. De talar om ”den sociala strukturen”, ”upptagningsområdet”, 

”ett jobbigt klientel” och liknande. Ett framträdande drag i berättelserna 

om detta minne är att lärarna ansåg att de var duktiga på att hantera just 

denna grupp elever, genom stränghet, relationsbyggande och öppenhet. 

Att lärarna berättar om Sjöligan handlar om det orättvisa i att de kritiseras 

222



 223 
 

trots att de strävat efter att göra ett bra jobb med dessa barn, i de fall då 

lärarna anspelar på denna berättelse. Detta minne används på så vis för att 

aktualisera vikten av att göra ett bra jobb med denna grupp av elever, om 

inte annat så för att slippa ytterligare orättvis kritik från omgivningen. 

Minnet av Sjöligan blir på så vis en konkret version av berättelsen om 

skolan som institution för socialisering av elever från en utsatt social 

bakgrund. Läraren är i denna berättelse en person som fostrar sina elever. 

 

En annan berättelse, som tydligt tar form i det institutionella minnet om 

Sjöligan, handlar om välfärdsstatens jämlikhetssträvanden, ambitionen att 

utjämna klasskillnader och skapa en skola för alla (Isling, 1984; Englund, 

1995). Jag har i kapitlet om Sjöskolans historia visat att skolan från starten 

var väl förankrad i välfärdsprojektet och i ambitionen att olika kategorier 

av elever skulle mötas och tränas i samvaro (Invigningsskrift, 1966). Även i 

förra kapitlet visade jag hur denna berättelse användes då flera 

identitetsframträdanden formades. Berättelsen om en rättvis skola för alla 

som en del av en svensk välfärdsmodell har en stark ställning i många av 

lärarnas berättelser. Berättelserna om Sjöligan framträder som en mörk 

motbild till deras jämlikhetssträvanden. Ryktet om skolan och 

berättelserna om Sjöligan försvårade, enligt Olof, elevernas och lärarnas 

arbete. Elever som kom från närområdet utpekades som problematiska 

trots att de inte hade något med Sjöligan att göra. Genom att kontrastera 

denna mörka bild mot en berättelse om nöjda föräldrar framträder en 

motberättelse (Søreide, 2007a; Hydén, 2007) om en fungerande kommunal 

skola. En plats där de öppet tog tag i de problem som uppstod, även när 

det handlade om så svåra saker som kriminella ligor eller narkotika på 

skolan. Det institutionella minnet om Sjöligan länkas till en stolthet i att 

de på skolan inte satte upp fasader utan var öppna med problemen och 

därmed kunde ta tag i dem. Lärarna som hävdar rättvisa framstår som ett 

ideal. 

 

Berättelsen om ett skolsystem präglat av konkurrens mellan skolor som en 

del av en marknadsmodell (Ball, 2007) tar också form i lärarnas berättelser 

om Sjöligan. Sedan 1990-talet har valfrihet varit ett centralt begrepp inom 

skolan såväl nationellt som internationellt. Friskolereformer och skolpeng 

har medfört att elever byter skolor oftare än tidigare och att enskilda skolor 
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måste anpassa sig på nya sätt till nya elevgrupper som snabbt kan växa eller 

krympa (Bunar, 2009). Berättelserna om Sjöligan och om ryktet bidrog till 

en bild av en skola som inte hanterade sina problem på ett effektivt sätt. 

Därmed tar berättelsen om ordning och reda i skolan form i det 

institutionella minnet om Sjöligan. Denna berättelse upprepas ofta i såväl 

tidningar (Lindblad & Lundahl, 2002; Wiklund, 2006) som i politiken 

(Larsson, Löfdahl & Pérez Prieto, 2010). Det är idag viktigt att utvärdera 

både elevers och lärares insatser och lyfta fram den egna skolans resultat, 

det gäller att synas på ett positivt sätt, både för skolan och för 

individen/läraren. Skolor som inte framstår som lyckade, eller förknippas 

med sociala problem, beskrivs i medierna som misslyckade och får svårt att 

rekrytera nya elever (Thomas, 2003; Blackmore & Thomson, 2004; Elstad, 

2009). Detta kan ses som en del av en neoliberal berättelse om skola och 

utbildning i konkurrensstaten (Ball, 2007).  

 

I minnet om Sjöligan tar berättelsen om konkurrens i skolan tydligt form. 

Det mest uppenbara är att Sjöskolan och lärarna där inte blivit av med 

detta minne, det hänger kvar som en ”stämpel” på skolan och utgör en 

black om foten när de ska locka till sig elever. Gun pekar tydligt på detta 

problem och Olof lyfter det i sin ”konspirationsteori” där han ser det som 

en faktor som hade betydelse för att skolan lades ner. Minnet om Sjöligan 

och ryktet som följer detta minne verkar ha blivit en del av den ”hot 

knowledge” (Bunar, 2009, s. 59, Ball, 2003) som föräldrar och barn skaffar 

sig när de ska göra sina skolval. Eftersom dessa händelser utspelade sig på 

1960-talet, så är det många i föräldragenerationerna som känner till 

berättelsen. Flera av lärarna berättar också om omgivningens negativa 

reaktioner då de gett sig till känna som lärare på Sjöskolan. En del i att 

vara lärare på Sjöskolan på 2000-talet var alltså att hantera detta rykte utåt, 

när man träffade människor och då är det kanske inte så underligt att det 

var något man talade om med sina kollegor på skolan.  

 

Flera av lärarna berättar också om en irritation över lokalpressens sätt att 

koppla ihop aktuella händelser med minnet om Sjöligan och därmed 

förstärka ryktet om skolan. Men inte heller denna berättelse är enbart lokal 

utan kan kopplas till en diskurs om lokala mediers beskrivningar av skolor 

i termer av naming and shaming (Wiklund, 2006; Elstad, 2009). Lindblad 
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och Lundahl (2002) har pekat på att dagspressens rapportering präglas av 

mörka bilder från skolan och att fokuseringen på ordning och reda samt 

bedömning dominerar berättelsen om svensk skola. Det fria skolvalet, 

betoningen på tabeller och jämförelser mellan skolor samspelar med 

medialogiken (Wiklund, 2006) där det behövs tydliga berättelser med 

början och slut och dikotomier mellan vinnare och förlorare (Ball, 1997; 

Blackmore & Thomson, 2004). De lokala tidningarna blir en del i 

bedömningen av skolornas ansvarsfullhet (Elstad, 2009) och den 

bedömningen tenderar enligt Thomas (2003) att baseras på journalisternas 

vardagskunskaper om skolan.  Här vävs alltså medialogik samman med 

berättelser om ordning och reda (Lunneblad, 2010) och kopplas till en 

berättelse om valfrihet och konkurrens i skolan (Ball, 1997). I lärarnas 

berättelser om det institutionella minnet om Sjöligan blir detta tydligt när 

lärarna berättar att skolans historia och kopplingen till Sjöligan länkas 

samman med senare händelser av negativ karaktär vilket ger skolan en 

negativ ”stämpel”. Läraren blir i en sådan berättelse en aktör som behöver 

förhålla sig till frågor om den egna skolans marknadsföring.  

Studierektorn Mats – det andra institutionella minnet 

Berättelsen om Mats, studierektorn, är ett av de minnen som tydligast 

uppfyller de kriterier som Linde (2009) ställer upp för att en berättelse ska 

räknas som ett institutionellt minne. Det är en tydlig återberättelse, de 

flesta berättar om Mats när jag ställer öppna frågor om skolans historia. 

Berättelser om Mats var även en del av gemenskapen då kollegor träffades 

vid julkaffe, sommarkaffe och studiedagar, enligt lärarna. Mats kan 

betraktas som en slags grundare av skolan, även om han inte är det i 

formell mening. Han personifierar på flera sätt det lärarna kallade 

Sjöskoleandan, genom sin strävan att skapa gemenskap. Dessutom finns 

det en officiell bekräftelse av berättelsen om honom i form av ett 

dokument som författats i samband med att ett stipendium till hans minne 

inrättades efter hans död i slutet på 1980-talet. 

 

Det mest tydliga budskapet i berättelserna om Mats är att det är viktigt att 

arbeta med det blandade elevunderlaget genom att göra det trevligt och 

roligt på skolan och göra saker tillsammans. Det är centralt i berättelserna 

att alla som är på skolan ska omfattas av och involveras i den 
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gemensamma trivseln. Ett mer subtilt budskap som också lyser igenom 

tydligt och som är svårt att förmedla på annat sätt än genom just dessa 

berättelser är att det roliga i gemenskapen, framförallt mellan lärarna, gärna 

fick balansera lite på gränsen till spännande. Practical jokes, trolleri och 

ironi i kombination med initiativ till gemenskap och omtanke är den 

inramning jag vill inleda berättelsen om detta minne med.  

 

Mats började arbeta som studie- och yrkesvägledare på skolan på 1960-talet 

och han blev så småningom studierektor, han arbetade även som lärare på 

skolan i bland annat matematik. Flera av lärarna nämner i förbigående att 

han var nära släkt med en rikskändis. Detta släktskap framhävs av att han 

nästan alltid kallas vid både för och efternamn och efternamnet är det 

samma som släktingen bär. Gun och ibland Hedvig som är de som kanske 

kände honom bäst använder oftast förnamnet. Berättelserna om Mats 

kretsar framförallt kring tre teman: julfesterna, lägerskolorna och en 

speciell lokal för elever och personalfester. Julfesterna hölls varje år under 

många år och Mats satte sin prägel på dem genom att bjuda in hemliga 

välkända gäster och uppmuntra såväl lärare som elever till att framträda 

med väl förberedda nummer. Lägerskolorna började enligt flera berättare 

tidigt i förhållande till när andra skolor började med lägerskolor, resan gick 

förhållandevis långt bort och varade under en vecka varje år. Lokalen 

inreddes och målades konstnärligt gemensamt av lärare och elever, det 

försågs med musikanläggning och användes som diskotek för eleverna 

under många år, men även till personalfester för lärarna. Det framstår i 

berättelserna som ett komplement till fritidsgårdarna och Anna berättar att 

Mats var mycket mån om att lokalen skulle vara välskött. Ett gemensamt 

drag för alla teman var att alla skulle vara med och att Mats tog initiativ till 

och ansvar för verksamheten.   

 

I det följande presenteras lärarnas olika versioner av det institutionella 

minnet om Studierektorn. Jag börjar med de yngsta lärarna, de som inte 

hade träffat Mats, för att få syn på återberättelserna. 

Olof berättar att mycket verkar ”gå tillbaka till Mats”  

Olof började som lärare på Sjöskolan 1995, nästan ett decennium efter att 

Mats hade gått bort i en plötslig sjukdom. Han berättar om gemenskapen 
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på skolan och jag frågade om det fanns några tongivande personer. Han 

svarar då att ”mycket verkar och gå tillbaka till Mats. Som var rektor” och 

lägger skrattande till att ”mycket berättades om det gamla” (Olof, 081119). 

Noterbart är att vi egentligen inte pratar om skolans historia i denna 

sekvens, utan om den aktuella gemenskapen, men Olof lyfter ändå in Mats 

som en nyckelperson. När jag ber honom berätta mer, berättar han om 

traditionen med julfester och om Mats kontaktnät som gjorde att det varje 

år presenterades en känd person som årets jultomte. Det blir tydligt att 

Mats var en man med kontakter och att det hängde samman med hans 

kända släkting. Berättelser om årets tomte och en berättelse om ett tricks 

med två tvillingar på julfesten berättas även av andra lärare. En bror gick in 

i en bur på scenen och täcktes över och sedan dök den andra brodern upp 

i publiken. Såhär avslutar Olof berättelsen: 

 

Olof: Och eleverna, det här berättade Kurt, fattade ju inte att det 

stora, det oerhörda, men det här funkar ju inte. De bara applodera 

(skratt) lite lamt så här va (skratt). [H: Jaja (skratt).] Ja, men jag 

försöker, det finns många, många berättelser om händelser. (081119) 

 

Olof markerar att detta är en återberättelse, ”det här berättade Kurt” och 

han hänvisar till andra som kan berätta. Dessa källhänvisningar är 

intressanta inte bara för att de markerar att det handlar om en 

återberättelse, utan också för att de signalerar hans berättarposition. Han är 

medveten om att det finns andra som kan berättelserna bättre och att jag 

troligen kommer att höra flera versioner. Syftet med innehållet i 

berättelsen och budskapet som förmedlas är dock tydliga. Julfesterna 

spelade en central roll, det fanns en rolig ”tradition bakåt… och mycket 

humor” (081119) och Mats låg bakom den. Det humoristiska budskapet i 

minnet överskuggar i denna sekvens Olofs annars så tydliga 

identitetsframträdande som en relationsorienterad lärare med ett rättvisepatos 

som understryker vikten av kommunikation och att alla ska förstå och 

hänga med. Men i just detta citat är poängen att eleverna inte riktigt 

hängde med i trolleritricket på scenen och att det var lite komiskt. Om det 

citatet indikerar en något distanserad hållning till eleverna, så markerar en 

berättelse om lägerskolan motsatsen. Olof berättar om ett tillfälle när han 

tidigt på morgonen åkte ut med motorbåt för att fiska gädda med några 

227



 228

 

pojkar. Han beskriver kontakten han fick med dem i ett sammanhang 

utanför klassrummet som en positiv höjdpunkt för honom som lärare. 

 

Traditionen med lägerskolor påbörjades av Mats någon gång på 1970-talet 

och fortsatte med något uppehåll in på 2000-talet. Det blir tydligt att Olof 

uppskattade lägerskolorna eftersom de gav honom möjlighet att möta 

eleverna på ett annat sätt än i klassrummet. Olof betonar vikten av att 

berättelserna om Mats spelade roll för gemenskapen på skolan, han lyfter 

fram humorn som en central komponent i detta minne och ger ett 

exempel på hur det kunde gå till förr. Han är noga med att säga att han 

inte var med utan har fått höra berättelserna i andra hand och intar 

därmed ett lite försiktigt förhållningssätt. Lägerskolorna berättar han om 

som en ”gammal Sjöskoletradition” som lever kvar och som han 

förknippar med höjdpunkter i sin karriär då han upplevt stark gemenskap 

med eleverna. 

Maria berättar om tillfällen med berättelser om Mats i centrum  

Inte heller Maria jobbade på skolan när Mats var där, hon började vid 

millennieskiftet. Även Maria berättar om hur viktiga berättelserna om Mats 

var för lärarna på skolan och hon beskriver några tillfällen då de 

berättades, bland annat kom det upp berättelser om honom på en resa 

som personalen gjorde efter att de fått veta att skolan skulle läggas ner. 

Skolminnen var en punkt på dagordningen. 

 

Maria: Och det var nån som själv hade gått där då. [H: Ja.] Precis när 

skolan var byggd i slutet på 60-talet. [H: Ja.] Och så var det ju ja 

Anna som jag pratat om ett par gånger då som har jobbat där länge, 

hon pratade ju. Margareta (rektor) som hade varit på skolan under 

nån period innan. [H: Ja, just det.] Hon hade ju också lite. Ja det, 

alltså en som det cirkulerade mycket kring det är ju Mats då.  Jag är ju 

från samma ort och Peter som var hans släkting56 efter vad jag förstår, 

har ju jag andra anekdoter om (skratt) [H: (skratt).] från orten då, 

men. Den här Mats var ju [H: Ja.] mycket kring och hur skojfrisk han 

var. Tydligen. Det, och sen att han tydligen dog lite tragiskt och i 

förtid [H: Ja just det.] efter vad jag förstår. Så, så där, det fattade man 

                                                 
56

 Maria använder ett ord som anger hur de var släkt. 
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ju väldigt snart, inte bara genom den här resan absolut inte, [H: Nej.] 

utan väldigt tidigt att den där Mats var ju en personlighet. (081022) 

 

Intressant med hennes svar är att hon inte berättar så mycket om Mats 

utan istället beskriver ett tillfälle när andra berättade om honom och att 

dessa berättelser spelade en central roll i minnet av skolans historia. Resan 

var efter beslutet om nedläggningen, så det var en dramatisk förändring i 

skolans historia och då verkar det ha funnits ett behov av att berätta om 

det förflutna. Berättelser om hur ”skojfrisk” Mats var kontrasterades mot 

det allvarliga läge skolan befann sig i just då. Värt att notera är också att 

Margareta som var rektor hade egna berättelser om Mats eftersom hon 

jobbat på skolan tidigare, hon hade därmed en position som gav möjlighet 

att berätta versioner som hon ansåg passade. Detta stärker hans ställning 

som en symbolisk grundare som det fanns anledning att knyta an till även 

då en chef talar till sin personal på 2000-talet. Att Maria inte berättar så 

mycket om innehållet i berättelserna indikerar möjligen att hon inte minns 

så väl, att det kanske inte var så viktigt för henne, eller att hon är försiktig 

eftersom hon vet att jag intervjuar andra lärare på skolan och att hon inte 

vill säga fel. Huvudkomponenterna att han var rolig, att han var släkt med 

en kändis och att han avled tidigt finns dock tydligt med i hennes version. 

Sista meningen är också särskilt intressant eftersom hon där betonar att 

hon redan innan resan visste att berättelserna om Mats var viktiga, det var 

något hon fått veta ”väldigt tidigt”. Lärare som började på skolan fick höra 

berättelser om Mats av kollegor och budskapet kunde därmed förmedlas 

och förändras genom olika versioner av detta minne. Maria berättar att en 

skolsköterska bjöd in äldre kollegor på jul- och sommarkaffe och att det 

vid dessa tillfällen berättades om hur det var förr. 

 

Maria: När all personal samlades i aulan. […] Men då kom de där 

och och då fick man höra lite också anekdoter och berättelser. Sen är 

det svårt och komma ihåg nån särskild så va. Men det var nåt Mats 

hade gjort, stoppat nåt i nåns skåp och vad det var och [H: Ok.] 

Alltså så var det nåt med några japaner på besök nån gång och så [H: 

Men de var nåt?] Ja han lär ha vart nån profil där… (081022) 
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Även om berättelsen är fragmentarisk så framgår det återigen att det 

handlade om någon slags practical joke från Mats sida, möjligen är det 

samma berättelse som Olof berättade tidigare om trolleriet med 

tvillingarna. Maria som började sent på skolan och var barnledig vid två 

tillfällen har inte lärt sig berättelserna så väl att hon kan eller vill 

återberätta dem, men det är tydligt att hon hört dem och hennes 

berättelser indikerar att de hade en symbolisk betydelse för många.57 

Mats - en ”entertainer” och välfärdsentreprenör 

Hedvigs, Eriks och Annas versioner av minnet om Mats har det 

gemensamt att de berättats utifrån en liknande utsiktsplats. De berättade 

enskilt men får här samsas under samma rubrik eftersom likheterna i deras 

versioner är påtagliga. Alla tre har jobbat länge på Sjöskolan och de har 

träffat Mats, flera av berättelserna är därför förstahandsversioner. Men 

mycket av det de säger är återberättelser, sådant de hört berättas. Dessa tre 

berättare är huvudsakligen positiva till minnet av Mats och kan betraktas 

som etablerade berättare. Andra lärare hänvisar till dem som väl insatta i 

berättelser från förr. De har berättat sina versioner flera gånger tidigare och 

kan lyfta fram nyanser som de tycker passar för intervjusituationen. Anna 

var den jag hänvisades till av rektorn när jag frågade efter personer som 

kände till skolan. Flera lärare hänvisade till Erik som en som gärna berättar 

om hur det var förr och Hedvig framstår som en person som stod Mats 

nära under lång tid. Alla tre har berättelser om hur Mats spelat en roll då 

de anställdes på skolan 

 

Hedvig träffade Mats redan vid första besöket på skolan och betonar hur 

väl hon trivdes direkt. Erik anställdes av Mats och fick möjlighet att 

komplettera sin utbildning efterhand. Enligt både Hedvig och Anna så 

handplockades lärare tidigt till skolan och Mats var en nyckelperson i det 

sammanhanget. Han kände många och Hedvig säger att han var en av dem 

som gjorde att ”det fungerade bra och även praktiskt” (080909) fast det var 

för många elever på skolan de första åren. I deras berättelser framstår detta 

                                                 
57

 Jag frågade Maria vad hon visste om skolans historia och Maria avslutar dessa berättelser med att 
säga att hon kanske missförstått min fråga. Möjligen kan detta förstås som att hon var kritisk till sin 
egen berättelse, eller så kan det berott på att min fråga kom direkt efter att hon just avslutat en 
annan berättelse. Jag var dock nöjd med vad hon berättat så vi lämnade ämnet. Konstruktionen av 
berättelsen har betydelse för innehållet och det är möjligt att hon visst lärt sig mer än hon berättar 
här.   
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som en medveten rekryteringskampanj, inte helt olik hur ett idrottslag sätts 

ihop. Idrottsliknelsen kan vara ganska träffande eftersom många av dem 

som anställdes dessutom var idrottsintresserade, något som Anna 

återkommer till vi flera tillfällen. 

 

Anna: Min första jul på Norra Sjöskolan det, det tyckte jag var helt 

otroligt, jag tyckte bara elever sprang omkring på, ja. Pyntade och 

gjorde allt möjligt och det var ju julfest och det var ju jättepyntat och 

jättefint och. Och det var Mats ju, [H: Ja.] som drev det. 

Håkan: Då var han tillsynslärare? 

Anna: Då var han yrkesvalslärare. [H: Yrkesvalslärare.] Det var ett 

väldigt idrottsligt, hurtigt. (070917) 

 

Mats nämns alltså i dessa lärares berättelser om när de anställdes och han 

beskrivs som en central person i en rekryteringsprocess där lärare 

handplockades till skolan. Trivseln var en central fråga i deras berättelser 

om Mats. Erik berättar skrattande att personalen hade gemensamma 

personalfester i den lokal som Mats tog initiativ till att inreda ihop med 

och åt eleverna. Även Anna berättar om lokalen och underhållningen där. 

 

Anna: Sen gjorde ju Mats om den till diskotek. Och hade diskotek 

varje onsdag och hade… alltså gäster å [H: Ja] allt, trollerier å allt 

möjligt. Å det målades där inne. 1970, det vet jag för det finns 

signerat. [H: Ja.] Jag har också målat, jag övertog en påbörjad 

teckning. Å det var ju strikt, det skulle vara jättefint å med ingen fick 

vara där vid nåt annat tillfälle än just på onsdagarna [H: Just det.] 

Och det var strålkastare i taket och det var musikanläggningar som 

stals stup i kvarten. [H: Ja?] Ja, ja och så höll han på i många, många 

år. Sen nån gång -80 kan jag tänka mig när jag, ja nånstans kring där 

då blev det ju uppehållsrum (070426) 

 

Erik berättar att det var ett skyddsrum som gjordes om till ett 

uppehållsrum och att barnen var med och målade egna motiv på väggarna. 

Det verkar som att lokalen hade en positiv laddning, även för personalen, 

under många år men att den ”förlora lite av sin status” (Erik, 090519) när 

fritidsgården blev populär. 
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Anna understryker hur noga Mats var med att hålla lokalen i trim i många 

år och Erik berättar om lokalen som ett led i Mats ambition att kämpa för 

barnen. Julfesterna och lägerskolan var aktiviteter som dessa lärare gärna 

talar om. Erik berättar att lägerskolan drog igång på en ö långt från skolan 

på 1970-talet. Både i berättelsen om lokalen och om lägerskolan kan anas 

ett förfall. Lokalen som från början var omhuldad blev så sakteliga ett 

vanligt uppehållsrum där eleverna var på rasterna om de inte gick till 

fritidsgården och lägerskolan försvann under några år eftersom den var för 

dyr, men återupptogs senare. Samma tendens finns i Hedvigs berättelser 

om julfesterna som hon beskriver som mycket uppskattade och populära 

hos både elever och personal så länge Mats höll i dem, men att de sedan 

blev mindre bra eftersom ingen tog ansvar för dem. 

 

Hedvig: Han höll ju i det hela, han hade ju repetitioner med eleverna 

på både eftermiddagstid och kvällstid och han var ju en entertainer 

[Hå: Ja, just det.] i sig va. Så han kunde ju hitta på, hjälpa dem att 

hitta på saker. Sen kom vi ju in på, kom man ju in i det där igen att 

alltså nu skulle ju alla lärare engagera sig. Och alla elever skulle delta 

och ja du vet Det var ju det här tänkandet som genomsyrade allting. 

Då blev ju genast kvalitén sämre. För Mats hade ju verkligen styrt 

upp det där. (080922) 

 

I hennes version så förknippas julfesterna starkt med Mats och deras förfall 

med hans frånvaro. Hon beskriver detta som en del av en utveckling där 

alla elever skulle delta och kvalitén blev sämre eftersom ingen tog ansvar. 

Hon berättar om hans ansvarstagande som något personligt, han 

delegerade inte utan agerade själv, repetitionsarbetet och förberedelserna 

var något viktigt. Hon berättar att ingen i personalen heller visste vem som 

skulle bli årets hemliga tomte och att det fanns en spänning eftersom han 

tog dit rikskändisar. Men Hedvig beskriver honom även som ”bas”, inte 

bara över julfesten, han var en i ”den här klicken av starka, mer eller 

mindre handplockade män till skolan som fick ordning på saker och ting” 

(080922).  
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Typiskt för dessa tre lärares versioner av minnet om Mats var att han 

beskrivs som en person med stort engagemang för människor på olika sätt. 

Han framstår i deras berättelser som en välfärdsentreprenör som var ansvarig 

för elever med olika social bakgrund som skulle mötas i samma skola. Han 

anställde flera i personalen och byggde upp ett eget lag där han själv hade 

en stark ställning. Hans agerande präglades, i deras berättelser, av en 

strävan att sammansvetsa både elever och lärare genom att skapa en viss 

glamour. Genom att bjuda in kändisar, skapa en lokal för onsdagsdiscon 

och personalfester, samt anordna långa resor för alla i form av lägerskolor 

så bidrog han, enligt dessa lärare, till att bygga upp gemenskapen. 

Välfärdsprojektet där olika kategorier av barn skulle mötas verkar ha fått en 

egen entreprenör som lade ner mycket kraft på att skapa gemenskap 

genom upplevelser och mötesplatser. Hans betydelse på skolan 

manifesterades då han avlidit och ett pris till hans minne instiftades.   

 

Erik: Och han instiftade också ett pris, Mats pris, som skulle gå till 

barn då som hade gjort nåt speciellt för skolan va, som delades ut. 

[H: Ja, ok.] Av hans fru då, [H: Jaha?] efter hans död instiftades 

detta. [H: Jaha. Ok.] På ett visst antal kronor, en tusenlapp kan det 

va. [H: Jaja. Så att,] Att hans minne så att säga kunde leva vidare va. 

Hans anda skulle leva vidare. (090519) 

 

Detta pris delades ut genom en egen stiftelse ända in på 2000-talet enligt 

dokument i stadsarkivet. Mats agerande framstår i dessa berättelser, som 

systematiskt och instiftandet av priset har i Eriks berättelse det uttalade 

syftet att ”hans anda skulle leva vidare”. 

Gun nyanserar det institutionella minnet om studierektorn 

Gun anställdes tidigt på skolan, Mats hade då jobbat en kort tid som 

studievägledare där, det var i slutet av 1960-talet. Hon vikarierade som 

studierektor innan han sökte jobbet. Hennes berättarposition skiljer sig 

därmed från de övrigas och det märks i hennes omfattande berättelser som 

präglas av en större detaljrikedom och fler nyanser. Hennes berättelser 

framstår som mer personliga minnen av Mats i det avseendet att de inte i 

samma utsträckning handlar om återberättelser.  Hon berättar berättelser 

med symbolisk laddning, men även om egna erfarenheter av möten med 
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Mats. Jag inleder hennes berättelser med det sista hon säger om honom i 

det första av våra intervjusamtal eftersom det visar väl hur hon förhåller sig 

till detta institutionella minne. 

 

Gun: Där, jag sa ju förut att jag blev ju lite sur på Mats som skulle ha 

mina matteklasser då. [H: Ja just det.] Och det var ju ändå, det löste 

vi ju, det var ju inget. Det var nog inget som jag tänkte på mera sen. 

Men, men det var bara som ett exempel på att han var en otrolig man 

men att han ändå kunde. [H: Ja precis.] Och man kunde bli osams 

med honom med. [H: Ja, ja.] Så det var ingen sån här som man gick 

omkring och tillbad. (090420) 

 

Att han å ena sidan var en ”otrolig man”, men å andra sidan inte var 

någon ”man gick omkring och tillbad”, visar spannet i hennes berättelser. 

Hon berättar i likhet med de andra om hans viktiga insatser för skolan, 

men hon berättar också andra ibland lite kontroversiella berättelser om 

honom. Jag blev nyfiken på om hon såg om honom som speciellt viktig 

för skolan, eller om det var något han blivit i berättelserna om honom 

efteråt, då sa hon såhär. 

 

Gun: Ja! Det hade det ju. [H: Alltså?] Det fanns ju lite, vad ska man 

säga, lite spänning runt Mats som alla tyckte, alla tyckte det var kul 

och känna honom och prata med honom. [H: Ja, ja.] och så vidare. 

Och lite grand kanske också då det fanns väl en liten prestige i att 

han var ju släkt med en känd person. (090420) 

 

Han är alltså i hennes berättelse ingen person som hon ”tillbad” men han 

var viktig för skolan. Jag går nu in på innehållet i hennes berättelser. Hon 

sammanfattar kort några insatser som hon ser som viktiga, ”Julfesterna, 

lägerskolan, lokalen.58 Där har du några, riktigt såna där stora punkter som 

var viktiga för skolan” (Gun, 090420). Detta bekräftar vad andra lyft fram 

som viktigt. Några ytterligare nyanser framträder då hon berättar om 

lägerskolan. 

 

                                                 
58

 Det är samma lokal som tidigare nämnts. Den hade ett eget namn som Gun och flera använder. 
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Gun: Ja, då var det en sak som blev känt och det tror jag betydde 

väldigt mycket för många. Och det var ju lägerskolan. [H: Ja, just 

det.] Vi var ju bland de första, och som både var först och höll ut 

längst. Att ordna varje höst. Jag tror vi hade på våren nån enstaka 

gång. Lägerskola på Ön. En hel vecka. Mat och husrum och 

aktiviteter. [---] Och det där det såg ju barna fram emot. [H: Jaja.] 

Och allra först vet du då bekostade ju skolan, deras lägervistelse. Sen 

blev det ju så att de skulle lägga lite pengar och lite pengar. Och vi 

försökte ju alltid se till att alla kom med och [H: Ja.] skolan hade. 

Mats var ju duktig med Lions då och kunde alltså försöka skaka fram 

[H: Ja.] utan att det märktes. [H: Ja.] För det där vet du är ju känsligt. 

Håkan: Ja precis, inte peka ut nån där. 

Gun: Nej. [H: Nej.] Men det tror jag var en av de, viktiga morötterna 

för Sjöskolan. Det var nog lägerskolan. [H: Ja.] Och jag hörde ungar 

på bussen ibland att, Jaha ska du gå på, på Norra Sjöskolan, där får man 

ju åka på lägerskola! Det var ju väldigt trevligt. (090420) 

 

Hon berättar här att lägerskolan var en profil för skolan, något som 

eleverna pratade om och som sågs som attraktivt. Men det är också en 

beskrivning av hur lägerskolor först sågs som nyskapande och sedan som 

något dyrt. När skolan inte själv kunde finansiera lägerskolorna togs det ut 

avgifter från eleverna. Men då inte alla kunde betala var det viktigt för 

skolan att diskret hjälpa dem som inte hade råd. Mats kontakter med Lions 

var enligt Gun en tillgång för att kunna ge eleverna bistånd. Återigen 

framstår han som en välfärdsentreprenör som ordnar medel så att alla kan 

vara med. Även då hon berättar om hur det gick till när Mats skapade 

lokalen är det tydligt att han använde kontakter utanför det kommunala 

för att få som han ville. 

 

Gun: Vi fick ju Lokalen. [H: Ja just det, det.] Och det var ju Odd 

Fellow som han var verksam för [H: Ja ok.] Så att jag tror han fick nåt 

fint hedersomnämnande från Odd Fellow [H: Jaha] när han hade 

startat. Och han satte ju till mängder utav egen personlig tid (090420) 

 

I den här versionen framstår han som en entreprenör, eller möjligen en 

filantrop, som gör mer än vad som förväntades av honom som 
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studierektor. Återigen betonas hans kontaktnät utanför skolans värld som 

en tillgång. Han satsade mycket, men fick också ett ”hedersomnämnande” 

för egen del. Linné (2005) har beskrivit hur en kvinnlig rektor använde sitt 

kollegiala nätverk och ”entreprenörskapets och det privata frirummets 

strategi” (s. 99) för att nå framgång och samtidigt bidra till en konstruktion 

av den fattiga men bildade kvinnan. I berättelserna om Mats kombineras 

hans personliga framgångar med berättelsen om hur skolan utformas så att 

alla ska få vara med. Hans sociala kapital utanför skolans värld lyfts fram 

som en viktig faktor både för att ordna medel till sina projekt och för att 

stärka sin karisma och sin status. Då Gun berättar om julfesterna framstår 

han återigen som en nyckelperson och denna gång kan jag ana att Gun ser 

att han även hade egna motiv för sitt engagemang. 

 

Gun: Och då hade han ju, det var ju mycket tävlingar. Han var ju 

mycket på det, han var ju spelare, han var ju gambler. [H: Ja just det.] 

Själv. På riktigt alltså. [H: Jaha. Ok.] Jo då. Men i alla fall. Och det 

ska jag inte gå in på men alltså det låg ju i hans natur. Det är därför 

jag säger det. Så han gjorde jättetrevliga tävlingar och grejer med 

eleverna och hade ju. Sen hade han ju på de här julfesterna en hemlig 

tomte. [H: Ja, just det.] Som kom och var utklädd. Och ungarna fick 

gissa. En gång var det ju släktingen, Peter. (090420) 

 

Återigen använder han i denna berättelse sitt kontaktnät, bland andra sin 

kända släkting. Här beskrivs han dessutom som en ”gambler” och att det 

låg i ”hans natur”. Gun lyfter fram spelandet och tävlandet som något som 

förstärkte den ”spänning” som omgav Mats. Jag avslutar Guns version med 

några exempel på hur hon lyfter fram även sådant som inte riktigt passar in 

i bilden som getts av honom i de tidigare versionerna. Sådant som visar att 

hon inte ”gick omkring och tillbad” honom. Dessa berättelser är inte 

laddade med det symbolvärde som jag ser i de andra, han framträder i 

dessa mer som människa än symbol. Den första knyter an till det första 

citatet jag presenterade när Gun berättar att hon hade haft en konflikt med 

Mats. Hon säger att det var ”nepotism” och att hon ”blev urförbaskad” när 

schemaläggaren och Mats hade ordnat så att Mats skulle få ta över en klass 

som hon hade haft hela 7:an i matematik, men hon sa ifrån och fick 

tillbaka sin klass fast han blev ”sur” (Gun, 090420). I en annan berättelse 
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utvecklar hon resonemanget om hur deras relation var efter att hon hade 

avstått från att söka tjänsten som studierektor och därmed lämnat vägen fri 

för hans ansökan till samma tjänst.  

 

Gun: (skratt) Ja, men det kunde vara lite prestigeförlust att, att man 

hade frågat mig först. 

Håkan: Ja just det ok. Så att han tyckte det var lite jobbigt? 

Gun: Ja, men det försvann snabbt. Sen jobbade vi jättebra 

tillsammans, inga problem. Och det berodde väl i viss mån, kan jag 

säga, på mig också. För att, ’nu är han studierektor’, ’punkt och slut’. 

Då rätta man sig efter det. (090420) 

 

Båda dessa berättelser beskriver sidor i deras relation som präglades av lite 

konkurrens om vem som bestämde. Hon markerar tydligt att allt han 

gjorde inte låg i linje med de berättelser som alla kände till. En egenskap 

som lyfts fram i många berättelser om Mats var hans humor och hur den 

satte sin prägel på till exempel julfesterna. Gun bekräftar denna sida hos 

honom, här i en berättelse där han busringer till Länsmuséet och utger sig 

för att vara en bonde som råkat harva upp gamla mynt och museichefen 

får bråttom. 

 

Gun: ’Men, men gör ingenting. [H: Nej.] Plocka inte upp dem. Rör 

ingenting.’ [H: (skratt)] Och det var ju Mats. Mats han lurade ut 

alltså museichefen, [H: Ja.] till och åka ut och så sa han väl ungefär 

’april, april’ [H: Ja.] Men han… det var ju typiskt Mats. (090420) 

 

Denna lite gränslösa humor var enligt Gun ”typiskt Mats” och många 

berättar att den var uppskattad, men den kunde också slå fel och 

missuppfattas. Den sista berättelsen i minnet om Mats handlar om hur 

han skulle skoja med en lärarkollega som var sjukskriven. Kollegan hade i 

Guns berättelse en benägenhet att vara mycket välplanerad och var känslig 

för oförutsedda händelser. 

 

Gun: Och Mats, skickade hem nån som absolut den människan inte 

kände, med en kalkon. [H: Jaha?]  Tydligen. [H: Ok, ja.] En naken 

kalkon (skratt). [H: Ja, ja, ja?] En kalkon och ringer på och säger att 
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det var från, om det var från försäkringskassan eller socialen eller 

nånting va. Och samtidigt så är det väl en liten kontroll att ’är du 

verkligen sjukskriven?’ Alltså det var [H: Ja.] En annan person hade 

ju genomskådat, [H: Jaja.] det på se, sekunder. [H: Ja.] Och skrattat. 

[H: Ja.] Den här killen han blev sjukskriven nästan ett halvår efter 

det. [H: Ja.] Han förstod inte. 

Håkan: Det blev helt fel, han. 

Gun: Nej han fattade inte vad det gick ut på. [H: Nej. Nej.] Men då 

vet jag, jag var förbaskad på Mats. [H: Ja.] Men han ville ju, han ville 

ju [H: Ja.] bara skoja. (090420) 

 

I denna berättelse visar Gun att skämtsamheten kunde få negativa 

konsekvenser och skapar därmed en distans till ett av de centrala och 

uppskattade temana i många av berättelserna om Mats. Hon uppskattade 

dock ofta hans humor och hon betonar starkt i berättelserna om honom, 

hans engagemang för barnen på skolan. 

 

Gun: Och nu, och sen en sak som jag gilla massor hos honom, det 

var att han var så ömsint med barnen. [H: Ja, ok…] Så det andra 

skojet han hade var ju för och överleva själv (skratt). [H: Ja precis.] 

Kalkoner och silvermynt i åkrarna och sådär. Ja. (090420) 

 

Jag har presenterat detta minne genom att börja med återberättelserna, de 

mest fragmentariska och osäkra berättelserna om vem Mats var och vad 

han stod för. Därefter kom det berättelser från dem som föreföll vana och 

entusiastiska över att berätta dessa berättelser. Slutligen har jag lyft in 

berättelser från Gun som var med redan innan Mats blev studierektor och 

som i viss mån konkurrerade med honom om inflytande på skolan. 

Därmed har jag visat hur vissa egenskaper hos Mats, såsom han framträder 

i berättelserna, fått symbolisk betydelse för lärarna och skolan. Men jag har 

också försökt visa att minnet har olika betydelse och dignitet för de olika 

lärarna. 

Rektorsberättelser som möts 

Det institutionella minnet om Mats har en tydlig symbolisk laddning för 

lärarna trots att lång tid passerat sedan han verkade som studierektor. 
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Budskapet i berättelserna om honom kan sammanfattas med nyckelord 

som skämtsamhet, gemenskap för alla, glamour, spänning och individuellt 

ansvarstagande. Brüde Sundin (2007) diskuterar i sin avhandling 

skolledarskap som ”en form av symbolisk aktivitet” (s. 196). Hon skriver 

att rektorer, genom sina handlingar, medvetet eller omedvetet utövar sitt 

ledarskap hela tiden, även när de inte är närvarande. Rektorer signalerar 

genom sitt agerande vad som är viktigt. Minnet av Mats visar att dessa 

signaler kan ha betydelse även lång tid efteråt (jämför Linné, 2005).59 Men 

frågan är hur detta symboliska budskap från förr används av lärarna idag, i 

mötet med nyare berättelser om skolledarskap och rektors uppdrag? Jag 

sammanfattar först några centrala drag i en senmodern berättelse om 

rektorers uppdrag, såsom det framstår idag, för att sedan återkomma till 

lärarnas berättelser om Mats. 

 

En forskargrupp (Ekholm, Blossing, Kåräng, Lindvall & Scherp, 2000) har 

utifrån tidigare forskning sammanfattat några krav på skolor och skolledare 

som anses centrala för att utveckla framgångsrika skolor. Samhällets 

ökande intresse för ledarskap i skolan och ”effective schools” (Ekholm et 

al. 2000, s. 73), ställs mot en bakgrund av att skolan har en nyckelroll att 

fylla för att länder ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen. 

Skolan behöver leva upp till krav på ”produktivitet, resultatansvarighet och 

värdegrund” (ibid. s 73). Decentraliseringen och införandet av målstyrning i 

skolan är enligt Ekholm (et al. 2000) en konsekvens av och ett svar på 

dessa krav. En annan konsekvens som lyfts fram är behovet av att kunna 

mäta kvalitet i skolan. TQM (Total Quality Management) beskrivs i detta 

sammanhang som ”ett styrsystem som nästan fått karaktären av en rörelse” 

(ibid. s. 75). Detta system som hämtats från näringslivet präglas av begrepp 

som kundorientering, ett enhetligt helhetsperspektiv, en ständig 

förbättringsprocess och delegerat ansvar.  Genom dessa tankars genomslag 

i skolpolitiken har det blivit viktigt för skolledare att formulera tydliga mål 

som kan utvärderas och att decentralisera ansvar till lärare, bland annat 

genom lagarbete.   

 

Den ökade fokuseringen på ledarskap i skolan bland politiker, forskare och 

media har även medfört att rektorer ofta hamnar i rampljuset på olika sätt. 
                                                 
59

 Linné visar hur två kvinnliga rektorer vid sekelskiftet 1900, genom sitt gränsöverskridande arbete, 
hade betydelse för hur synen på barn och pedagogik tog form i det moderna projektet. 
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Framgångsrika rektorer placeras på skolor med problem i hopp om att de 

ska vända negativa trender och när en skola presterar sämre görs rektor 

ansvarig. I medias rapportering gynnas berättelser om färgstarka personer 

och individer sätts i fokus (Blackmore & Thomson, 2004). Rektorernas roll 

som skolans ansikte utåt blir därmed en viktig performativ uppgift. 

Blackmore och Thomson (2004) har visat hur rektorer i brittiska medier å 

ena sidan skildras som ”super-heads and the knights and dames”, å andra 

sidan som ”maverick heads” (s. 308). De förra karaktäriseras av att tack vare 

deras insatser lockas nya elever till deras skolor, deras elever når målen och 

undervisningsmetoderna på deras skolor är moderna. De personifierar 

därmed den förda politiken. De senare, ”ensamvargarna” eller ”vildarna” 

(min övers.), framställs som kreativa innovatörer som står nära eleverna på 

olika sätt. Dessa rektorer undervisar själva, de sätter upp pjäser och de 

coachar idrottslag. De stödjer även sina lärare bland annat genom att 

minska deras administrativa bördor och de är ibland olydiga och kritiska 

till den förda skolpolitiken. Dessa rektorer personifierar en opposition mot 

ett teknokratiskt synsätt med stark fokusering på resultat och ekonomi.  

Blackmore och Thomson (2004) skriver även om hur rektorer i 

australiensiska medier hyllas som entreprenörer som löser praktiska 

problem och ger elever extraordinärt stöd, till exempel genom sin förmåga 

att ordna donationer från lokala företag. Mediabilden av rektor spelar alltså 

en viktig roll för skolors framtoning. Betydelsen av att vara skolans ansikte 

utåt medför viktiga arbetsuppgifter i rektors uppdrag.    

 

Vad händer i mötet mellan berättelserna om Mats och berättelsen om 

skolledare som formulerar mål, delegerar ansvar, utvärderar resultat och 

profilerar sig och sin skola i medierna?  

 

Berättelserna om Mats är unika, men han framstår i berättelserna som en 

riktig ”maverick head” (Blackmore & Thomson, 2004, s. 308) med sitt 

elevnära engagemang, sin kreativitet för att skapa trivsel i skolan och sin 

orädda skämtsamhet. De som berättar om Mats på detta sätt framträder 

genom sina berättelser som lärare som uppskattar detta budskap och 

möjligen kan berättelserna ur detta perspektiv ses som motberättelser ett 

mer instrumentellt synsätt på skolans verksamhet.  
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När det kommer till frågan om mål för verksamheten så framgår de inte så 

ofta explicit i lärarnas berättelser. Men budskapet, att det är viktigt att ha 

roligt i skolan och att det ska inkludera alla, framgår ändå tydligt.  Detta 

mål är nära förknippat med just minnet av Mats. Därmed inte sagt att det 

är det enda målet på skolan, men att det var betydelsefullt i lärarnas 

berättelser.  Huruvida detta mål är möjligt att utvärdera låter jag vara osagt. 

Eftersom lärarna talar om trivseln och skämtsamheten som förknippas 

med minnet av Mats än idag och flera talar om den som en viktig del av 

arbetet på Sjöskolan, så framstår det som att lärarna prioriterar detta mål 

högt. Frågan är vilken status ett sådant mål kan ges i en utvärdering idag 

om det ställs i relation till andra mål skolan ska uppnå? Min poäng här är 

att kvalitetssystem som utformats för annan verksamhet, riskerar att gynna 

vissa berättelser men tysta andra om vad som är viktigt i skolan. Lyhördhet 

för lokala förutsättningar och för långsiktiga mål, samt ”mjuka 

redovisningsformer” (Hargreaves & Fink, 2008, s. 158) har lyfts fram som 

sätt att öka mångfalden i skolan och gynna ett hållbart ledarskap.  

 

Ett annat typiskt drag för berättelserna om Mats är att hans individuella 

ansvarskänsla var betydelsefull. Denna fokusering på en individ, en tydlig 

ledare, ligger i linje med hur vi ser på chefers roll idag och hur de 

presenteras i medierna. Det är kanske inte så överraskande eftersom 

berättelserna om Mats formulerats en bit in på 2000-talet. Sett på det viset 

blir de en möjlighet för lärarna att marknadsföra sin skola som en plats 

med en historia där det finns inslag av både spänning och glamour, i form 

av en karismatisk studierektor med goda kontakter. Han personifierar en 

individuell handlingskraft och vilja att ta individuellt ansvar i lärarnas 

berättelser. Han tog viktiga initiativ för elevernas skull genom att skapa en 

mötesplats, ordna underhållning och lägerskolor. Hans kontakter gjorde 

det möjligt att diskret ordna fram medel till de elever som inte hade råd, 

berättar Gun. Hans engagemang sträckte sig utanför både arbetstid och 

arbetsbeskrivningar och det är därför jag, med senmodern skolterminologi, 

valt att tillskriva honom epitetet välfärdsentreprenör (jämför Blackmore och 

Thomson, 2004). Denna vilja att ta ansvar, som lärarna tillskriver Mats, går 

stick i stäv med kraven på den delegering av ansvar till lärarna som pågått 

sedan 90-talet. Skolornas kvalitetsutveckling har kopplats till lärarnas och 

arbetslagens förmågor att samarbeta och utvärdera sin verksamhet. Den 
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starka betoningen på en chef som tar ansvar kan kopplas till en kritisk 

hållning till den processen, vilket blir särskilt tydligt i Hedvigs version.  

Paradoxalt nog så betonas återigen skolledares kreativitet, kapacitet som 

innovatörer och ledare i lokalsamhället i samband med forskning om 

effektiva skolor och effektivt ledarskap (Hargreaves, 2009; Fullan, 2009). 

Kreativa ledare betraktas som en nyckelfaktor för måluppfyllelse, 

effektivitet och stärkt konkurrenskraft (Fullan, 2009). Det institutionella 

minnet om Mats kan därmed länkas till narrativ om rektors centrala roll 

för implementeringen av skolpolitiska beslut, oavsett om de handlar om 

utjämning av sociala skillnader i samhället eller stärkt internationell 

konkurrenskraft. 

En berättelse om välfärd 

Epitetet välfärdsentreprenör understryker vad jag ser som den starkaste 

berättelsen om skolans uppgift som tar form i det institutionella minnet 

om Studierektorn Mats. Sjöskolan byggdes som en del av det politiska 

välfärdsprojektet där klasskillnaderna skulle minskas genom en skola för 

alla (Englund, 1995), därav välfärdsdelen i epitetet. Berättelserna om Mats 

handlar om en människa som själv tog tag i att skapa gemenskap, i det 

blandade elevunderlaget, genom handlingar som han drev långt och på sitt 

eget sätt, därav entreprenörsdelen i epitetet. Hjälten eller grundaren för att 

använda Lindes (2009) terminologi bär med sig ett budskap som signalerar 

sådant som är viktigt för medlemmarna då de formar sina identiteter. 

Därmed inte sagt att alla lärarna vill bli välfärdsentreprenörer, eller tolkar 

budskapet på samma sätt. Några av lärarna är tydliga entusiaster och säkra 

berättare av detta institutionella minne, andra är otydligare och hänvisar 

till säkrare källor. Lärarna förhåller sig alltså olika till minnet och det ges 

olika betydelse för dem som lärare. Berättelsen om välfärdsstaten och en 

skola för alla har en central position i flera versioner av detta institutionella 

minne. Exempel på detta är att Gun berättar om hur han gjorde 

lägerskolan möjlig för alla, Annas och Eriks berättelser om den 

gemensamma lokalen och Hedvigs berättelse om hans engagemang för 

eleverna utanför skoltid. Denna berättelse framstår som en tråd i ”väven av 

samband och beroenden” (Bauman, 2002, s. 23) såsom den ter sig för 

lärarna på den här skolan.  
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De stränga männen – det tredje institutionella minnet 

Det institutionella minnet om de stränga männen innehåller olika 

berättelser, eller versioner av berättelser, som handlar om en grupp 

manliga lärare som anställdes tidigt i Sjöskolans historia, på 1960 och -70-

talet. De yngre lärarna säger att berättelser om dessa män var vanliga bland 

lärarna på skolan och de pekar ut vissa individer som särskilt engagerade 

återberättare, till dessa räknas bland andra Hedvig och Erik som jag 

intervjuat. De mest detaljrika versionerna kommer från lärare som var med 

på den tiden. De versioner som räknas till detta minne ryms inom de 

ramar jag här med hjälp av Hedvig anger. 

 

Hedvig: De kunde för så såg det ut på den tiden i princip plocka, så 

de plockade ju till sig Johan, Pelle, Bengt, Hans. Alltså flera stora 

starka män. (080909) 

 

Lärarna var alltså män och beskrivs som utvalda och starka. Hedvig 

beskriver denna tidiga lärargrupp som ”framför allt sträng”. Men hon 

berättar även om en lite ”galen” skämtsamhet som hon deltog i och 

uppskattade. Detta blev tydligt i den berättelse som fick inleda den här 

avhandlingen och som handlade om hennes första besök på skolan där 

hon mötte två skojfriska kollegor. Dessa manliga lärare ges olika epitet som 

indikerar de olika berättarnas positioner till minnet såsom ”originalen”, 

”individualisterna”, ”de udda individerna”, ”de handplockade” och ”de 

stränga och starka”. 

Två centrala personer i gruppen 

Två personer nämns ofta vid namn i lärarnas berättelser och framstår som 

centrala i denna grupp av manliga lärare. Berättelserna om dessa två är 

mycket en produkt av de lite äldre lärarna eftersom de var med på skolan 

när dessa män jobbade där. Denna närhet till huvudpersonerna i 

berättelserna ger dem en särskilt personlig prägel. De bidrar gemensamt till 

hur det institutionella minnet om de starka männen kan förstås, därför 

återberättar jag kort vad jag fått höra om dem. 
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Kent var under många år tillsynslärare på skolan. En av hans 

huvuduppgifter var enligt Anders att hålla disciplinär ordning på skolan 

och skälla på elever som inte skött sig. Anders berättar att Kent var effektiv 

och kraftfull då han skötte sin uppgift. 

 

Anders: […] hände det nåt nån dag så, i regel så var det avklarat 

samma dag va. [H: Ja.] Antingen så kom Kent in i klassrummet och 

’får jag prata med dig?’ Och då kom det ut nån. Och sen vackla han, 

eleven in igen då. När han hade fått sig en åthutning i regel. Och 

förmodligen kloka ord också. ’Sådär beter man sig inte’. [H: Nej.] 

Det där, det skedde väldigt odramatiskt på det, på det sättet va. Och 

mycket utan att det var dröjsmål på flera veckor och den där stilen. 

Och att det behandlades i nån konferens eller, nej. (090615) 

 

Enligt Anders var Kents verbala förmåga en tillgång eftersom han fann bra 

ord som gjorde att disciplinära problem snabbt kunde få ett slut. 

Elevvårdskonferenser och föräldrakontakter framstår som onödiga. Erik 

sammanfattar kärnfullt Kents uppgift ”han var ju tillsynslärare, ilsken, 

jättebra hade hand om nycklarna” (090519). 

 

Denna auktoritära stil omfattade inte bara eleverna, enligt Erik, utan även 

externa myndighetspersoner som kom till skolan. Han berättar att Kent 

kallade Länsskolenämndens representanter för ”åsiktsmannekänger” 

(090519) och att han själv tänkte på ett liknande sätt när han mötte 

”damen” från Skolverket som sa ”Jag är expert”. Självständighet och frihet 

att göra på sitt sätt framstår som viktigt i Eriks version. Woods och Jeffrey 

(2002) har beskrivit hur lärare på ett liknande sätt, i sina berättelser, gör 

motstånd mot skolinspektörers besök i deras klassrum. Lärarnas arbete 

med sina yrkesidentiteter delas, enligt Woods och Jeffrey, mellan vad de 

gör och säger då inspektörerna är där och vad de tänker om hur de 

egentligen är. Detta arbete beskrivs, med referenser till Goffman (1959), 

som ett spel eller en lek som lärarna gör.  

 

Hedvig berättar att Kent personligen gjorde skillnad i hur det var bland 

eleverna på skolan och hon kopplar honom till gruppen män som fått ge 

namn åt detta institutionella minne. 
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Hedvig: Han kände ju igen i stort sett varenda elev och han var ute 

och kollade på rasterna. Och han hade…hur säger man, järnkoll, nu 

för tiden. [---] Ja sen upplevde jag ju, och många med mig sen att 

efter det att Kent hade slutat så blev det ju liksom lite mera 

slappthänt, lite slappare och ingen som riktigt ville ha koll på vad 

som hände på raster […] Kent var väldigt duktig och han var stark 

och så och det var ju de här andra männen också. (080922) 

 

Praktiska och raka lösningar, ordning och kontroll tillsammans med en 

disciplinerande auktoritet framställs som uppskattade förmågor hos Kent 

bland de kollegor som berättat om honom. I synnerhet Hedvig och Erik, 

men även Anders, har i sina berättelser gett uttryck för att det blivit mindre 

ordning i skolan och en skepticism mot konferenser. Deras versioner om 

Kent kan därför också ses som identitetsframträdanden där de betonar 

vikten av individuellt ansvar, ordning och reda samt korta, informella 

handläggningsrutiner av elevärenden. 

 

Pelle nämns så gott som alltid med sitt smeknamn. Han levde ihop med 

Hedvig och hon säger att det hade betydelse även för hur hon uppfattades. 

 

Hedvig: Och sen tror jag litegrann att det intrycket av att jag kunde 

vara rolig, det förstärktes i och med att Pelle var ju också rolig. Och 

ansågs vara rolig av väldigt många och han puffade väl på min, mitt 

sätt, antar jag. Eftersom vi levde ihop. (080922) 

 

Många berättar om Pelles positiva inflytande på det sociala livet på skolan. 

Anders säger att alla som känner till Sjöskolan också känner till Pelle. Erik 

berättar hur Pelle gav uttryck för sin kritiska hållning till skriften 

”Läroplansdebatt” genom att vika ”flygplan av det (skratt) [H: (skratt)] och 

skicka rakt i papperskorgen. Alltså han sikta rätt också varje gång” (Erik, 

090519). Anders berättar att Pelle var en duktig språklärare, bra på att 

berätta roliga historier och att han var med och spelade fotboll. 

Berättelserna om honom är därmed på många sätt typiska för det 

institutionella minnet om de stränga männen. Han roade gärna kollegor 

med berättelser om egna erfarenheter, enligt Anders och ibland med en 
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vågad poäng som här när han berättar om hur han undervisade i språk och 

längdhopp för en grupp särskoleelver.  

 

Anders: Och han skulle hoppa längdhopp där men det blev att han 

hoppar bakåt istället. [H: Ok (skratt)] Och vi satt där och vek oss av 

skratt. [H: Jaja.] När han berättade det. (090615) 

 

Min poäng här är inte att värdera ett skämt berättat i ett specifikt och 

slutet sammanhang för en lång tid sedan utan att försöka förstå hur detta 

institutionella minne är konstruerat och vilken funktion det har. Jag ser 

denna typ av vad jag kallade för vågad poäng som en viktig del i detta 

minne. De manliga lärarna vågade vara kontroversiella i sitt sätt att 

uttrycka sig och förhålla sig till sin arbetsplats och skämtsamheten hade en 

given plats i detta sammanhang. Det förefaller som att denna lärargrupp 

hade ett gott stöd av varandra och även av skolledningen. Detta intryck 

förstärks av berättelser om hur de stränga männen kom till skolan. Flera av 

lärarna berättar om hur dessa män ”handplockades” (Hedvig, 080909; 

Anna, 070426) just till Sjöskolan. De personliga banden framträder tydligt 

och närheten till skolledningen var självklar. I berättelserna beskrivs flera 

av männen som verbala, något som användes både för att berätta roliga 

historier och för att tillrättavisa.  

 

Erik: Pelle och Börje och Urban och allt vad de hette. De sa ifrån! På 

ett bra sätt, punkt slut det gör vi inte va. Utan, alltså utan att för det, 

för den skull vara negativa, för det var de ju inte. (090519) 

 

Genom berättelserna om dessa två lärare har jag lyft fram några centrala 

drag i detta institutionella minne. De framställs som stränga, tydligast hos 

Kent, och skämtsamma, tydligast hos Pelle. De framställs även som verbala 

med förmåga att tillrättavisa effektivt och vinna en publik med en 

berättelse. Dessutom verkar de haft ett starkt stöd genom vänskapsband 

och en status av att ha varit handplockade och kunniga. 

 

I det följande nyanseras och problematiseras det institutionella minnet om 

de stränga männen genom att jag lägger till fler berättelser om dem. Denna 

gång knyter jag inte berättelserna lika hårt till enstaka personer och namn. 
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De yngre lärarna är ofta osäkra på namnen och vissa berättare är kritiska 

till detta minne och undviker namn. Därmed närmar jag mig också frågor 

om vilka funktioner detta institutionella minne kan ha. Vad är det för 

poänger med detta institutionella minne och hur förhåller sig olika lärare 

till dessa poänger när de gör sina identitetsframträdanden? 

Jargong och disciplin i Sjöskolan 

Olof berättar att det fanns många berättelser om ”läraroriginal” (081119) 

på skolan och Anna säger att det fanns ”mera plats för udda individer” 

(070917). När Fredrik talar om dessa män blir det tydligt att det handlar 

om berättelser som återberättats och i berättelserna betonas de stränga 

männens individualistiska karaktär och fokusering på ämneskunskaper.  

 

Fredrik: Men det kunde väl va såna som lite lärarstil med. Det var ju 

väldigt ämnesinriktat då. De, de brydde sig inte så mycket om, och 

det var det väl ingen som gjorde förr, så som det är nu. Nu är det 

väldigt mycket elevärenden, alltså som man ska diskutera saker och 

frånvaro och sånt där. Men då, förr kändes det, i alla fall de här 

originalen, de var alltså… inriktade mot sina ämnen så att det var. 

Det var bara det som gällde. Om de som inte brydde sig om det, skit 

i dem då, nu kör vi som vill det. På studiedagar och sådär vet jag de 

berättade att, det var ju. De kanske var med till förmiddagsfikat och 

om det inte var nånting som passa dem då åkte de hem istället. [H: 

Ok.] ’Jag, jag kan det redan eller det här var inte intressant.’ [H: Nej.] 

’Åker hem och läser på min fysik istället eller min historia’ eller vad 

det nu kan ha varit då. Och de var så pass starka på skolan så att 

rektorn brydde sig inte om det. Det va, de fick köra lite sitt eget race 

tror jag. [H: Jaja.] Jag var ju inte med då, [H: Nej.] men jag, det är så 

jag uppfattat det. Och att de var ändå respekterade för att de var väl 

ändå så pass duktiga på ämnet och fick med sig de flesta eleverna 

också, tror jag… Men, det var nog vanligare förr. (090602) 

 

Fredrik markerar att minnet av dessa lärare tillhör det förflutna, själv gör 

han identitetsframträdanden som en lärare som får med alla i laget vilket 

står i tydlig kontrast till hans berättelse om de stränga männen. En poäng 

som börjar framträda i detta institutionella minne är att de framställs som 
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originella, som individualister och som fria i relation till det mesta. De 

oroade sig inte om vad experter ansåg eller vad chefen tyckte och de 

avstod en studiedag om innehållet inte passade. De framställs som 

självsäkra personer som tar plats på olika sätt. Anna berättar om en 

kvinnlig språklärare som hade svårt att etablera sig, ”Det fanns inte riktigt 

plats då. [H: Nej.] Men det var många manliga språklärare” (070917). 

 

De följande berättelserna indikerar att skämtsamheten fungerade som ett 

sätt att skapa gemenskap inom gruppen och eget handlingsutrymme för de 

enskilda lärarna. De manliga lärarna utvecklade en jargong, i betydelsen ett 

sätt att prata och skämta inom gruppen, som inte självklart kunde förstås 

eller tolkas av utomstående. Berättelserna som presenteras här handlar 

snarare om jargongen än är en del av den.  

 

I Hedvigs berättelse om sitt första möte med de manliga kollegorna stod 

det klart att hon uppskattade jargongen. Det var i hennes berättelse tydligt 

att dessa män inte oroade sig för vad hon som ny lärare på skolan tyckte 

om deras sätt att bemöta henne, de tog sig friheten att skämta så hon 

”rodnade och bleknade” (Hedvig, 080922). I denna berättelse tar Hedvig 

trots det tydligt ställning för jargongen. Hon säger att den passade henne 

”väldigt bra” och såg gemenskapen som ett stöd som gav henne trygghet 

när hon var en ung lärare. Hon är samtidigt medveten om att andra 

kvinnor ”som var på Sjöskolan ungefär samtidigt” (Hedvig, 080922) inte 

kände likadant.  I samma berättelse erbjuder hon en annan 

tolkningsmöjlighet när hon beskriver hur andra kvinnor som var med på 

skolan på den tiden kan ha uppfattat skämtsamheterna som ”sexistiska” 

och gruppen män som ”karlakarlar” (Hedvig, 080922). Denna alternativa 

beskrivning indikerar att det funnits en diskussion på skolan om männens 

skämtsamhet och om hur minnet om de stränga männen ska förstås. 

Berättelsen berättas en bit in på 2000-talet och den historiska kontexten 

har förändrats vilket kan ha betydelse för vad som betraktas som normen.  

 

Gun är kritisk mot den manliga jargongen på skolan. Både genom 

innehållet i följande berättelse och genom att hon väljer att berätta den för 

mig gör hon ett identitetsframträdande som en lärare som vänder sig mot 

orättvisor. En intressant detalj är att hon gett denna berättelse en egen 
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rubrik, ”Den mobbade läraren”. Hon börjar berätta den direkt efter en 

paus utan att jag ställt någon fråga. Det förefaller som att hon bestämt 

innan att hon vill berätta den för mig och att hon tycker den är särskilt 

viktig. 

 

Gun: ’Den mobbade läraren’ [H: Ja?] Jag hade några väldigt 

frispråkiga och roliga och trevliga och härliga kollegor. Men de stack 

lite över skacklarna ibland. Och det gjorde de verbalt. [H: Ok.] Så att 

nere i kollegierummet, när det hade hänt nånting så kallade några av 

de här, de kallade eleverna för. Jag törs nästan inte säga det, ’Jävla 

pissbrudar’ förekom. ’Getter’ ett annat och det fanns fler. Jag, jag 

reagerade alltid negativt, min hjärna sa ifrån. Jag tyckte det var lite 

obehagligt. [H: Ja.] Ja. Och jag tänkte det är ju bar i och för sig den 

där inner cirkel och det händer väl inget ont med det och [H: Nej.] 

så vidare. … Men efter några gånger jag hade hört det så tänkte jag. 

Gun, vad skulle du tycka om, nu har jag ingen dotter, men om din 

dotter nu gick till en skola där någon utav lärarna kallade henne för 

’Jävla pissbrud’? Jag skulle tycka det var förskräckligt. Och då tänkte 

jag såhär. Vågar de säga så om elever, då vågar väl för fasiken jag säga 

vad jag tycker. Så jag sa ifrån. Och jag sa såhär precis som att, om jag 

har en elev, eller om du har ditt eget barn som går på en skola, skulle 

du tycka om att någon sa så? Jag vet att det är inte i ond mening, 

men. Ni är jättegulliga kollegor, ni är jätteduktiga lärare och ni är 

omtyckta av eleverna. Men kan vi inte försöka bryta den här 

jargongen? Det var ju känsligt. Det var ju inte bra. [H: Nej.] Att jag 

sa. 

Håkan: Svära lite i kyrkan där? 

Gun: Precis. Mm. Men jag sa inget mer. Sen var det väl, ja. Nästa dag 

jag kom till skolan och kom in i kollegierummet så började en del, 

’Sch! Nu kommer Gun.’ Då var jag ju mobbad alltså! (skratt) 

(090420) 

 

Berättelsen slutar med att ”de sa inte de här orden!” men att mobbningen 

fortsatte i några månader.  
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Gun: Och sen om jag fick lite skit för det att de ’sch, sch’. [H: Ja.] En 

del så där va. Ja mm. ’Och jag undrar om man får säga det här? Får 

man säga lilla gullegumman?’ och sånt där sa de ju då va, till varann. 

’Är det accepterat?’ Och jag, jag struntade i (skratt) (090420) 

 

Men därefter ebbade det ut och när rektor fick höra talas om detta gav han 

henne sitt stöd och kallade henne modig. Både som berättare och som 

huvudperson i berättelsen tar Gun starkt avstånd mot jargongen som 

denna grupp män gav uttryck för. Hon framträder som en lärare som tagit 

strid för elevernas värdighet och mot männens jargong. Hon säger att det 

hade sitt pris men att det var värt det, berättelsen blir därmed en 

framgångsberättelse ur hennes perspektiv.  

 

Dessa båda versioner polariserar möjligheterna att förstå det institutionella 

minnet om de stränga männen genom att skapa två ytterligheter. Å ena 

sidan kan minnet ses som ett minne av en tid då lärare vågade vara 

originella, fria och lärarens jobb var roligare, det kollegiala stödet var då 

mer informellt. Å andra sidan kan det ses som problematiskt att det 

originella, roliga och informella inte omfattade alla kollegor och att det 

kunde missförstås och få negativa konsekvenser även för eleverna. När jag 

lyssnar på lärarna som ofta leende berättar om dessa män får jag ett intryck 

av att många har satt värde på berättelserna om dem. Hedvigs och Guns 

berättelser visar på ytterligheterna, men de flesta berättelserna om männen 

är inte så detaljrika och inte heller lika känsloladdade. Fredrik berättar att 

han vid en storstädning hittade en flaska vin och fick då höra en massa 

historier, bland annat berättelser om lärarna satt kvar ibland på fredagar 

och ”satt och rökte och drack öl och sådär liksom, det var mer den stilen 

som fanns mer då.” (Fredrik, 090602). En annan berättelse handlade om 

att de bytt ut en videofilm som en av dem skulle visa för sina elever vilket 

försatte honom i en pinsam situation. Fredrik berättar att han och Erik 

försökte driva den skämtsamma traditionen vidare, ”[f]ast på en mer 

normal nivå” (Fredrik, 090602). De skickade till exempel runt en rapport 

från 1982 på cirkulation bland kollegorna och skrev namnlistor på den 

gemensamma whiteboarden utan någon förklaring om varför namnen stod 

där.  Lärarnas vågade skämtsamhet framstår i detta institutionella minne 

som ett sätt att visa att inget är heligt och att de var fria att göra och säga 

250



 251 
 

vad de ville. Traditionen levde kvar på 2000-talet om än på en ”normal 

nivå” och ger Fredrik möjlighet att framträda som en skämtsam kollega. 

 

Avslutningsvis vill jag återigen rikta sökarljuset mot strängheten i detta 

institutionella minne som blev tydlig i berättelserna om Kent, men han var 

inte ensam. Följande berättelse av Hedvig handlar om hur lärarna 

kollektivt tillrättavisade en elev ”som hade gjort bort sig väldigt” (080922) 

inför en kvinnlig lärare på hemkunskapen, det var ” väldigt allvarliga saker” 

som inträffat. 

 

Hedvig: Och då var det nån av de här. Det kan ha varit Mats som 

föreslog, ja men vi tar in den här grabben i, till biblioteket och alla 

som undervisar honom sitter med där, och så berättar vi för honom 

var och en vad vi tycker om hans uppträdande. Och det gjorde vi och 

det var ju inte många som tyckte att hans uppträdande var riktigt 

perfekt, [Hå: Nej.] och den killen, han blev jättebra sen. [Hå: Mm, 

mm mm.] Det är ju ett sätt att visa att här håller vi ihop. (080922) 

 

En poäng Hedvig gör i denna berättelse är att denna spontana 

sammandragning av lärare för att ta itu med en (kvinnlig) kollegas 

disciplinproblem med en elev framställs som ett exempel på hur effektiv 

den äldre informella samarbetsmodellen var i jämförelse med att ha 

formella konferenser om elever. Hon säger att det aldrig senare var ”så bra 

gemensam uppställning som de första årtiondena” (Hedvig, 080922). Det 

är enligt Hedvig viktigt att kunna visa en enad front gentemot en elev som 

stör undervisningen och det var något hon anser att de var duktiga på. En 

annan poäng är att åtgärden var effektiv eftersom det skedde direkt. 

Berättelsen ger intrycket att Mats föreslår samlingen i biblioteket och sen 

går de dit utan att någon tid förflyter där emellan. Denna direkta, spontana 

reaktion på ett disciplinproblem är typisk för olika versioner om de starka 

männen. Att ”han blev jättebra sen” tolkar jag som att han inte ställde till 

med fler problem i skolan, men sett ur ett barnperspektiv är berättelsen 

uttryck för ett synsätt där barnets rättigheter var underordnade skolans krav 

på disciplin. Det blir även tydligt när Anders här berättar om en av de 

manliga kollegornas agerande när han ertappat en elev som kastat snöboll. 
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Anders: Och så höll han en liten föreläsning som han då kunde göra 

i väldigt fina ordalag, sarkastiska i regel då. Vad det innebar att kasta 

snöbollar, att det var förbjudet och att det kunde skada och alltihopa 

där då. Ja och sen ’Vad har du i handen då?’ ’En snöboll’, sa eleven 

då.  ’Det får du inte ha, stoppa ner den i fickan’ sa han. Ja det gjorde 

eleven. [H: Usch.] Han la ner snöbollen då. (090615) 

 

Snabbheten och effektiviteten blir tydlig även när Erik berättar om sitt 

arbete mot mobbning. Han och en kollega hämtade eleven som gjort 

något och eleven fick stå till svars. 

 

Erik: Hopp varför är vi här då? Ja för det mesta då erkände de då. Nu 

vill vi att du talar om därhemma. [H: Ja.] Jaha och så ringer mamma 

eller pappa till oss, annars ringer vi. [H: Ja.] För det mesta ringde 

mamma eller pappa då. [H: Ja, ja.] Så var det så lätt. (090519) 

 

Snabbhet och enkelhet i lärarnas reaktioner mot disciplinproblem beskrivs 

som en styrka och legitimitet hämtas i berättelserna om de starka männen. 

Denna inställning tycks ha omfattat även annan personal på skolan, såväl 

rektor som vaktmästare. 

 

Erik: Jag tycker att det är lite flummigt det där, jag vill ha alltså pang 

på alltså. Det effektivaste va att vi hade vaktis på Sjöskolan, Frank, 

han tog in dem och skällde ut dem så de tjöt ju för det mesta alltså. 

[H: Ok.] Sen var det bra, det hände ingenting mer alltså. [H: Nej.] 

De grät och kom ut va. (090519) 

 

Här och hos andra finns en uttalad önskan om rakare och snabbare, 

möjligen även hårdare, åtgärder mot elever som gör fel. Men detta 

framställs snarare som en hållning från vuxenvärlden än en ensak endast 

för pedagogerna i skolan. Endast Guns berättelse om den mobbade läraren 

ger uttryck för att synsättet på barn kunde betraktas som kränkande.  

Berättelser om ordning och stränga män i skolan 

Betoningen kan läggas olika på orden som fått ge namn åt detta 

institutionella minne. De stränga männen, eller de stränga männen. 
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Genom dessa skilda betoningar vill jag markera att minnet dels handlar om 

kön både i sitt budskap och i de identitetsframträdanden som lärarna gör 

och dels om berättelser om ordning och reda (Lunneblad, 2010) i skolan. 

Efter en kort sammanfattning av budskapet i det institutionella minnet 

analyserar jag genusaspekten. Först diskuteras kön i relation till den 

historiska kontexten i vilken grundskolan startade. Därefter diskuterar jag 

hur kön konstrueras och görs relevant då lärarnas identitetsframträdanden 

tar form då de berättar om de stränga männen. Avslutningsvis diskuteras 

det institutionella minnet i relation till de olika förväntningar på kvinnliga 

och manliga lärare som ibland tas för givet i berättelser om ordning och 

reda i skolan idag.   

 

Budskapet i detta institutionella minne är att de stränga männen 

(originalen, individualisterna, de udda individerna, de handplockade etc) 

en gång hade en stark ställning på skolan. Dessa lärare hade gott 

självförtroende som bottnade i gedigna ämneskunskaper och goda verbala 

förmågor, enligt flera av berättelserna. De var kritiska till utomstående 

auktoriteter och experter, men hade goda kontakter med den egna 

skolledningen. De beskrivs som handlingskraftiga och flera berättelser 

handlar om hur de tog tag i ordningsproblem på skolan, antingen själva 

eller tillsammans. Metoderna varierade, men det gick alltid snabbt och den 

verbala förmågan var avgörande. Dessa män var också måna om att 

underhålla sin omgivning och ha trevligt tillsammans och byggde upp en 

gemenskap, en vi-känsla och en egen jargong. De framställs som okänsliga 

för vad andra tyckte och vågade stå för sina handlingar, sina skämt och 

sina åsikter, även om de var kontroversiella och kunde uppfattas som 

kränkande. Detta är ett koncentrat av budskapet i de berättelser som 

lärarna förmedlat om denna grupp manliga lärare i Sjöskolans förflutna. 

De manliga lärarnas frihet, självständighet, originalitet och rätt att säga och 

göra som de ville framstår som centralt i berättelsernas budskap.  

Könsaspekter i den historiska kontexten 

Sjöskolan startades under andra halvan av 1960-talet, den var nybyggd i ett 

nybyggt bostadsområde och ny personal rekryterades. Denna historiska 

kontext var en brytningstid på flera sätt för svensk skola. Grundskolan som 

fenomen var en nyhet och på högstadiet undervisade lärare som tidigare 
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undervisat som ämneslärare i realskolan eller flickskolan och folkskollärare 

som genomgått ett års fortbildning (Persson, 2008).60  Det var inte 

självklart vilka lärare som skulle undervisa på högstadiet, eller vilken 

kompetens som var önskvärd hos dessa lärare. Bland lärare och pedagoger i 

många länder pågick en diskussion om utbildningen borde vara 

ämnescentrerad eller barncentrerad, detta har beskrivits som en konflikt 

mellan ett traditionalistiskt och ett progressivt synsätt (Hargreaves, 2006).  

Konkurrensen om vilka lärare som skulle få tjänster på högstadiet har 

beskrivits som en kamp mellan olika lärarkategorier (Sparrlöf, 2007; 

Persson, 2008). Situationen var komplex eftersom det var brist på 

realskollärare/ämneslärare och folkskollärarna hade förlorat möjligheten att 

få tjänst på lågstadiet eftersom småskollärarinnorna jobbade där. I kampen 

om tjänsterna på högstadiet var kön en fråga av betydelse. 

Könskvoteringen till seminarierna upphörde i början på 1970-talet och 

andelen kvinnor som antogs ökade (Persson, 2008). Tidigare hade 

folkskollärarna varit uppdelade i olika förbund beroende på vilket kön de 

tillhörde, olikheterna hade betonats. Männen hade hävdat sin exklusivitet 

med hänvisning till ”ett grundläggande könskapital” (Sparrlöf, 2007, s. 

237) där lärarkompetens kopplades till fysiskt ärvda egenskaper såsom 

initiativkraft och styrka. När folkskollärarna samlades i Lärarförbundet som 

organiserade båda könen tonades olikheterna mellan könen ner inom 

förbundet och istället betonades vikten av deras utbildning och 

yrkeserfarenheter. I kampen om högstadiet hävdade adjunkterna att 

folkskollärarnas kunskaper var otillräckliga och att de sänkte standarden. 

Samtidigt hävdade folkskollärarna att deras kompetens var bättre lämpad 

för det breda utbildningsuppdraget (ibid.). Att kön var en faktor att räkna 

med i kampen om tjänsterna skrivs fram tydligt av både Persson och 

Sparrlöf. Generellt hade antalet män minskat vilket beskrivits som en 

femininisering av yrket (Sparrlöf, 2007; Bertilsson et al., 2009). Olika 

traditioner skulle mötas, realskollärarna var oftast män, många 

flickskollärare var kvinnor som till en början var skeptiska till att undervisa 

pojkar (Persson, 2008) och de flesta folkskollärare som vidareutbildade sig 

var män. Det var dessutom mest män som sökte ledande befattningar i 
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 Bland dem jag intervjuat och som hade en bakgrund i tidigare utbildningssystem känner jag till 
följande spridning. Hedvig hade jobbat som ämneslärare på gymnasiet, Gun var folkskollärare och 
hade jobbat på flickskolan och vidareutbildat sig, Erik var folkskollärare som vidareutbildat sig och 
Anna kom från gymnastik och idrottshögskolan. 
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grundskolan till en början. I ett bredare samhällsperspektiv var 

jämställdhetsrörelsen på frammarsch och många var engagerade i det som 

kallats den andra vågens feminism (Florin, 2005; Persson, 2008) 

 

När jag analyserar minnet om de stränga männen mot denna beskrivning 

av den historiska kontexten så framträder den manliga jargongen på 

skolan, de manliga lärarnas stränga tillrättavisningar och deras referenser 

till bildning och djupa kunskaper som en del i kampen om högstadiet. 

Detta institutionella minne kan då förstås som en grupp manliga lärares 

sätt att muta in Sjöskolans högstadium som ett område där manliga ideal 

konstruerades och hävdades som det normala. Jargongen och strängheten 

framstår som en utestängningsstrategi där kvinnliga (folkskol-)lärare inte på 

ett självklart sätt kunde ta plats på skolan. Anna berättar till exempel om 

den kvinnliga språklärarens svårigheter att etablera sig. Även Hedvig, som 

tydligt inkluderades i den manliga gemenskapen, säger att andra kvinnor 

kunde uppfatta jargongen som sexistisk och männen som ”karlakarlar” 

(Hedvig, 080922). Guns berättelse blir särskilt intressant i detta 

sammanhang. Hon berättar om ”den mobbade läraren” där poängen är att 

hon gör motstånd mot jargongen. Hon beskriver sig också som en segrare 

på flera sätt, orden upphörde, männen var bara några få, rektorn gav henne 

sitt stöd och få kollegor ställde sig bakom jargongen. Denna berättelse 

utspelar sig någon gång mellan 1985 och 199061 och jag ser den som något 

av en vändpunkt i skolans historia eftersom den så tydligt visar att denna 

manliga jargong var möjlig att ifrågasätta. Berättelsen kan därmed ses som 

ett uttryck för att andra normer börjat göra sig gällande och att den lokala 

genusregimen förändrats. Gun argumenterar med utgångspunkt i det 

privata familjelivet då hon frågar hur det skulle kännas om det hade varit 

hennes, eller någon av männens, dotter som kallats de fula orden. Hon 

framträder då som en förälder som inte accepterar ett sådant språk om sitt 

barn och hon begär att männen ska tänka på sig själva som föräldrar. 

Brytningen med den manliga jargongen indikerar en förändring av hur 

manliga lärare konstruerades på Sjöskolan. Detta kan därmed betraktas 

som en berättelse om hur det gick till, just där och just då, som kan sättas i 

relation till en stor berättelse om femininiseringen av svensk skola 
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 Jag tog kontakt med Gun per telefon i samband med denna analys eftersom det framstod som 
viktigt att datera denna berättelse eftersom jag drar slutsatser av när den ägde rum. 
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(Sparrlöf, 2007). Männen blev färre både på Sjöskolan och i svensk skola 

samtidigt som förväntningarna på dem förändrades.  

Konstruktioner av kön i lärarnas identitetsframträdanden 

När fokus flyttas till här och nu genom de identitetsframträdanden lärarna 

gör när de berättar blir analysen mer komplicerad. Eftersom berättelserna 

så påtagligt handlar om män i skolans förflutna så präglas lärarnas 

identitetsframträdanden inte bara av hur de framträder som lärare, utan 

även om hur framträder som män eller kvinnor. 

 

Utifrån ett biologiskt synsätt på kön så råder det ingen tvekan om att 

antalet män minskat i svensk skola (Bertilsson et al., 2009) och så är fallet 

även i Sjöskolan. Men om kön betraktas som en konstruktion eller som 

positioner som individer kan inta, något som formas i ett socialt 

sammanhang (Connell, 1995; Nordberg, 2005), så blir det mer intressant 

att fråga sig hur kön görs relevant då lärarna formar sina yrkesidentiteter? 

Det blir då också möjligt att diskutera hur dessa konstruktioner förändras 

över tid i olika historiska kontexter. Berge (2004) skriver att det ökande 

marknadstänkandet i skolan har lett till att läraren konstrueras som en 

serviceperson som underordnas föräldrarnas önskemål och att det leder till 

ett essentialistiskt synsätt på kön som skrämmer bort männen från 

läraryrket.  Även statens ambition att försöka öka antalet manliga lärare i 

skolan (Björklund & Sabuni, 2008; Högskoleverket, 2009) har bidragit till 

synsätt på kön där olika kulturellt betingade egenskaper tillskrivs kvinnor 

och män i skolan. Manliga förebilder efterfrågas och länkas till berättelser 

om ordning och reda i skolan och i förlängningen till berättelser om 

svensk skolas problem att hävda sig i den internationella konkurrensen. 

Samtidigt tillskrivs kvinnor egenskaper som ”hönsmammor” med 

medelklassbakgrund som vårdar för mycket (Berge, 2004).  

 

Nordberg (2005) har visat att flera olika diskurser om manligt och kvinnligt 

samspelar i den svenska jämställdhetspolitiken sedan 70-talet. Fragment 

från dessa tar form på olika sätt i lärarnas versioner av det institutionella 

minnet om de stränga männen. I den första diskursen hon skriver fram, 

”[j]ämställdhet som könsöverskridande likhet” (Nordberg, 2005, s. 87), 

betonas likheterna mellan kvinnor och män. Den dominerade på 1970-
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talet och poängen var att bryta traditionella könsmönster på 

arbetsmarknaden och i samhället. Männen i skolan och förskolan sågs som 

”spjutspetsar” för jämställdhet. Den andra diskursen, ”[j]ämställdhet som 

maktskillnad mellan könen” (ibid., s. 87), satte kvinnornas underordning i 

centrum. Olikheter mellan könen betonades, en kvinnlig särart lyftes fram 

och männen sågs som ”hinder för jämställdhetssträvanden” (ibid. s. 83). 

Den tredje diskursen, ”[j]ämställdhet uppfattad som komplementär 

skillnad mellan könen” (ibid. s. 88), dominerar sedan 1990-talet. Återigen 

betonas skillnaderna mellan könen, men denna gång ses det inte som ett 

problem utan en tillgång, könen anses bidra med olika saker. Mäns och 

kvinnors egenskaper ses i denna diskurs som polära, kulturellt betingade 

och fasta.   

 

Här följer några exempel på hur kön görs relevant i lärarnas olika versioner 

av det institutionella minnet om de stränga männen och när 

identitetsframträdanden tar form i dessa. De olika diskurserna samspelar i 

lärarnas berättelser. 

 

Hedvig berättar att hon blev chockad av hur hon behandlades första 

gången hon kom till skolan, men hur hon snabbt började uppskatta 

jargongen och blev en del av gemenskapen. Hon berättar att hon trivdes 

med den lite galna skämtsamheten, hur hon uppskattade och själv använde 

strängheten och humorn gentemot eleverna och hur hon tillskrev 

ämneskunnandet en stor betydelse. Ett identitetsframträdande som en 

bildad och sträng lärare formas i hennes version av det institutionella 

minnet om de stränga männen. Hon framträder som en lärare och en 

kvinna som drog nytta av strängheten och roades av jargongen och det 

manliga sättet att vara lärare på Sjöskolan. Hon lyfter också fram vad hon 

vunnit på detta i form av stöd från kollegor och strategier att undervisa. 

Det framgår att hon ser skillnaderna mellan könen som en tillgång 

eftersom hon kände stöd av männen, inte minst i samband med 

ordningsproblem. Hon säger att de var ett stöd för henne som ung lärare 

och berättar om deras förmåga att tillrättavisa. Inslaget av 90-talsdiskursen 

(Nordberg, 2005) är därmed tydligt i hennes berättelse. Samtidigt ger hon 

uttryck för en förståelse för att inte alla kvinnor kände som hon och att 

männen kunde uppfattas som ”sexistiska” och ”karlakarlar” (Hedvig, 
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080922). Denna alternativa tolkning vittnar om att berättelsen berättas en 

bit in på 2000-talet och hon visar att hon inser att den typ av maskulinitet 

som tar form i berättelsen möjligen är problematisk idag. Berättelsen visar 

att det funnits en debatt eller förhandling på skolan om hur minnet om de 

stränga männen ska förstås och indikerar influenser av diskursen där 

maktskillnader mellan könen betonades.  

 

Gun berättar att hon rekryterades till skolan av män och att hon deltog i 

gemenskapen och uppskattade det. Men samtidigt distanserar hon sig 

genom att även berätta på ett kritiskt sätt om ”kotteribildare”, om den 

uppskattade studierektorn Mats, om män som hjälpte varandra i karriären 

och inte minst om ”den mobbade läraren”.  Hon framträder därmed som 

en lärare och kvinna som är kritisk mot manliga hierarkier och som vid 

flera tillfällen tagit upp kampen mot dessa och vunnit. I sin argumentation 

mot jargongen hävdar hon varje elevs människovärde som det centrala. 

Denna kamp är något som framstår som betydelsefullt för hennes vägval 

som yrkesperson och som återkommer på olika sätt i hennes 

identitetsframträdanden. I hennes berättelser dominerar diskursen om 

maktskillnader mellan könen och hon framträder som en lärare som på 

olika sätt tar strid mot män och för kvinnornas och flickornas sak. Hennes 

begäran att männen ska tänka mer som föräldrar för dock tankarna till de 

manliga förebilder, eller rollmodeller, som Nordberg beskriver som typiska 

för 1990-talets jämställdhetsdebatt. De beskrivs som en motsägelsefull 

kombination av den ”nye mjukismannen” (Nordberg, 2005, s. 89) som är 

mer emotionell och en äldre manlighetsform som är ett ”patriarkalt 

förankrat hushållsöverhuvud” (ibid. s. 90). 

 

Erik berättar att han uppskattade den enkla tydliga och raka 

kommunikationen som dessa män hade gentemot eleverna och han önskar 

att det kunde var lite mer så även nu. Han berättar även uppskattande om 

männens svala hållning till externa auktoriteter och om deras 

skämtsamhet.  Ändå framträder han som en lärare som anpassat sig till 

förändringarna. Han har arbetat aktivt mot mobbning på Sjöskolan i en 

grupp, han berättar att han lägger ner stor tid på föräldrakontakter, men att 

han är kritisk till långa processer av elevärenden där resultatet är mer ovisst 

än det var på den tid då de sa ifrån tydligare. Han framträder därmed som 
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en lärare och en man som vill ha en rak och enkel kommunikation med 

sina elever, men som anpassat sig till förändrade synsätt på hur 

elevärenden ska hanteras. De stränga männen beskrivs som auktoriteter 

som höll ordning på ett effektivt sätt och lagstiftning om kränkning och 

diskriminering i skolan är något som enligt Erik begränsar lärares 

möjligheter att enkelt lösa ordningsproblem. I hans berättelser framträder 

skillnaderna mellan könen som något positivt när han betonar de stränga 

männens förmåga att säga ifrån, ”utan att för det, för den skull vara 

negativa” (090519). 

 

Fredrik berättar att han uppskattade berättelserna om ”originalen” från 

förr. Han intar en distanserad hållning till berättelserna genom att tydligt 

förlägga dem till historien. Förr baserade de sin auktoritet på 

ämneskunnighet, de var individualister som struntade i studiedagarna, de 

hade fester och skämtade grovt med varandra. Nu däremot präglas, i hans 

berättelse, arbetet av samarbete och en fokusering på eleverna och det är 

det som är viktigt för honom. Han kontrasterar sig i sina 

identitetsframträdanden som lärare gentemot de stränga männen från förr 

och betonar vikten av att känna in hur eleverna tänker och skapa en god 

stämning i klassrummet. Han tonar ner skillnaderna mellan könen, vänder 

sig emot den auktoritära stilen och betonar den emotionella sidan hos sig 

själv som lärare. Däremot framträder han gärna som skämtsam, både 

gentemot kollegor och elever, med referenser till de skämtsamma männen 

i Sjöskolans historia. I den skämtsamheten finns inslag av practical jokes 

och jargong men på en mer ”normal nivå”.    

 

I dessa exempel formas lärarnas identitetsframträdanden i relation till det 

institutionella minnet om de stränga männen samtidigt som olika 

konstruktioner av manligt och kvinnligt tar form. Det tydligt 

könsrelaterade budskapet i minnet om de stränga männen gör det möjligt 

för lärarna att positionera sig på olika sätt och att välja att tona fram 

versioner som ligger i linje med hur de framträder. Kön blir därmed en 

konstruktion i ett sammanhang, kön både handlar om och handlar inte 

om kropp. Hedvig drar fördelar av att använda den manliga normen som 

konstrueras i minnet. Hon betonar skillnaderna mellan könen och 

framträder som en kvinnlig lärare som inkluderades i den manliga 
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gemenskapen. Även Gun betonar skillnaderna mellan könen, men hon gör 

tvärtom. Hon framträder som en kvinnlig lärare som stod upp mot den 

manliga jargongen och den manliga normen. Erik saknar den lite mer 

auktoritära stilen och framträder som en man som uppskattade jargongen. 

Han betonar också skillnaderna mellan könen genom att berätta om män i 

samband med ordning och reda i skolan. Fredrik skrattar åt männens 

auktoritära stil som något föråldrat och tonar ner skillnaderna mellan 

könen idag genom att berätta om både kvinnor och män som löser samma 

uppgifter i skolan. Samtidigt reproducerar han delar av den manliga 

jargongen när han tillsammans med andra män skämtar med sina kollegor. 

 

Det institutionella minnet om de stränga männen är impregnerat av 

konstruktioner av maskuliniteter och dessa framstår som betydelsefulla i 

lärarnas identitetsframträdanden.  

Berättelser om ordning och bildning 

En berättelse som betonas starkt och återkommer i flera versioner av det 

institutionella minnet om de stränga männen handlar om ordning och reda i 

skolan(Lunneblad, 2010). I analysen av det institutionella minnet om 

Sjöligan lyfte jag fram betydelsen av detta narrativ ur ett historiskt 

perspektiv som ett av skälen till att skolsystemet skulle omfatta alla 

medborgare (Sandin, 1986) och som en betydande del av vad som 

betraktats som en lärares uppgift (Florin & Johansson, 1996).  Denna 

berättelse har fått ny aktualitet och ofta upprepats från politiskt håll under 

de senare åren och länkats till kraven på en konkurrenskraftig skola som 

kan hävda sig internationellt (Lindblad & Lundahl, 2002; Larsson et al., 

2010). I det institutionella minnet om de stränga männen är det flera 

versioner som även kopplar förmågan att kunna hålla ordning i skolan till 

en auktoritär manlig stil, disciplin och manlighet länkas samman. Jag har 

visat hur denna koppling bär likheter med olika könsdiskurser i svensk 

jämställdhets politik (Nordberg, 2005).  I lärarnas berättelser om stränga 

män i det förflutna formas inte bara gamla berättelser om skolans 

samhällsbevarande roll med auktoritära lärare som håller ordning (Florin & 

Johansson, 1996). Där formas även den idag aktuella berättelsen om män 

som ska skapa ordning i skolan genom att vara förebilder (Nordberg, 2005; 
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Högskoleverket, 2009) för pojkarna och antas stärka svensk skolas 

konkurrenskraft. 

 

Även en berättelse om bildning tar form i detta institutionella minne. Flera 

av lärarna berättar om de stränga männen som bildade, kunniga i sina 

ämnen och samtidigt lite distanserade i sin hållning till eleverna. De kunde 

skälla på eleverna eller skoja om dem. De kunde gå hem från en studiedag 

som de ansåg för innehållslös eller ovidkommande, för att istället förkovra 

sig ytterligare i sina ämnen. Frykman (1998) har beskrivit en 

kulturförändring i skolan där det viktiga tidigare var att man lärde sig något 

för att bli något annat (d v s bildad) än man var innan, medan man nu ska 

utveckla det man är (sin identitet) och bli någon. 

 

[Eleven idag min anm] skall här tränas i presens, i konsten att vara. 

Den pedagogik som tidigare utmärkte skolan har handlat om att lära 

sig futurum, frågan om vad man kan bli. […] i stället för att förvandla 

eleven till något har man lagt vikten vid att han eller hon nu blir 

någon. (Frykman 1998, s. 31) 

 

I Hedvigs och Fredriks versioner av det institutionella minnet om de 

stränga männen möts dessa två olika synsätt. Hedvig understryker deras 

kunnighet som en tillgång och hon gör ett starkt eget 

identitetsframträdande som en bildad lärare när hon i den andra intervjun 

säger att ”jag tyckte det var jag som skulle bilda dem inte tvärtom” 

(Hedvig, 080922). Även Fredrik talar om deras ämneskunnighet, men i 

hans version framstår en så ensidig ”lärarstil” som onyanserad och 

otidsenlig. Hans betoning på att han ser eleven och dennes skolgång och 

satsningar i enskilda ämnen i relation till andra sidor av elevens liv, i 

relation till samspelet i klassrummet och i relation till ett mer flytande 

kunskapsbegrepp liknar mer ett identitetsarbete. I Hedvigs version var 

männen kompetenta eftersom de ägde kunskaper så de kunde bilda 

eleverna så de kunde bli något. Men i Fredriks version så saknade männen 

sannolikt förmågan att sätta sig in i och bemöta elever som ”en hel 

människa med all möjlig hänsyn tagen till individuella egenskaper, 

läsbegåvning och kulturell och social bakgrund” (Frykman, 1998, s. 34). I 
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dessa versioner möts två berättelser om skolans som en institution för 

bildning eller en plats för ett mer senmodernt identitetsarbete. 

De institutionella minnena och yrkesidentiteterna  

Tolkningen av resultaten i de tidigare kapitlen kan ges mer precision 

genom analysen av de mer konkreta berättelserna om de institutionella 

minnena. Det lärarna kallade Sjöskoleandan växte fram som ett 

gemensamt svar på frågan om vilka ”vi lärare på Sjöskolan är?” i relation 

till elevunderlaget och till omgivningen. Den handlar om ett kollektivt 

formande av identiteter i gränsen mellan vi på skolan och de som skriver 

och pratar om oss. Bauman (2001) betonar hur gränser dras och en 

gemensam historia formuleras när människor gemensamt formulerar 

identiteter.  De institutionella minnena handlar både om de gemensamma 

och om de individuella aspekterna av identiteterna som tog form på 

Sjöskolan. De är berättelser om konkreta erfarenheter, men eftersom de 

inte är självupplevda utan återberättade så är de per definition kollektiva. 

Deras konkreta karaktär gör det möjligt att studera hur enskilda lärares 

identitetsframträdanden tar form i olika versioner av dem.  

 

Vid analysen av det institutionella minnet om studierektorn Mats 

konkretiseras flera aspekter som kan anas i det som lärarna kallar 

Sjöskoleandan. Berättelserna om studierektorn handlade till stor del om 

handlingar som stärkte gemenskapen. Julfesterna, lägerskolorna, den 

gemensamma välskötta lokalen och Mats skämtsamma närvaro framstår 

som viktiga för sammanhållningen. Betoningen av att alla skulle ges 

möjlighet att delta i gemenskapen stärker intrycket av att ambitionen var 

att skapa en skola för alla och därmed är det institutionella minnet om 

studierektorn väl förankrat i den historiska kontexten och i det svenska 

välfärdsprojektet. Jag benämner Mats med epitetet välfärdsentreprenör 

eftersom budskapet i berättelserna om honom är så starkt förankrat i 

välfärdsidealen, men hans agerande framstår som självständigt i lärarnas 

berättelser. Till exempel utnyttjade han sitt kontaktnät för att skapa 

glamour eller för att skaffa medel för att alla ska kunna delta i 

lägerskolorna. Berättelserna påminner dem om en glamorös tid samtidigt 

som det bär med sig budskap om vikten av att ha roligt, att inkludera alla 

och att ta individuellt ansvar. Att de talar om honom är också ett resultat 
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av att flera lärare stod honom nära och att ett pris inrättades till hans ära 

och därmed årligen påminde om hans minne. I berättelserna om det 

institutionella minnet om studierektorn Mats formas 

identitetsframträdanden. Det kan illustreras med Hedvigs 

identitetsframträdande som en individualistisk och fritänkande lärare där 

hon betonar att det krävs egna initiativ och individuellt ansvarstagande om 

verksamheten ska bli bra i skolan, eller i Guns berättelser om hur hon tog 

strid mot honom för sina rättigheter. 

 

Det institutionella minnet om de stränga männen har en liknande 

funktion genom sitt budskap om humor och stränghet. Berättelserna om 

de stränga männen ger en fingervisning om hur manliga lärare på 

Sjöskolan har tagit hand om disciplinfrågor bland eleverna inte bara 

genom att vara öppna med problemen, utan även genom stränghet.62 

Berättelsen om läraren som ska garantera ordning och reda i skolan tar 

därmed form i dessa berättelser. Kopplingen mellan maskulinitet och 

stränghet som görs i detta institutionella minne ger lärarna möjligheter att 

positionera sig i relation till olika konstruktioner av manliga lärare som 

rollmodeller (jämför Nordberg, 2005). Flera lärare gör 

identitetsframträdanden som visar att de uppskattade strängheten (till 

exempel Erik, Hedvig och Anders), men andra tog avstånd från den 

auktoritära lärarstilen (till exempel Gun och Fredrik). 

 

Det institutionella minnet om Sjöligan har en annan karaktär eftersom det 

är något som lärarna ständigt påminns om utifrån, av omgivningen och av 

lokalpressen. En berättelse om mediernas roll som en viktig aktör för 

skolors och lärares villkor tar därmed form i detta institutionella minne. 

Lärarna kopplar sina berättelser om Sjöligan till ryktet, vilket gör att 

minnet är betydelsefullt för hur lärarna uppfattade att omgivningen 

betraktade skolan. Berättelsen om mediernas roll länkas till berättelsen om 

konkurrens i skolan när lärarna berättar att ryktet bidrog till skolans 

svårigheter att rekrytera nya elever. Det är alltså i spannet mellan vad andra 

tycker och vad lärarna själva ser som viktigt som lärarna gör sina 

identitetsframträdanden i relation till detta minne. Olof tar tydligt spjärn 

mot detta minne när han aktualiserar det problematiska för skolor att 
                                                 
62

 Linde (2009) visar att institutionella minnen, till exempel något som en auktoritet gjort ges 
betydelse för vad som anses vara ett riktigt agerande för medlemmar i liknande situationer. 
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öppet arbeta med sociala problem och framträder som kritisk mot 

utvecklingen med konkurrens i skolan. Hedvig och Anna använder minnet 

på helt andra sätt när de tar det som intäkt för att lärarna på skolan var 

lämpade att genom stränghet respektive öppenhet, ta itu med de problem 

som uppstod bland eleverna. Därmed formas återigen en berättelse om 

ordning och reda i skolan (jämför Lunneblad, 2010).  

 

Det jag lyft fram i detta avsnitt är alltså hur lärare i sina versioner av de 

institutionella minnena formade identitetsframträdanden och samtidigt 

formulerade olika versioner av skolans historia. Det har också varit viktigt 

för mig att betona att flera olika berättelser om skola och läraryrke tar form 

och används i lärarnas versioner av de institutionella minnena.  

Sammanfattning 

I det här kapitlet presenterades de tre institutionella minnena om Sjöligan, 

studierektorn Mats och de stränga männen som framträtt i analysen av 

lärarnas berättelser om Sjöskolan. Berättelserna om Sjöligan handlade om 

en grupp ungdomar som begick brott då skolan var ny och som enligt 

lärarna blev omskrivna i tidningarna och gav skolan ett dåligt rykte. 

Berättelserna om studierektorn Mats handlar om hur han under många år 

tog initiativ till och ansvar för lägerskolor, julfester och en lokal. Det 

institutionella minnet om de stränga männen handlar om en grupp 

manliga lärare som tidigt anställdes i skolans historia och som enligt 

lärarna skapade en egen jargong och disciplinerade elever på ett auktoritärt 

sätt. Analysen av de institutionella minnena bidrar med konkreta 

berättelser om Sjöskolans förflutna. I dessa berättelser tog flera 

identitetsframträdanden form, till exempel när Hedvig framträder som 

öppen och rak med problem, när Fredrik framträder som skämtsam, eller 

när Gun tog strid mot den kränkande jargongen.  Dessutom formades 

berättelser om en skola för alla, konkurrens i skolan, ordning och reda, 

bildning samt mediernas roll för skolan när lärarna berättade om de 

institutionella minnena. 
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9. Diskussion om lärares identiteter och läraryrkets villkor 

Den samlade bilden av lärarna och deras arbete som framträtt i arbetet 

med denna avhandling visar en kompetent och kunnig grupp yrkesmän 

och kvinnor som trots en hel del motvind strävar på för att uppfylla ett 

uppdrag som de betraktar som viktigt. Det finns en slående kraft och 

yrkesstolthet i de berättelser jag fått lyssna till och ett personligt 

engagemang för en stor mängd frågor som bör betraktas som centrala för 

svensk skola oavsett vilken läroplan som konsulteras. Att få ta del av och i 

viss mån återge denna bild har varit både överraskande och uppfriskande. 

Överraskande därför att den står i så bjärt kontrast till den bild som 

återkommande presenteras av svensk skola i medierna och som domineras 

av ett misslyckandets terminologi oavsett om det handlar om 

larmrapporter om svenska elevers bristande kunskaper, skolor som inte tar 

sitt ansvar eller lärare som ständigt behöver höja sin kompetens. 

Överraskande även därför att jag valde att vända mig till en grupp lärare 

som jobbat på en skola med ett sviktande elevunderlag och som nyligen 

lagts ner. Trots att lärarna just förlorat sin arbetsplats när jag intervjuade 

dem, så märktes väldigt lite av bitterhet och misslyckande i deras 

berättelser. Lärarna jag mött framstår varken som chockprofessionaliserade 

eller senmodernt osäkra på målen med sin yrkesverksamhet (jämför 

Carlgren & Klette, 2008; Bauman, 2001). Istället genomsyrades 

intervjuerna av en saklighet och vilja att dela med sig av sina erfarenheter 

och av de olika specialistkompetenser som var och en av lärarna utvecklat 

och som jag i termer av identitetsframträdanden försökt sammanfatta. 

Lärarnas identitetsframträdanden är uttryck för en uppfriskande 

yrkesstolthet som beskriver sådant lärarna kan och är bra på. Dessa 

identitetsframträdanden beskriver erfarenheter de klarat av, reflekterat över, 

utvecklat en professionell kompetens genom och sådant de vill uppnå i 

framtiden. Lärarnas berättelser om Sjöskolan präglades av ett både 

analytiskt och ibland ömsint intresse av att beskriva hur arbetsvillkoren var 

och hade varit där och av reflektioner över hur villkoren förändrades i 

samspel med förändringar i det omgivande samhället. 

Identitetsframträdandena som lärarna gör sätter även fokus på hur de 

förändras som lärare i förhållande till sin omgivning samtidigt som de 
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bevarar och försvarar sin autonomi som självständiga yrkesutövare.  I det 

här kapitlet diskuteras omstruktureringarna såsom de tog form på 

Sjöskolan och drag av föränderlighet och stabilitet i lärarnas 

yrkesidentiteter. 

Omstruktureringar av skolan ur ett lokalt perspektiv 

Samhällets globaliserings- och individualiseringstendenser och dess 

betydelse för de förändrade villkoren i skolan står i centrum i denna 

avhandling. En konsekvens av globaliserings- och 

individualiseringsprocesserna i samhället är att människor tvingas att söka 

”biografiska lösningar på motsättningar i systemet” (Bauman, 2002, s. 62). 

Individer görs ansvariga för socialt skapade motsättningar och problemen 

som tar form i lokala kontexter. De globala omstruktureringarna av 

nationella utbildningssystem har bland annat inneburit att ansvar 

decentraliserats till kommuner och enskilda skolor, att nya aktörer givits 

inflytande och att marknadsmekanismer införts. Omstruktureringarna har 

för lärarnas del inneburit ökad frihet såväl som ökat ansvar. Stor frihet att 

formulera lokala mål, betygskriterier och att välja ämnesinnehåll och 

metoder kombineras med ett ökat tryck på lärarna att hävda sig själva och 

sin skola i konkurrensen och samtidigt se till att alla elever når uppsatta 

mål. Lärarnas uppgifter har blivit fler och deras ansvar för till exempel 

utveckling, dokumentation och utvärdering har ökat (Lindblad et al. 

2002b; Lundahl, 2005).  

 

Utvecklingen på Sjöskolan betraktas som en del av de globala 

omstruktureringarna av nationella utbildningssystem och lärarnas 

berättelser bidrar till nya perspektiv på de förändrade villkoren. Lärarnas 

berättelser om Sjöskolan och om motiven för nedläggningen av skolan 

utgör ett exempel på hur omstruktureringarna formas och omformas i en 

lokal kontext. I Sverige finns åtskilliga stadsdelar med olika typer av 

bostäder som byggdes inom ramen för miljonprogrammet och skolor med 

förutsättningar som liknar Sjöskolans. Det är rimligt att exemplet 

Sjöskolan kan kännas igen och ha betydelse för hur vi kan förstå och 

jämföra detta exempel med hur omstruktureringarna tar form även på 

andra platser.  
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Den här studien pekar på att det skett förskjutningar i betydelser av sociala 

mönster och fenomen som lärarna berättar om. Betydelserna av social klass, 

skolans rykte och lärarnas samarbete har förskjuts i samband med att 

villkoren för skolans verksamhet och lärares arbete har förändrats. Studien 

visar även att nya och gamla aktörer ökat sitt inflytande över skolans 

verksamhet. Lokalpressen, en angränsande friskola och föräldrarna 

framträder som allt viktigare aktörer i händelseutvecklingen.  

 

Sjöskolan byggdes i en politisk kontext där välfärdsstaten var under 

uppbyggnad.   Skolväsendet betraktades som ett instrument för social 

utjämning och i grundskolorna skulle mål om ökad social mobilitet bli 

verklighet (jämför Klette, 2005; Richardsson, 2010). I lärarnas berättelser 

om hur det var den första tiden, när Sjöskolan var ny, framstår skolans 

uppdrag och lärarnas arbetsvillkor där tydligt. Det socialt blandade 

elevunderlaget kom från olika typer av bostäder i den nybyggda stadsdelen 

och i skolan möttes elever med olika social bakgrund. Frågan om social 

klass aktualiseras i det återkommande temat i lärarnas berättelser om 

elevunderlaget på skolan. Samtliga lärare berättade om elevunderlagets 

betydelse för skolans verksamhet och lärarnas arbetsvillkor. Dessa villkor 

var inbyggda i stadsdelens sociala geografi (jämför Massey, 2005). Det 

blandade elevunderlaget var en social utmaning för Sjöskolan och en 

konsekvens av den förda välfärdspolitiken, av miljonprogrammet och av 

en politisk vilja att minska klasskillnader (jämför Klette, 2005; 

Richardsson, 2010). Lärarna berättar om socialt relaterade problem, 

konflikter och kriminalitet tidigt i skolans historia och att ett dåligt rykte 

om Sjöskolan spred sig i kommunen. I berättelserna om Sjöligan och det 

dåliga ryktet, framgår det att arbetarklasseleverna tidigt förknippades med 

bråk. Flera av lärarna berättar att det alltid funnits en kategori av elever 

som hade svårigheter och/eller bråkade och att det skapade rubriker i 

tidningarna. Det framstår även i lärarnas berättelser som att de sociala 

problem och konflikter som uppstod på skolan var något som lärarna 

kände till redan då de anställdes på skolan, de hade hört ryktet. Dessa 

berättelser om skolans tidiga historia handlar även hur samhället satsade 

stora resurser för att skolan skulle klara den sociala utmaning som det 

blandade elevunderlaget utgjorde. Den nya skolan var utrustad med de 

senaste pedagogiska nyheterna, byggnaderna var rationellt planerade och 
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lärare handplockades av skolledningen. Många berättelser handlar även om 

hur lärarna mötte den sociala utmaningen genom till exempel, stränghet, 

öppenhet med problem och en skämtsamhet för att orka med. Åtgärder 

vidtogs för att skapa möten och bygga upp gemenskap bland eleverna. 

Flera lärare berättar att de upplevde att skolan var en viktig plats för 

eleverna, särskilt för barn från familjer med en socialt instabil bakgrund. 

Lärarnas berättelser om tillkomsten av skolan och om den första tiden 

framstår som ett exempel på modern, rationell, social ingenjörskonst där 

ett centralt beslut om välfärdsreformer skulle implementeras. 

Välfärdsstatens sociala utmaning till skolan att öka den sociala mobiliteten 

och minska klasskillnader i samhället framstår i lärarnas berättelser som ett 

villkor som var inbyggt i Sjöskolans omgivningar. Så länge eleverna kom 

från närområdet, så kom de också från både medelklass och arbetarklass. 

 

De övergripande villkoren förändrades när de globala migrationsmönstren 

förändrades på 1990-talet och svensk skola i större utsträckning än tidigare 

tog emot elever med utländsk bakgrund (jämför Bunar, 2009; Richardsson, 

2010). Andelen familjer med utländsk bakgrund i stadsdelen Sjö ökade 

påtagligt och därmed förändrades elevunderlagets karaktär och frågan om 

etnicitet aktualiserades i lärarnas berättelser om än på ett något nertonat 

sätt i lärarnas berättelser. Eleverna med utländsk bakgrund framstår snarast 

som en ny dimension av ett redan heterogent elevunderlag i flera av 

berättelserna. Flera lärare säger att andelen elever med utländsk bakgrund 

ökade påtagligt och beskriver detta som en stor förändring, men några talar 

inte om den alls. Flera lärare lyfter fram det socialt och etniskt blandade 

elevunderlaget som en tillgång både i sitt pedagogiska arbete och eftersom 

det möjliggjorde möten mellan olika kategorier av elever och därmed 

integration.  Elevunderlagets karaktär ledde till en ökad professionalism 

genom att lärarna blev duktiga på att stödja dem som behövde hjälp och 

samtidigt stimulera dem som hade det lätt och till öppenhet om problem 

med eleverna, enligt lärarna. Några lyfter fram att de blivit duktiga på att 

använda tolk, men ingen berättar om några större förändringar i arbetssätt 

i och med den ökade andelen elever med utländsk bakgrund. Lärarna 

berättar också om problem som uppstod såsom brist på information om 

elevernas bakgrund och disciplinproblem bland eleverna. Ingen berättar 

dock något om extra utbildningsinsatser, särskilda resurser, riktade insatser 
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eller att skolan i något avseende förändrade sin organisation för att möta 

denna nya kategori av elever. Mötet med eleverna med invandrarbakgrund 

och de krav som det ställde på läraren framstår i dessa lärares berättelser 

främst som en ensak för varje enskild lärare. Ansvaret för konsekvenserna 

av förändrade globala migrationsmönster placeras framförallt hos den 

enskilda läraren och arbetet förefaller fortgå på ungefär samma sätt som 

man tidigare jobbat med sociala skillnader. Lindblad (et al., 2002b) har 

beskrivit hur de ekonomiska nedskärningarna på 1990-talet särskilt 

drabbade elever med annat modersmål än svenska. Att lärarna inte i högre 

utsträckning lyfter fram arbetet med elever med utländsk bakgrund 

indikerar att denna förändring av arbetsvillkoren inte gavs samma politiska 

prioritet som den tidigare ambitionen att utjämna klasskillnader.  

Kontrasten till den satsning på ökad social mobilitet som framträdde i 

lärarnas berättelser om de första åren på Sjöskolan är påtaglig. I relation till 

denna förändring av lärarnas arbetsvillkor så framträder en 

individualisering av ansvar för globalt och socialt skapade förändringar och 

motsättningar (jämför Bauman, 2002).     

 

Den mest påtagliga förändringen av villkoren för skolors verksamhet och 

lärares arbete som framträder i den här studien är att konkurrens och 

marknadsmekanismer har införts inom utbildningssektorn. Detta är en 

central aspekt av de omstruktureringar som betraktas som en del av en 

global trend där nationella utbildningssystem i världen förändras i 

liknande riktning (Green, 2006; Halsey, et al., 2006). Mekanismerna för 

hur omstruktureringarna och marknadiseringen gestaltar sig är dock 

beroende av olika historiska, kulturella och sociala kontexter. Även lärares 

respons på dessa reformer skiftar från en vilja att integrera dem i sitt eget 

arbete, till att lärarna ifrågasätter eller gör motstånd mot dem, eller att de 

betraktar sitt arbete som mer eller mindre frikopplat från reformerna 

(Goodson & Lindblad, 2011). I den här studien uppmärksammas skillnader 

i lärarnas respons på reformerna i hur deras yrkesidentiteter tar form i 

livsberättelser. Specifika särdrag av förändringarna framträder i den lokala 

kontext som här studerats. Omstruktureringarna under 1990-talet innebar 

här bland annat att lokala aktörer, såsom lokalpressen och friskolor, gavs 

inflytande och betydelseförskjutningar av etablerade sociala mönster och 

fenomen. När det blev möjligt för familjer att välja skola så förändrades 
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villkoren för Sjöskolan. Lärarna berättar att skolans elevunderlag minskade 

eftersom antalet elever i kommunen minskade och eftersom en populär 

friskola öppnade tidigt i samma stadsdel. Fokuseringen på socialt relaterade 

problem på Sjöskolan knöts, enligt lärarna, via medierna till skolans 

tidigare dåliga rykte.  Skolan bytte namn i mitten av 1990-talet för att 

komma ifrån detta dåliga rykte och skolledningen försökte lansera skolan 

som en plats för mångfald (jämför Pérez Prieto et al., 2003). Det finns 

exempel på att socialt blandade skolor lyckas dra nytta av variationen 

bland eleverna i sin marknadsföring (Braun et al., 2011) eller som 

marknadsfört sig som en plats för ordning och reda (Lunneblad, 2010), 

men många familjer i den här stadsdelen valde den närbelägna friskolan 

istället. Betydelsen av ryktet har därmed förskjutits från att ha varit något 

obehagligt, men hanterbart i lärarnas arbetsvillkor, till att ha blivit en 

nackdel då skolan skulle rekrytera nya elever. Det framgår även av 

berättelserna att många av familjerna som stannade på skolan kom från 

arbetarklass eller hade invandrarbakgrund och att lärarna ansåg att 

föräldrarna inte var rustade för att göra motstånd när beslutet om 

nedläggning kom. Även betydelsen av social klass har därmed förskjutits. 

Det tidigare fasta upptagningsområdet innebar att de hade elever från 

medelklass, arbetarklass och elever med utländsk bakgrund. Efter 

valfrihetsreformen kvarstod den sociala utmaningen för lärarna och skolan, 

men andelen elever från medelklassen minskade. Införandet av skolpeng 

och familjers rätt att välja skola innebar att även rekryteringen av nya 

elever blev en prioriterad fråga för Sjöskolan. Dessa båda prioriteringar 

förhandlades och kompromissades i den lokala kontexten när Sjöskolan 

försökte hantera både de sociala skillnaderna i elevunderlaget och 

rekryteringen av nya elever för att klara sig i konkurrensen (jämför Malen 

& Knapp, 1997; Braun et al., 2011). De socialt betingade problem som 

uppstod framstår i lärarnas berättelser mer som den enskilda skolans 

angelägenhet än som en prioriterad välfärdsfråga för hela samhället (jämför 

Bauman, 2001).  Resultaten i den här studien visar hur 

marknadsmekanismerna försvårade för Sjöskolan, med sitt underlag av 

elever med arbetarklass- och invandrarbakgrund, att lyfta fram skolans 

arbete med socialt utsatta grupper som en styrka.    
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Betydelsen av enskilda skolors historiska och sociala bakgrund i samband 

med omstruktureringar har uppmärksammats tidigare (se till exempel 

Arfwedson & Lundman, 1984; Hargreaves, 2004; Lupton, 2006), men hur 

en skolas bakgrund aktualiseras när den konkurrensutsätts har inte 

uppmärksammats mer än för skolor med mycket stor andel elever med 

utländsk bakgrund (Bunar, 2009). Varje skola har tillkommit i en specifik 

historisk kontext som är förankrad i politiska beslut och visioner. Den 

lokala mosaiken av berättelser präglas av institutionella berättelser om vad 

skola och läraryrke handlar om och av hur människor där tidigare gjort 

och tänkt. När konkurrens införs i utbildningssystemen spelar den enskilda 

skolans historiska bakgrund roll, om än inte på ett enkelt och entydigt sätt, 

för skolans och lärarnas möjligheter att lansera sig och hävda sin särart som 

en tillgång (jämför Braun et al. 2011). Skolans bakgrund och position i 

närsamhället kan betraktas som en performativ fördel eller nackdel (Ball, 

2006). Detta är inget abstrakt fenomen utan handlar om hur skolans 

historia och position i närsamhället formas av såväl omgivningen som av 

dem som jobbar där (Braun et al. 2011). Lärarna på Sjöskolan talar om 

ryktet som en stämpel, men också om skolan som en plats där man hävdar 

rättvisa. Några av lärarna gör, i sina berättelser, aktivt motstånd mot 

införandet av konkurrens och marknadsmekanismer(jämför Goodson & 

Linblad, 2011). Tydligast blir det i berättelserna om motiven till 

nedläggningen där de lyfter fram skolans problem att hävda sig i 

konkurrensen, med sitt socialt och etniskt blandade elevunderlag och sitt 

rykte. I andra lärares berättelser framstår konkurrensen mer som en 

oproblematisk förändring av de övergripande villkoren och nedläggningen 

av skolan som en konsekvens av det krympande elevunderlaget. Lärarnas 

olika yrkesidentiteter framträder som argument som används av lärarna för 

att förklara sig själva i relation till förändringarna i kontexten (MacLure, 

1993). Särskilt i berättelserna om nedläggningen tar flera av lärarna 

ställning i relation till omstruktureringen av utbildningssystemet och gör 

beskrivningar av processerna som ledde fram till, och konsekvenserna av 

nedläggningen, på ett sätt som liknar ”the activist professional” (Sachs, 

2000, s. 77; se även Sachs, 1999). Typiskt för denna typ av professionalism 

är att lärare aktivt agerar och reflekterar över hur strukturella förändringar 

påverkar såväl deras eget arbete som det gemensamma 

utbildningsuppdraget. Flera lärare i den här studien berättar om sitt 
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motstånd och hur de försökt aktivera ett motstånd även hos föräldrar till 

eleverna på skolan. Motsatsen är ”managerial professionalism” (Sachs, 

2000, s. 77) som bygger på att lärares professionalism är avhängig hur väl 

lärarna anpassar sig till omstruktureringarna snarare än att driva egna 

visioner 

 

Flera lärare i den här studien berättar att de var upprörda över hur media 

rapporterade om skola i allmänhet och om Sjöskolan i synnerhet. Bilden 

av de lokala mediernas rapportering som framträder i lärarnas berättelser är 

att det som skrevs om de tidiga problemen utgjorde en start på en lång 

negativ följetong om Sjöskolan. Det framstår i lärarnas berättelser som att 

enstaka rapporter haft betydelse, men att det mest betydelsefulla är att det 

fanns en kontinuitet i den negativa rapporteringen om skolan. Enstaka 

händelser länkades, enligt lärarna, samman och bidrog till att ytterligare 

positionera Sjöskolan som en plats med problem i närsamhället. 

Fokuseringen på problem betonades hårdare, enligt lärarna, än deras arbete 

med lösningarna på problemen. Öppenheten om problem, som var ett 

centralt inslag i det återkommande temat om Sjöskoleandan, framstår som 

en tillgång i lärarnas berättelser. Den beskrivs både som en möjlighet för 

avlastning för att orka och som en grund för samarbete internt och externt, 

men när konkurrens införs framstår öppenheten inte längre en bara som 

tillgång utan även som ett problem. Den negativa rapporteringen i 

medierna, som lärarna talar om, förstärker betydelseförskjutningen av 

skolans rykte, från att ha varit en tråkig sida av arbetsvillkoren på Sjöskolan, 

till att ha blivit ett hot mot rekryteringen av nya elever. På så vis framträder 

lokaltidningarna som en viktig aktör på den lokala utbildningsmarknaden. 

Dikotomiserande beskrivningar av skolor och lärare är inget nytt fenomen 

(Ball, 1997). Mediabilden av skolan har ofta beskrivits som dikotomiserad 

och förenklad (Blackmore & Thomson, 2004). Den här studien är ett 

exempel på hur betydelsen av sådana beskrivningar har fått en tillspetsad 

och allvarlig karaktär för en enskild skola efter att marknadsmekanismer 

införts. Att media blivit en aktör som både formar utbildningsdiskurser 

och spelar en roll i utvärderingssystemet av skolors verksamhet har tidigare 

uppmärksammats som en del av omstruktureringarna av skolan (Lundahl, 

2005; Wiklund, 2006). Media har beskrivits som en viktig aktör i 

formandet av en diskurs som gynnar ett vardagligt sunt förnuft tänkande 
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(Thomas, 2003). Elstad (2009) betonar betydelsen av att skolors resultat 

publiceras och är inte främmande för att även enskilda lärares resultat ska 

publiceras och ”[s]haming and blaming” (Elstad, 2009, s. 186) blir därmed 

en del i utvärderingssystemet av skolor och lärare. Mediabilden av en skola 

och lärarna där blir avgörande för hur de står sig i konkurrensen om 

eleverna. Den här studien visar att medias rapportering om en skolas 

arbete med socialt relaterade problem tenderar att rikta uppmärksamheten 

mot problemen snarare än mot det sociala arbetet med att lösa dem. 

 

Omstruktureringarna av svensk skola under 1990-talet präglades 

huvudsakligen av decentraliseringar, men centralmakten behöll och i viss 

mån stärkte sitt inflytande när det gällde innehållet i skolan, genom 

införandet av målstyrning (Lundahl, 2005). De centralt formulerade målen 

skulle dock tolkas och betygskriterierna skulle formuleras lokalt vilket 

förväntades stärka lärarnas inflytande över form och innehåll i de olika 

ämnena (Carlgren & Marton, 2000; Carlgren & Klette, 2008). I relation till 

denna förändring framträder det ett motstånd bland en del av lärarna i den 

här studien. Friheten att tolka målen förde med sig ett krav på kollektiv 

handling som särskilt en av lärarna vänder sig mot.  Kraven på samarbete 

framstår i en del berättelser som en påtvingad kollegialitet (jämför 

Hargreaves, 1998) eftersom den satte tryck på enskilda lärare att följa det 

som man inom ämneslaget hade kommit överens om och därmed 

minskades den enskilda lärarens inflytande över undervisningen. Detta 

motstånd kan även ses som en del i en kritik mot tendensen att lärare i 

flera avseenden förväntades samarbeta mer än tidigare (Lundahl, 2005). 

Hargreaves (2004) har visat hur storskaliga reformer i Kanada med krav på 

”konstlad kollegialitet” (s. 148) och ökad centralstyrning av 

undervisningsinnehållet haft negativa konsekvenser för lärares kreativitet 

och för redan etablerade informella arbetsgemenskaper på skolor. 

Liknande förhållanden framträder i Sverige efter omstruktureringarna 

eftersom reformerna inneburit krav på samarbete i arbetslag och krav på att 

målen skulle tolkas lokalt, samtidigt som de övergripande målen 

formulerats centralt. Lärarna berättar om hur samarbetet på skolan tidigare 

varit mer informellt och ad hoc betonat och snarast haft karaktären av en 

förlängning av den enskilde lärarens ansvar (jämför Hargreaves, 2006). 

Även betydelsen av vad samarbete innebar har därmed förskjutits genom 

273



 274

 

omstruktureringarna. Lärarnas kritik handlade om ineffektivitet, att 

samarbetet formaliserades, det styrdes upp i tid och rum och det ställde 

krav på ökad dokumentation. Flera lärare lyfter även fram fördelar som de 

ser med dessa samarbetsreformer. Lagarbetet framträder som centralt för 

det elevsociala arbetet och dokumenten beskrivs som nödvändiga för ett 

effektivt stöd till eleverna. Betydelsen av samarbete framstår därmed på ett 

annat sätt, det framträder som mer reglerat, mer kontinuerligt och det 

handlar mer om eleverna. Dessutom har samarbetet utökats till att i högre 

utsträckning även omfatta föräldrarna till skolans elever. Föräldrarna ska 

inte längre bara hållas informerade utan involveras som en 

samarbetspartner (jämför Tallberg Broman, 2009). Detta kan beskrivas som 

en mer kollektiv professionalism där lärares arbete präglas av ett 

intensifierat samarbete med allt fler parter såväl inom som utanför skolan 

(Hargreaves, 2006). Samarbete har även getts en performativ dimension 

eftersom det är ett sätt för lärare att positionera sig och tydligt visa att de är 

progressiva och vill ha inflytande inför chefer, kollegor och föräldrar 

(jämför Nordänger, 2002). 

 

En annan aspekt av centralmaktens stärkta inflytande över skolan 

aktualiseras av en lärares beskrivning av det målrelaterade betygssystemets 

effekter. Hon berättar hur det leder till att betygen blir olika på olika 

skolor beroende på att lärarna anpassar sig till de betygsnivåer som råder 

på enskilda skolor. Det skapas ett socialt tryck på den enskilde läraren att 

vara lyhörd för omgivningen. Nivån i relation till SALSA värden och en 

beredskap att försvara det betyg som sätts inför föräldrarna, beskrivs som 

något lärarna tar med i bedömningen. I en rapport från Lärarnas 

riksförbund (2011) framgår det att var femte lärare känt sig pressade av sina 

egna skolledare att sätta högre betyg än vad de själva vill. Resultaten i 

denna studie antyder dock att det sociala samspelet i samband med 

betygssättningen innefattar fler aktörer än läraren och skolledaren och att 

det inte är självklart att betygsnivån pressas uppåt på enskilda skolor. 

Betygssättningen får i detta sammanhang även betydelse för hur läraren 

betraktas av omgivningen och kan i det avseendet betraktas som en 

performativ handling (Ball, 2006). Denna kritik mot reformerna kan 

betraktas antingen som ett motstånd mot avigsidor i reformerna som görs 

av professionella lärare (jämför Sachs, 2000; Goodson & Lindblad, 2011) 
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eller som ett uttryck för oro från tvångsprofessionaliserade lärare, men 

oron handlar då framförallt om att eleverna på olika skolor bedöms olika 

(jämför Carlgren & Klette, 2008).  

Resultaten i den här studien ligger huvudsakligen i linje med Baumans 

(2002) resonemang om att ansvar för gemensamma socialt skapade 

motsättningar genom globaliserings- och individualiseringsprocesserna i 

ökad utsträckning läggs på lokala aktörer, särskilt när frågor om social klass 

och om elever med utländsk bakgrund aktualiseras i lärarnas berättelser. 

Att den sista klassen som lämnade Sjöskolan nästan uteslutande bestod av 

elever med utländsk bakgrund sätter fokus på att skolan inte ensam 

förmådde behålla ett blandat elevunderlag och inte längre kunde möta den 

sociala utmaning den ställdes inför när den öppnade. 

 

Bauman beskriver även individerna i det senmoderna samhället som 

”livspolitiker” (2002, s. 19) som i sina livsberättelser skapar mening med 

sina egna liv och handlingar, men som inte förmår att beskriva samband i 

den omgivande kontexten. I det avseendet håller jag inte med honom. Jag 

menar att lärarna i den här studien har bidragit med fylliga berättelser om 

hur villkoren för skolor och lärares arbete har förändrats. Åtskilliga av 

deras berättelser har belyst ”väsentliga delar av väven av förbindelser och 

beroenden” (Bauman, 2002, s. 23) som har betydelse för läraryrkets villkor 

och förutsättningar.  Att lärarna berättar det med utgångspunkt i sina egna 

liv gör inte saken sämre. Giddens lyfter fram att självet blir ett ”reflektivt 

projekt” (Giddens, 1997, s. 44 f) som en konsekvens av globaliseringen, vi 

har alla behov av att förstå vår plats i kontexten och hur den är beskaffad. 

Jag betonar därmed, med stöd av Rustin (2000), att lärarnas berättelser och 

reflektioner om sin kontext utgjort en viktig resurs för att förstå hur 

sambanden ter sig ur deras perspektiv. Detta resonemang har även 

betydelse för den följande diskussionen om yrkesidentiteterna. Resultaten i 

denna studie indikerar att lärarnas ansvar för socialt skapade motsättningar 

har ökat, men att även om lärarna drar slutsatser om hur beroendena ser ut 

så har de inte alltid möjlighet att förändra strukturer utan måste anpassa 

sig. Det är dock även påtagligt att flera lärare också gör motstånd och 

förändrar sina arbetsvillkor i linje med sina egna övertygelser. 
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 Yrkesidentiteter i tider av omstruktureringar 

Efter denna diskussion om hur omstruktureringarna av svensk skola tog 

form i lärarnas berättelser om Sjöskolan så finns det en risk att överbetona 

platsens betydelse för lärarnas yrkesidentiteter och att knyta an till den så 

ofta upprepade berättelsen om enskilda skolors misslyckande (Ball, 1997) 

och lärares otillräcklighet (Elstad, 2009) och konservatism (Lortie, 1975). 

Ansvaret för nedläggningen skulle, i linje med en sådan berättelse, kunna 

läggas på lärarnas och skolans oförmåga att anpassa sig till de nya 

förutsättningarna och hävda sig i konkurrensen. Det är dock tydligt i den 

här studien att ett flertal faktorer bortom både den enskilda skolans och 

lärarnas inflytandesfär hade avgörande betydelse för utvecklingen. Det 

vore dessutom en felaktig slutsats eftersom resultaten i studien visar att 

lärarnas yrkesideniteter är komplexa och föränderliga och kan kopplas till 

långt fler faktorer än den lokala kontexten, även om den har betydelse. 

Lärarna framstår i den här studien som självständiga aktörer som formar 

sina yrkesidentiteter utifrån egna reflektioner över såväl egna erfarenheter 

som över förändrade villkor för yrket. Yrkesidentiteterna som tagit form i 

lärarnas berättelser framstår varken som konserverande fasta strukturer eller 

som vindflöjlar som anpassas till varje ny reform, de bär snarare drag av 

både föränderlighet och stabilitet. I det följande avsnittet diskuteras därför 

frågan om de föränderliga respektive stabiliserande drag som framträtt i de 

yrkesidentiteter som formats i lärarnas berättelser. De yrkesidentiteter som 

skrivs fram i den här studien betraktas som en slags stillbilder av en 

pågående process. Mina resonemang bygger på hur lärarnas identiteter 

framträtt i berättelserna.  

 

Forskningen om lärares yrkesidentiteter är relativt samstämmig om att 

identiteter tar form genom ett samspel mellan individ och kontext där 

lärare skapar mening med erfarenheter och då förhåller sig till sina egna 

biografier, sin nära omgivning (skolan, kollegor, elever, etc), skolans och 

yrkets sociala och kulturella organisering (såsom skolformer och 

lärarutbildning) och samhällsfrågor (som till exempel sociala skillnader, 

skolpolitik) (Beijaard, 1995; Woods et al. 1997; Elbaz Luwich, 2004b; Day 

et al. 2006b; Day et al., 2007; Beauchamp & Thomas, 2009). Det råder 

däremot inte någon enighet om hur föränderliga eller stabila lärares 

yrkesidentiteter är och få har systematiskt diskuterat frågan om vad det är 
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som är föränderligt och vilka aspekter som är mer stabila när lärares 

yrkesidentiteter tar form (jämför Beijaard et al., 2004; Day et al., 2007). 

Forskarnas intresse har riktas mot hur stabila yrkesidentiteter skulle kunna 

bibehållas eller återerövras i samband mer reformer (Nias, 1996; 

Kelchtermans, 1996; Woods & Jeffrey, 2002). Andra understryker att 

identiteterna ständigt förändras och omförhandlas då någon av 

förutsättningarna förändras eller beroende på situationen i vilken de tar 

form (se till exempel MacLure, 1993; Cooper & Olson, 1996; Sachs, 1999: 

Zembylas, 2003; Day et al., 2006b). Tendensen är att allt fler forskare 

betraktar identiteter som föränderliga processer som är beroende av olika 

kontexter (Beauchamp & Thomas, 2009) och den här studien ligger i 

huvudsak i linje med den tendensen.  

 

Resultaten i den här studien visar att det finns en tydlig variation där en 

del drag i de yrkesidentiteter som tar form i berättelserna framstår som 

relativt stabila, medan andra förefaller vara mer föränderliga. Olika mål 

med yrket, händelser i livet och förändringar i arbetsvillkoren bidrar till 

förändringar i identitetskonstruktionerna. Biografiska faktorer, stora 

berättelser om skola och läraryrke, samt lokala faktorer har enligt resultaten 

i den här studien stabiliserande inverkan på identiteterna (jämför Day et 

al., 2007).  

 

Det första uttrycket för hur drag av föränderlighet i lärares 

identitetskonstruktioner synliggörs i studiens resultat handlar om 

mångfalden av identitetsframträdanden som tar form i lärarnas berättelser. 

Alla identitetsframträdanden är unika och handlar om erfarenheter som 

lärarna tillskrivit mening på olika sätt. De beskriver en mängd olika mål 

som lärarna har med yrket och olika mål framstår som viktiga i olika 

identitetsframträdanden. Bland annat uttrycker lärarna att det är centralt 

för dem att de i sitt yrke får ägna sig åt, elevsociala processer, jämlikhet, 

social rättvisa, jämställdhet, bildning, integration, ämnesundervisning, 

karriär, ökad yrkesmässig autonomi etc. Lärarna formulerar och förflyttar 

sig mellan olika mål med yrket då deras yrkesidentiteter tar form. I detta 

avseende framstår lärarnas identiteter som individualiserade projekt där var 

och en själv skapar mening med sitt sätt att vara lärare. Identiteterna 

framstår här som multipla och som resultatet av ett antal val mellan olika 
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möjliga mål (jämför Bauman, 2001). Samma lärare kan omfatta olika mål, 

men prioritera dem olika i olika berättelser. Jag betraktar inte denna 

rörlighet som en osäkerhet kring vad de betraktar som viktigt med yrket, 

utan snarare som ett uttryck för en förmåga att förhålla sig till flera mål. 

 

En annan aspekt av identitetskonstruktionernas föränderliga karaktär 

handlar om hur olika händelser i lärarnas liv tillskrivs betydelse i deras 

berättelser. Det handlar här alltså om att lärarna själva beskriver hur de 

förändrats och utvecklats på olika sätt genom olika händelser och 

yrkesidentiteten framstår som förändrad. Detta kan till exempel handla om 

dödsfall i familjen, byte av skola eller nya uppdrag. Typiskt för denna typ 

av föränderlighet är att lärarna själva beskriver en förändring av det egna 

synsättet på sig själva och sin relation till yrket. Identitetsförändringar 

framstår här som resultat av personlig utveckling och har oftast en positiv 

underton (jämför Day, et al., 2007). 

 

Även då lärare berättar om förändringar i arbetsvillkoren för dem som 

lärare betonas en föränderlig sida i deras identitetskonstruktioner. I en del 

lärares berättelser, till exempel om införandet av arbetslag på skolan eller 

de ökade kraven på dokumentation, öppnar förändringarna nya 

möjligheter som ligger i linje med deras ambitioner. Medan andra lärares 

berättelser om samma förändringar präglas av olust och en ambition att 

bevara arbetssätt som de anser fungerar bättre. Oavsett om de berättar att 

de dragit nytta av förändringen, eller om de gjort motstånd så får det 

konsekvenser för vilka identitetsframträdanden de gör. 

Identitetsförändringarna framstår här som resultat av förändrade 

arbetsvillkor och de präglas av anpassning eller motstånd i relation till 

förändringarna (jämför Goodson & Lindblad, 2011). Det finns därmed 

inget självklart utfall när reformer ska implementeras utan lärarna 

framträder som centrala aktörer som utifrån egna erfarenheter är delaktiga i 

att utforma verksamheten i relation till de förändringar som föreskrivs 

(Braun et al., 2011).  

 

Sammanfattningsvis såhär långt så framträder det föränderliga drag i 

yrkesidentiteterna då identitetsframträdanden görs, i relation till olika mål 

med läraryrket, i deras berättelser om händelser i deras liv och om 
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förändringar i arbetsvillkoren. Denna föränderliga sida av lärares 

yrkesidentiteter bär tydliga spår av Baumans beskrivningar av 

identitetsprojekten i det senmoderna samhället. Utmaningen för 

individerna handlar om att formulera mål och mening med sina 

identitetsprojekt (Bauman, 2001). Jag vill här betona att lärarnas mål inte 

framstår som så lätt utbytbara som i Baumans beskrivningar av människors 

arbete med sina identiteter. Det är tydligt att det finns en yrkesstolthet 

investerad i många av lärarnas mål och att en del av dem är överordnade i 

relation till krav på förändringar även om det ibland framstår som 

inopportunt för den enskilde läraren.   

 

Resultaten i den här studien visar även att det finns drag av stabilitet och 

kontinuitet då lärarnas yrkesidentiteter tar form i deras berättelser. 

Människor strävar efter att skapa koherens i sina berättelser (Linde, 1993) 

och sätta in erfarenheterna i ett sammanhang som gör dem meningsfulla 

och begripliga för både dem själva och andra (Freeman, 2010) samt efter 

att ge händelser en historia (Bauman, 2002; Linde, 2009). När lärare 

berättar om sin egen uppväxt eller skolgång så lyfter de fram sådant som de 

tillskriver betydelse för hur de är eller vill vara som lärare (jämför Pérez 

Prieto, 2006b). Det finns i den här studien flera exempel på sådana (själv-) 

biografiska förklaringar där lärarna skapar mening med den egna 

yrkesverksamheten och tillskriver den betydelse i relation till det egna livet 

på olika sätt. Till exempel förklarar flera av lärarna sin drivkraft som lärare, 

sin undervisningsstil och sitt förhållningssätt till eleverna med sina egna 

erfarenheter som elever och bygger därmed upp en kontinuitet i sina 

livsberättelser där deras yrkesidentiteter formas. Genom dessa referenser 

argumenterar lärarna sedan för sitt sätt att vara lärare i relation till 

förändrade villkor för yrket (se även MacLure, 1993; Pérez Prieto, 2006b). 

 

Ett annat drag av kontinuitet i lärarnas identitetskonstruktioner skapas då 

lärare länkar berättelser om egna erfarenheter till stora berättelser, eller 

diskurser, av olika slag. I den här studien har jag skrivit fram flera stora 

berättelser om skola och läraryrke som lärarna knyter an till i sina 

berättelser. Dessa stora berättelser bidrar, menar jag, till drag av kontinuitet 

i de yrkesidentiteter som tar form i lärarnas berättelser. Lärarna är i det 

avseendet ”rule users” (Mishler, 1999, s. 18), de stora berättelserna hjälper 
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dem att skapa eller kommunicera mening med sina erfarenheter, samtidigt 

som berättelserna om yrket ges delvis nya betydelser när lärarna använder 

dem. Studien visar att när lärarna använder och omformar olika stora 

berättelser om yrket så ställs de ibland emot varandra och över- eller 

underordnas. Exempel på detta är när en del av lärarna berättar om 

skolnedläggningen och identitetframträdanden formas samtidigt som de 

knyter an till berättelsen om en skola för alla. I dessa berättelser framstår den 

neoliberala berättelsen om konkurrens i utbildningssystemet som negativ men 

överordnad. I ett annat exempel knyter lärare an till berättelsen om skolan 

som en bildningsinstitution och ansluter sig därmed till en tradition med 

rötter i realskolan och riktar udden mot andra stora berättelser om skolan. 

Identitetsframträdandena som på detta vis länkas till stora berättelser om 

skolan ges därmed en historiskt förankrad kontinuitet.   

 

Diskussionen om vad som framstår som rörliga respektive stabiliserande 

drag i lärarnas identitetskonstruktioner har betydelse för hur vi kan förstå 

dessa yrkesidentiteter i relation till omstruktureringarna av 

utbildningssystemen. Betraktas yrkesidentiteterna som huvudsakligen 

stabila (Nias, 1996; Kelchtermans, 1996; Woods & Jeffrey, 2002), så 

riskerar vi att forma stereotypa bilder av lärare som konservativa och 

förändringsobenägna. Betraktas identiteterna istället som huvudsakligen 

föränderliga (MacLure, 1993; Beauchamp & Thomas, 2009) så riskerar vi 

istället att göra beskrivningar av lärare som en grupp semiprofessionella 

yrkesmän som osäkert och osjälvständigt följer de senaste trenderna (Sachs, 

2000; Hargreaves, 2006). Genom denna diskussion vill jag visa att det finns 

faktorer som både verkar förändrande och stabiliserande när 

yrkesidentiteter tar form och att frågan om hur dessa faktorer samspelar är 

nära förknippad med hur enskilda lärare formulerar sina livsberättelser. 

Min poäng är att diskussionen om lärares yrkesidentiteter bör föras i 

termer av både förändring och stabilitet för att skapa ett nyanserat 

förhållningssätt till lärares ansvar och delaktighet i omstruktureringen av 

skolan. Det är därför viktigt att försöka förstå vad som förändras och vad 

som framstår som mer stabilt när identiteterna tar form. Det är tydligt i 

den här studien att lärarna på ett aktivt sätt förhåller sig till de förändrade 

villkoren. Deras förhållningssätt präglas av att de väger för- och nackdelar 
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med reformerna i relation till vad de utifrån sina egna erfarenheter 

betraktar som centralt i sitt läraruppdrag.  

Det sitter inte i väggarna 

Lärarna i den här studien formar i sina berättelser bilder av gångna tiders 

gemenskap och av en kritisk omgivning. Det skapas gränser mellan ett vi 

och de och en kontinuitet bakåt i tiden som bidrar till drag av stabilitet i 

yrkesidentiteterna.  

 

Bauman (2002) beskriver hur globaliseringen och individualiseringen 

bland annat inneburit att identiteterna blivit mer föränderliga och fungerar 

som en möjlighet att skapa gemenskap och en gemensam historia i gränsen 

mellan vi och de. Det finns en dynamik mellan det gemensamma och det 

individuella som är viktig att uppmärksamma för att undvika att reducera 

lärarna på en skola till en konservativ grupp som gör som de alltid gjort, 

eller till unika individer utan anknytning till kollektiv och grupperingar. 

Lärarna förhåller sig inte bara i grupp utan även enskilt till sin historia och 

till förändringar i de lokala och globala villkoren. 

 

Berättelserna om det blandade elevunderlaget och Sjöskoleandan bidrog 

till att dra en gräns mellan en erbjuden kollektiv identitet som 

Sjöskolelärare och den kritiska omgivningen i form av det dåliga ryktet och 

tidningsskriverierna. Denna gräns gavs sin egen historia genom åtskilliga 

berättelser om det förflutna (jämför Bauman, 2002). Min poäng är att detta 

som jag kallar ett erbjudande om en kollektiv identitet, kan ha betydelse 

när lärarnas yrkesidentiteter tar form och att det kan skapa en känsla av 

stabilitet, men att det inte behöver vara på det sättet. Dessa berättelser om 

vilka vi är i relation till de andra, gör anspråk på att förklara det som sitter i 

väggarna. För att bättre förstå hur enskilda lärare förhåller sig till dessa 

kollektiva identitetsformationer är det nödvändigt att mer i detalj studera 

hur de förhåller sig till gemensamma berättelser, till exempel genom 

återberättelser av institutionella minnen.  

 

Analyserna av de institutionella minnena i den här studien visar att vissa 

specifika berättelser om människor och händelser i skolans förflutna 

återberättas av i stort sett alla lärare som intervjuats. De flesta lärarna 
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känner till och (re-)producerar därmed budskap i dessa berättelser. Det 

institutionella minnet om studierektorn Mats bär till exempel med sig ett 

budskap om vikten av att involvera alla elever och berättelserna om de 

stränga männen präglas av ett budskap om att det är viktigt att disciplinera 

eleverna. Lärares återberättande av institutionella minnen bidrar därmed 

till att bevara berättelser om Sjöskolan och vad det innebär att vara lärare 

där. I det avseendet liknar dessa berättelser det som brukar beskrivas som 

att ”det sitter i väggarna”, men det finns en viktig skillnad.  De 

institutionella minnena är konkreta och avgränsade, de handlar om 

enskilda händelser och personer. Skolkontexten framträder på olika sätt 

när olika lärare återberättar samma institutionella minnen och deras 

identitetsframträdanden tar form. Det blir därmed möjligt för enskilda 

lärare att i sina versioner av de institutionella minnena förhålla sig till 

berättelserna om ett gemensamt förflutet. Lite mer konkret uttryckt så är 

det svårt för en enskild lärare att ta avstånd från, eller nyansera innebörden 

av något som sitter i väggarna, men det är fullt möjligt att ansluta sig till 

eller ta avstånd från en berättelse om lärare som skämtar om, eller 

tillrättavisar, sina elever på ett specifikt sätt. Ett exempel på detta är att i en 

del versioner av det institutionella minnet om de stränga männen blir det 

tydligt att lärarna uppskattade och hade nytta av den stränghet som 

förmedlas i berättelserna vilket bidrog till att forma vissa 

identitetsframträdanden, men i andra versioner betonas betydelsen av att 

respektera eleverna och undvika en kränkande jargong. Återigen blir det 

här tydligt att lärarna intar ett aktivt förhållningssätt. De är aktörer som 

genom sina återberättelser av institutionella minnentolkar sin 

gemensamma historia utifrån vad de betraktar som centralt i yrket. 

 

Diskussionen om lokala skolkontexters betydelse för lärares 

yrkesidentiteter för jag i relation till den ökade betoningen av identiteters 

socialt situerade karaktär (jämför Beauchamp & Thomas, 2009). Fördelen 

med en sådan betoning, som jag ser det, är att man bejakar att specifika 

kontexter har betydelse för hur identiteter tar form och inte försöker 

generalisera identitetskonstruktionerna. En risk som jag ser är dock att 

enskilda lokala skolkontexter tillskrivs en betydelse och möjligen en alltför 

stor betydelse, vilket jag menar ligger i linje beskrivningar om att något 

sitter i väggarna. En alltför snäv fokusering på skolkontexter riskerar att 
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skymma andra kontextuella faktorer, såsom skolpolitiska diskurser och 

globaliseringsprocesser. Ges enskilda skolor en essentiell betydelse med en 

isolerad historia så finns det en risk att lärarna där börjar beskrivas 

stereotypiskt som produkter av de skolor där de arbetar. I en del 

amerikansk skolforskning tillskrivs vissa berättelser om enskilda skolor en 

sådan dominerande karaktär (Clandinin & Connelly, 1998; 2000). Genom 

analysen av de institutionella minnena försöker jag istället visa att 

konstruktionen av den lokala skolkontexten är en pågående process där 

lärarna är viktiga aktörer.  

 

Jag har ovan diskuterat föränderliga och stabiliserande drag i lärarnas 

yrkesidentiteter såsom de tar form i lärarnas berättelser. Även de 

institutionella minnena bidrar till ett drag av stabilitet och kontinuitet 

eftersom de handlar om en gemensam historia och ett kollektivt minne 

som betonar budskap från det förflutna. Samtidigt omkonstrueras den 

gemensamma historien kontinuerligt i lärarnas olika versioner då de 

förhåller sig till de förändrade villkoren. Återberättandet av de 

institutionella minnena blir därmed en del i läraranas argumentation för 

sitt sätt att vara lärare här och nu, på ett sätt som inte konserverar en 

historia utan istället öppnar för olika berättelser och identiteter. Det sitter 

med andra ord inte i väggarna utan i lärarnas berättelser. 
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Summary  

This dissertation is called It is not in the walls: Professional identities in teachers’ 

stories about school and work. It deals with the terms and conditions for 

schools and the teaching profession in Sweden at the beginning of the 21st 

Century. It addresses the questions of how teachers’ professional identities 

took shape in the local school context at a time when the global 

conditions of schools and teachers were undergoing rapid change. 

Teachers working at a secondary school, which was open between 1965 

and 2007, tell their stories about their experiences as teachers in 

Sjöskolan.63  This summary starts with a brief description of the changing 

conditions for schools and the teaching profession, globally and in 

Sweden, and with a presentation of the dissertation aim and the research 

questions. Then follows a summary of the chapters in the order they 

appear in the dissertation. 

 

The changing conditions of schools and teachers were and are framed by 

processes of globalization, individualization and the restructuring of 

national education systems. Globalization has been described as "the 

intensification of worldwide social relations which link distant localities" 

(Giddens, 1990, p. 64). Global contacts between people quickly and 

reciprocally change the conditions for actors in different locations. 

Bauman uses the concepts of globalization (1998a) and individualization 

(2001) to describe how power and responsibilities are redistributed among 

actors in late modern society. Power tends to be concentrated to global 

actors who are not dependent on local conditions, while the responsibility 

for socially generated conflicts is delegated to individuals who are 

anchored in local contexts. These changes in society also force people to 

reflect on social changes in relation to their own lives; the self becomes a 

"reflective project” (Giddens, 1997, p. 44 f). Typical of late modern society 

is that individuals and local communities themselves to a greater extent 

than before have to deal with, and take responsibility for, tensions and 

contradictions in society by their own analysis of a world that appears 

increasingly complex. 

 

                                                 
63

 All names in this dissertation have been changed to protect the interviewees' integrity. 
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The restructuring of education systems in Europe since the late 2000s, has 

been described in terms of increased decentralization, deregulation, 

privatization and marketization (Lindblad & Popkewitz, 2004; Norrie & 

Goodson, 2005; Ball, 2007; Goodson & Lindblad, 2011).  Supervision and 

inspection initiatives and public reports on the extent to which schools 

succeed or fail are also described as part of the changes (Hargreaves, 2009). 

However, national differences have lended various characteristics to the 

processes of change and the timing of restructuring has varied at different 

locations (Goodson & Lindblad, 2011). Since the late 1980s, the 

conditions for Swedish schools changed radically (Kallós & Lindblad, 

1994; Englund, 1995; Johannesson, Lindblad, & Simola, 2002; Lindblad, 

Lundahl, Lindgren, & Zackari, 2002b). Management by objectives was 

introduced and the state reduced its ability to govern school through 

financial means. This also changed school control mechanisms (Klette, 

2002; Lundahl, 2005). Various forms of national and international tests 

and inspections were introduced (Rizvi & Lingard, 2006). Municipalities 

and individual schools’ responsibility to ensure and report the quality of 

their activities increased. It became easy to compare different schools’ 

performances in relation to objectives, but also in relation to one another. 

This development has provided opportunities for new actors to influence 

school activities and new ways of thinking among the already established 

actors (Lindblad et al., 2002b). When transparency increased in school, the 

influence of local politicians, parents and local media increased as well. 

 

Individual schools and teachers were made accountable for producing 

both good results and good quality reports. The image projected by a 

school also has an impact on activities in the school and on the shaping of 

professional identities. By being sensitive to what can be measured and 

adjust activities accordingly, schools and teachers tend to be reshaped in 

harmony with the objectives (Ball, 2006). Openness, transparency and 

focus on meeting objectives and describing the quality of activities tend to 

favor certain activities and disadvantage others (Löfdahl & Pérez Prieto, 

2009b). These management and control mechanisms interact with the 

market and competition mechanisms introduced in the education sector in 

Sweden (Lindblad et al., 2002b) and in the Western world (Lauder et al., 

2006, Lindblad et al., 2002a). In Sweden a per-capita funding program and 
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a free school reform were introduced. Quality reports and detailed 

statistics produced at the school level provide information for parents’ 

choice of school. The press is, in this context, a key actor as they become 

part of the control system. The image of a school as presented in the 

media is increasingly important for schools and teachers (Elstad, 2009). 

Media logic also tends to dichotomize school reports in terms of good and 

bad, success or failure (Ball, 1997; Thomas, 2003; Blackmore & Thomson, 

2004; Wiklund, 2006). 

Aim and research questions 

An extensive research tradition in the sociology of education is dedicated 

to critically analyzing and discussing various implications of the 

introduction of market and competition mechanisms in the education 

sector (Lauder et al., 2006). The introduction of competition in national 

education systems in order to improve competitiveness on the global 

market is often discussed in relation to  the ideals of the welfare state 

approaches for social equity (Lindblad et al., 2002a; Lundahl, 2005; Ball, 

2007). This dissertation is part of this tradition. The systems of thought 

that place the welfare ideals at the center and those that put 

competitiveness at the heart of national education systems are 

incompatible. These systems of thought generate contradictory and 

conflicting narratives about schools and teachers’ assignments and 

conditions. This dissertation examines how these and other narratives take 

shape in, interact with, and are used in the teachers’ stories. 

 

The restructuring of the Swedish educational system corresponds to 

Bauman’s description of how responsibility tends to become an issue for 

local actors. Decisions that were formerly a matter for elected politicians 

have been delegated to teachers and other local actors along with the 

responsibility for what happens (Lindblad et al., 2002b, Carlgren & Klette, 

2008). Individual schools and teachers are forced to make their own 

decisions and reflect on themselves and their relationship to socially 

constructed tensions and contradictions. This situation lends itself to a 

description of the changing conditions for schools and the teaching 

profession in terms of a life history approach on the basis of individual 

stories. Given this backdrop, it is also logical to conduct an analysis of 
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teachers’ professional identities viewed as meaning making processes in 

which teachers reflect on their experiences in relation to contextual 

aspects. Conditions for schools and the teaching profession are changing 

drastically, but the changes are shaped in different local contexts.  

Against this background, the aim of this dissertation is to study teachers’ 

professional identities in relation to the changing local and global 

professional conditions. 

 

The key research questions are: 

 

What identity performances take place in the teachers’ stories? 

What institutional memories take shape in the teachers' stories about 

Sjöskolan? 

What aspects of the teaching profession and teaching conditions emerge 

in these stories? 

Research on teachers’ professional identities 

In Chapter two, the research on teachers’ professional identities is 

introduced. Literature emphasizing teachers’ perspectives in different ways 

is given priority (Phillion & Connelly, 2004). In this summary I present the 

key features of the chapter based on three categories of teacher identity 

research that were distinguished (s.a. Beijaard et al., 2004). 

 

In the first category, studies of teachers’ professional identity formation is 

highlighted. This includes, for example, studies seeking to understand and 

articulate teacher students’ needs (Goodson & Cole 1994; Antonek et al., 

1997; Woods & Jeffrey, 2002; Elbaz-Luwisch, 2002, Beauchamp & 

Thomas, 2009). The aim in these studies is to understand how students 

and teachers-to-be form their identities, which in teacher education 

programs is considered an important aspect of supporting students’ 

professional development. Other studies in this tradition focuses on how 

teachers relate to major changes in educational systems (MacLure, 1993; 

Coldron & Smith, 1999; Hargreaves, 2004; Choi & Tang, 2009; Brante, 

2008; Gustafson, 2010). Interest is also directed to the conflicting 

emotions that may arise between teachers’ own personal experiences of 

what is important about the job and what is considered essential in school 
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reforms (Woods & Jeffrey, 2002). Teachers’ emotions as a basis for 

resistance have also attracted attention (Zembylas, 2003). Other researchers 

focus on the links between teachers’ identity constructions and 

effectiveness in school (Day et al. 2006a, 2006b, Day et al., 2007; Day & 

Gu, 2010). They maintain that teachers’ identities appear to be 

fragmented, but that teachers strive for a sense of stability and emphasize 

that factors in the school context are relevant to achieving stability. They 

see school reforms as challenges to teachers’ identities and study how 

teachers’ identities are preserved or changed by these challenges (Day et 

al., 2006a). 

 

The second category includes studies that attempt to identify 

characteristics in teachers’ professional identities (Beijaard, 1995; Paechter 

& Head, 1996; Mitchell, 1997; Beijaard et al., 2000). They study for 

instance what the teachers perceive to be a professional identity or various 

aspects that teachers value in the profession such as subject knowledge, or 

relationships with pupils. Other studies describe different parts of the 

professional identity and how these evolve over time (Kelchtermans, 

1993), or how identities are threatened and rendered vulnerable 

(Kelchtermans, 1996). 

 

The third category focuses on how professional identities are represented 

in teachers’ stories (Connelly & Clandinin, 1999; Phillion & Connelly, 

2004; Pérez Prieto, 2004, 2006b; Elbaz-Luwisch, 2004b; Søreide, 2006; 

Goodson & Choi, 2008). In teachers’ stories they explore for instance what 

teachers care about, how they find motivation, and how they deal with 

dilemmas at the intersection of personal and professional lives. How 

teachers handle changes in educational systems has been studied in this 

tradition as well (Woods & Jeffrey, 1996, 2002, Woods et al., 1997). 

In view of the aim of this dissertation, it is also important to take note of 

how different contexts are addressed in different studies of teachers’ 

identities. Several researchers have highlighted the importance of the 

relationship between individual experiences and social, cultural and 

institutional environments when teacher identities are constructed (see eg. 

Nias, 1996; Hargreaves, 1994; Sumsion, 2002: Rhöse, 2003, Day et al. 

2006b). Pérez Prieto (2004) points out how teachers position themselves in 
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relation to both current school discourses and to local stories. In his 

analysis of "teacher commented school memories" (Pérez Prieto, 2006b, p. 

141), historical contexts are in focus, and in another study he emphasizes 

the importance of the interview setting (Pérez Prieto, 2003). Elbaz-Luwisch 

has described how teachers and student teachers form their professional 

identities in their narratives in an Israeli context (2002, 2004a). She also 

describes how teachers in their stories link differently to collective stories 

in schools (2004b). Flores and Day (2006) have shown differences in how 

teacher trainees shape their professional identities depending on the 

cultural school contexts they encounter. Goodson and Anstead (2010) 

reconstruct a school’s institutional practice from oral stories and 

documents. Søreide (2007a) has highlighted the importance of various 

discursive narratives about teachers’ professional identities, told by 

different actors such as the teachers’ union. Wiklund (2006) stresses 

discursive narratives of teachers in the Swedish media. 

Theoretical points of departure 

In Chapter three, I discuss the concepts of (professional) identity, identity 

performance and institutional memory, how they are used and interact 

with each other in the study. 

 

The concept of teachers’ professional identities is here referred to as an 

ongoing process in which individuals construct their ideas about who they 

are or want to be, and what they do as teachers and how they understand 

their work and their position in society (Sachs , 2005; Beijaard, Meijer & 

Verloop, 2004). The formation of professional identities is thus regarded as 

dynamic, unfinished, fragmentary, and involving both the individual and 

the context (Beauchamp & Thomas, 2009). The identities analyzed in the 

teachers’ stories are in the present study linked to the experiences they 

talked about and to the negotiations in the interview situation where we 

made sense of these experiences together. 

The concept of identity is used in different ways in different chapters, 

deriving partially from different research traditions. The first function 

served by the concept in this dissertation is to conceptualize teachers’ 

identity projects as an aspect of changes in history and society. Anchored 

in Bauman’s (1998b, 2000, 2001, 2002, 2007) arguments on how 
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individual identity projects has been accentuated and changed, it is 

emphasized that identity is an issue both for the individual person and for 

society. Bauman (2001) stresses that people’s identity projects are linked to 

globalization and individualization processes; thus identity cannot be 

dismissed as simply a private matter. By studying the teachers’ identity 

projects as they take shape in their stories, I hope to pinpoint changes in 

society from a perspective that is close to the teachers. When they talk 

about themselves in relation to their context, they talk about opportunities 

they see and the problems they have encountered. In these stories, I can 

see how factors such as migration, media, school policy, gender, class and 

competition interact and open or close doors to their identity projects. 

 

The second function the concept of identity serves in the dissertation is to 

analyze teachers’ professional identities as they take shape in stories. Based 

on Mishler’s thinking on how adults shape professional identities, I have 

used the notion of "identity performances" (Mishler, 1999, p. 19) as a 

central tool of analysis. This concept implies that through the content and 

form of our stories we formulate and make claims on who we are, or want 

to be. The content and the form of a story merge in an identity 

performance when the teachers, in interaction with me, negotiate and 

argue for the meaning of their experiences. Life stories are in Mishlers 

terminology "socially situated actions" (Mishler, 1999, p. 18, see also 

Karlsson, 2006). 

 

Bauman and Mishler’s thoughts are based on the idea that identities have 

a social character. They stress the importance of the social context of our 

identity projects. Bauman (2001) describes them as communities built 

around common goals and on the frontiers to others. Mishler (1999) 

emphasizes the importance of the interview context in which the stories 

and the identity performances take shape in the interaction between 

narrator and listener, and in the interaction between the individual and the 

communities they are part of (such as family or work). Analyses of how 

teachers shape their professional identities thus say something about the 

social context in which the identity work is performed. 

It is in the light of this theoretical frame that my analysis of the 

institutional memories is to be seen. By studying how institutional 
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memories (Linde, 2009), that is, retellings of central stories about the 

institution, take shape and are used by the teachers, I approached 

questions of meanings that the teachers ascribed to the school. In this 

analysis I stress the social and situated aspects of the teachers’ professional 

identities. The teachers have worked at the same school, they have listened 

to and retold the same stories and many of them have met on a daily 

basis. The contents of the institutional memories are about events or 

persons, and when the teachers tell their own versions of these memories 

they take a stand, thus forming their identity performances. The concept 

of institutional memory is used in the dissertation both to analyze 

Sjöskolan as a specific school context and to understand the significance 

of this context when identity performances are shaped in the teachers’ 

stories. 

Life stories 

In Chapter four, I discuss my position in relation to the life story 

approach in qualitative research. Stories, the most basic element of a life 

story, are defined by Kenyon and Randall as "someone telling someone 

about somebody doing something" (in Plummer, 2006, p. 187). This open 

definition captures the central feature of what is expected when a person 

says she will tell you something. There is an actor in the story and the 

actor does something. Usually there is a series of events, a plot and a moral 

point in a story (Plummer, 2006). The definition also indicates that there is 

a narrator and that the narrator also does something, that is, telling a story. 

With Mishler (1999), I would further argue that a life story is an action (see 

also Linde, 1993; Bamberg, 2006b; Georgakopoulou, 2006a), an identity 

performance. A practical consequence for this thesis is that I, as far as 

possible, try to illustrate how the stories took shape in the interaction 

between myself and the respondents (Mishler, 1999; see also Pérez Prieto, 

2007 ; Karlsson. 2006). Stories and life stories considered from this 

perspective are not merely a question of reproducing experiences. Bruner 

(1986) has made an important distinction when he defines the story as a 

kind of expression, life as told. In this view, the story of life is 

distinguished from the experience of life, which in turn is separated from 

lived life. A consequence of this reasoning is that a story is at least two 

steps away from the reality it attempts to describe (Denzin & Lincoln, 
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2008). In stories, events are linked together and meaning is ascribed to 

experiences (Bruner, 1986). From this point of view a person’s story about 

his experience becomes a framed meaningful package with specially 

selected events, with a beginning and an ending. However, social and 

cultural aspects also have significant impact on how stories are 

constructed. Freeman (2010) stresses that when telling stories we are in the 

midst of linguistic, cultural and historical conventions. This is a position 

that cannot be ignored, but we can be aware of it and use it when 

analyzing stories. A convention Freeman particular highlights is “a 

narrative pressure to speak the truth” (Freeman, 2010, p. 163), so even if 

stories are not reproductions of experiences, most narrators claim to tell 

the truth. The stories cannot be separated from conventions because the 

conventions are part of the stories, just as culture is. There is also a 

pressure on people to tell their own stories and base them on personal 

experience. It is the unique experience that is thought to bring any new 

knowledge (Freeman, 2010). But people live with their time, they watch 

TV, read books and never before has there been access to so much 

information. How and why should people refrain from using these skills 

when they talk about their experiences? According to Freeman, we do not, 

and this is one of the key points of the study of narratives. The stories are 

told in retrospect, they are lifted out of the everyday flow of events, they 

are reflexive and can be recontextualized by the narrator. People use what 

they have learned since they made their experiences. In my analysis of 

Sjöskolan’s history and the institutional memories, I try to take advantage 

of this fact by focusing on the different contexts, both current and 

historical, that the teachers’ evoke in their versions of past events. 

Investigation procedures 

In Chapter five I report on how the study was conducted. The study is 

empirically anchored in life history data, primarily derived from 15 life 

story interviews conducted with eight teachers, four men and four women. 

All of them have been working a minimum of two years as teachers at the 

same secondary school in a mid-sized Swedish town, teaching various 

subjects. They were between 35-70 years old at the time of the interviews. 

Their employment start date varied from 1966 to 2001. All interviews were 

conducted individually. The first interview with each teacher was semi-
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structured and I used an interview guide. In the second interview, we 

followed up tracks from the first interview (cf. Pérez Prieto, 2003). Both 

the teachers and I took initiatives as to what was told. On both interview 

occasions, the interviewees were given space to develop their stories and 

my questions were either open or of a clarifying character. All interviews 

were recorded with a digital dictaphone and copied onto a computer 

shortly after the interview sessions. I wrote down my impressions of the 

interview situation immediately after the sessions. All interviews were 

transcribed in full. In addition to the interview data, documents at the 

national, local and school level yielded additional information. These 

background data included a photo book published by one of the teachers 

who participated in the study, official reports, documents from a memorial 

fund, a publication that was produced for the opening of the school 

(Invigningsskrift, 1966), the school’s own records, newspaper articles and 

statistical data. 

 

The analysis of the stories began together with the teachers, especially 

during the second interview. It continued during the transcription process 

(Pamphillon, 1999). Notes were added to the transcription about how the 

stories were constructed in the interaction during the interview. On 

completion of the transcription, the analysis of data was conducted by 

reconstructing the school’s history, the teachers’ identity performances and 

reconstructing the institutional memories. In these analyses  a computer 

program supporting qualitative analysis, NVivo 8, was used. 

 

The project was conducted in accordance with the ethical guidelines set 

out by the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet, 2011). The main 

benefit of this project is that teachers’ stories illustrate how social changes 

and reforms take shape in school, and this knowledge adds new 

perspectives to the discussions about the changing conditions for schools 

and the teaching profession among policy makers, researchers and 

teachers. 

 

Methodologically,  the analysis of institutional memories is a new way to 

analyze the school from an institutional perspective. Finally, in this 

chapter, questions about the study’s credibility are discussed in relation to 
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the ongoing debate about representation, legitimacy and practice (Denzin 

& Lincoln, 2008). 

Sjöskolan 

In Chapter six, the reconstruction of Sjöskolan’s history from the teachers’ 

stories is presented with a focus on the meanings the teachers ascribe to 

the school, to the working conditions and to the closing of the school. 

The teachers’ stories about this school is also important as a backdrop to 

the professional identities analyzed in the following two chapters. 

 

It is clear, from the teachers’ stories, that the opening of the school was 

part of the one million program,64 and took place in the context of the 

Swedish welfare policy in the 1960s. The idea that Sjöskolan was to be a 

place where different social categories of people would meet and class 

differences were to be reduced was reflected in the social geography of the 

residential area. The surrounding buildings consisted of flats for the 

working classes and row houses for the middle classes. In the senior 

teachers’ stories, and early documents (Invigningsskrift [Inauguration 

pamphlet], 1966), it is clear that the meeting between different social 

categories in the residential area was sometimes problematic. Conflicts 

arose in the district and community agencies worked together to solve 

them. The school and the area got a bad reputation, which proved difficult 

to remedy. When immigration to Sweden increased, many families of non-

Swedish origin moved into the apartment buildings next to Sjöskolan. The 

mix of student categories, previously class-based, now came to include 

ethnicity as well. The policy context changed and, when the school closed, 

reforms including freedom for families to choose schools and competition 

between schools was a part of the education policy discourse. The teachers 

talked about the difficulties in recruiting students and that the nearby free 

school (private) attracted students. They also said that the recent problems 

at Sjöskolan were linked to the previously bad reputation established in 

the local press. The school’s attempt to attract students by launching itself 

as a place of diversity was unsuccessful and it appears that middle-class 

students found their way to other schools. The families remaining at 

                                                 
64

 As a result of this political program one million new homes were built in Sweden as a way to 
increase the average living standard and decrease social differences.  
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Sjöskolan were described as unable or unwilling to make a strong 

resistance when the decision on school closure was announced. This 

chronological summary foregrounds the fact that the school was built in a 

specific context dominated by a welfare policy discourse but was closed in 

a context in which a narrative about choice and competition had gained 

ground. 

 

The two themes emerging in the teachers’ stories about Sjöskolan are the 

mixed student categories at the school and what the teachers called "the 

spirit of Sjöskolan". These themes relate to how the teachers dealt with 

their working conditions and how they talked about Sjöskolan in relation 

to its surroundings. All teachers talked about the mixed student base in 

terms of social class and ethnicity but attached different meanings to the 

mix. Sometimes it was referred to as a simple fact, sometimes as an asset or 

a problem. They said that it affected the way they worked as teachers and 

the organization of the school’s work.  The theme of the spirit of 

Sjöskolan emerges as the teachers’ collective response to the situation and 

how to handle the students and the negative expectations from the 

surroundings. The spirit of Sjöskolan seems to be linked to the idea of the 

welfare state and the obligation to deal with social differences in an open 

manner. Although what the teachers call the spirit of Sjöskolan changed 

over the years and was conceived differently by the teachers, there was an 

element of continuity. The teachers spoke of the transparency concerning 

the problems that occurred at Sjöskolan. Some teachers described it as a 

prerequisite for allowing the strict teachers to deal quickly with discipline 

problems, others emphasized that the openness was a way to avoid burn-

out, and still others stressed that the openness was necessary for 

cooperation. A sense of humor was also frequently mentioned when the 

teachers spoke of the spirit of Sjöskolan. The theme of the spirit of 

Sjöskolan implies that there was a dedicated sense of community among 

the teachers, which helped them to deal with problems and gave them 

motivation to work at the school despite the external criticism. These 

stories are about a collective approach to the working conditions and an 

invitation to a possible collective identity as a teacher at Sjöskolan. 
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The teachers’ identity performances 

In Chapter seven, I present the identity performances that took shape in 

five of the teachers’ stories. In the analysis of teachers’ identity 

performances (Mishler, 1999, p. 19) both the content and the form are 

considered with a focus on identity claims that are negotiated and take 

shape in the teachers’ stories. 

  

In Olof’s stories three identity performances take shape: A relationship-

oriented teacher, a teacher with a passion for equity and a teacher who 

regards the school subject as a meeting place. He emphasizes that all 

students should have a chance to succeed in school and that schools 

should be valued equally. Setting limits on bad behavior and helping 

students to articulate problems and opportunities are important tasks for 

him as a teacher. In his stories Sjöskolan was a place where the social mix 

of students was a foundational working condition, giving him the chance 

to work against xenophobia and status differences in school. The closing 

of Sjöskolan was a problem for society in his stories because it contributed 

to increased segregation. It is clear that Olof in his stories is inspired by 

the narrative of a school for all, and the idea that this school should fight 

for every student’s right to mature into a confident citizen. He is critical of 

competition in the education system and he argues that Sjöskolan was at a 

disadvantage in competing with other schools because of their open work 

with socially related problems in school. 

 

In Hedvig’s stories the following identity performances take shape: A well-

educated and strict teacher, and an individualistic and free thinking 

teacher. She explains that literature has been important in her life, giving 

her something important to convey to the students and she wanted to do 

that on her own terms. A major task for her as a teacher was to stimulate 

the students’ interest in reading and learning. The teacher is in her stories a 

central figure because the teacher has the knowledge that is to be 

communicated to the students. Working conditions at Sjöskolan were 

good in Hedvig’s stories, because of the many colleagues who thought in 

similar ways, although there were always students who disturbed the order. 

But the working conditions changed. Hedwig is critical of the demands of 

increased collaboration and spoke of the reduced opportunities to anchor 
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her teaching in her own knowledge. Her stories are linked to a narrative of 

school as an institution for cultural education, thus opposing reforms 

aimed at strengthening cooperation in teaching. This resistance can be 

defined in terms of Hargreaves’ "forced collegiality" (1998, p. 221). 

 

In Maria’s stories four identity performances are shaped: A teacher as a 

subject representative, a home economics expert, a teacher to be a 

journalist and a teacher with a life perspective. In her stories, it is 

important to strengthen the position of home economics in school. The 

subject appears to be marginalized and characterized by a feminine 

discourse which limits the possibilities for her to do a good job. She links 

this marginalization both to the local gender regime and to a more general 

devaluation of women’s work in society. The mix of different student 

categories in some classes at Sjöskolan appears in her stories as a 

problematic working condition because it led to unruly classes and 

problems to teach according to plan. She talks about the importance of 

making fair assessments if the Swedish school system is to be equal, but 

her experience is that there are differences between schools in this respect. 

The narrative of a school for all takes shape in her stories. A narrative of 

competition in school also takes shape when she stresses the importance of 

being prepared to be compared and be accountable for decisions made to 

parents, colleagues and students (cf. Ball 2006). 

 

In Fredrik’s stories three identity performances take shape: A teacher as a 

coach, a relaxed teacher and a teacher who is flexible in the school system. 

In his stories it is important to involve all students i in the classroom work, 

and the mix of different student categories at Sjöskolan appears as 

something positive as the work in the classroom was dominated by 

students who were motivated and wanted to succeed and these students 

pulled along those who had problems. He evokes the narrative of a school 

for all in his stories. The basic principle seems to be that everyone has to 

participate and everyone can succeed if only the work is directed towards 

the same goal. When arguing for his methods, he links to the narrative of 

competition in schools. 
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In Gun’s stories two identity performances take shape: An enthusiastic 

teacher and a teacher who fights for equity.  She says that teaching is her 

main task as a teacher and this is something that not everyone can handle. 

To teach, the teacher needs to feel enthusiasm for and curiosity about 

both the subject matter and the students. She emphasizes the importance 

of giving students time and attention to build mutual trust even outside 

working hours. She talks about the difficulty of doing a good job when the 

proportion of students with immigrant backgrounds at the school 

increased, because she knew too little about their backgrounds and lacked 

training in these matters. In different stories she describes how she fought 

against injustice, and especially against gender inequalities. The links to 

the narrative of a school for all are very clear, especially in several of the 

stories on inequalities. The narrative of competition in school takes shape 

in Gun’s stories about the struggle for the rights of individuals in the 

system, and when she describes the school’s difficulties to compete 

because of the negative portrayal in the media. 

 

The results in this chapter show a variation in the teacher identities taking 

shape in the stories. The teachers’ professional identities are different in 

many respects, emphasizing differences in experience and goal-setting in 

their identity performances. The various identity performances also show 

that individual teachers move between different professional aims in their 

stories. The pros and cons of working at Sjöskolan are labelled favorable or 

unfavorable in relation to their teaching style and professional goals. There 

are also similarities between the various teachers’ professional identities. 

Most identity performances can be linked to the school’s traditional 

mission as a mediator of subject knowledge, fostering and caring, which is 

in line with both classic studies such as Lortie (1975) and more modern 

Nordic teacher research (See eg Landahl, 2006; Wiklund, 2006 or Søreide, 

2007a). The analysis of identity performances shows how these teachers 

shape and have shaped their professional identities and that these 

processes differ. 

Institutional memories in Sjöskolan 

In Chapter eight, I present the institutional memories that emerged in the 

analysis of the teachers’ stories about Sjöskolan. I have named them 
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Sjöligan (The Lake gang), the assistant headmaster Mats and the strict men. The 

analysis of the institutional memories involves both shared and individual 

aspects of identity constructions at Sjöskolan. These stories of persons and 

events are not self-experienced but retold and therefore by definition 

collective. The concrete character of the stories makes it possible to study 

how individual teachers’ identity performances take shape in the different 

versions.  

 

The institutional memory of Sjöligan was about a group of youths who 

committed crimes when the school was new in the 1960s and, according 

to the teachers, the newspapers wrote about them. In many cases the 

teachers link the memory of Sjöligan to stories about what they call an 

undeserved bad reputation of the school and its students. The teachers talk 

about this institutional memory and the reputation as a “stamp” that did 

not disappear, thus turning into something that the teachers at Sjöskolan 

must relate to. The institutional memory of Sjöligan was used by some 

teachers to confirm that there was a category of rowdy students at the 

school and by other teachers to emphasize that the school was not as bad 

as rumor had it. The institutional memory of Sjöligan has a special 

character because it is something that the teachers were constantly 

reminded of through rumors and the local press. A narrative about the role 

of the press as an important actor impacting on the conditions for schools 

and teachers emerges in this institutional memory. This narrative is linked 

to the narrative of competition in school in the teachers’ accounts of how 

the bad reputation contributed to the school’s difficulties in recruiting new 

students. It is in the space between what other people thought and what 

the teachers themselves considered important that the teachers identity 

performances take shape in their versions of this memory. While some 

teachers emphasize the skilled and strict teachers, several highlight job 

satisfaction and the mix of different student categories in a positive light. 

Retellings about the assistant headmaster Mats – the second institutional 

memory – were part of the collegial gatherings for Christmas coffee, 

summer coffee and study days, according to the teachers (cf. Linde, 2009). 

There is also an official confirmation of the story about Mats in the form 

of a document written in connection with a scholarship being instituted in 

his memory. The main point of the stories about Mats is the importance 
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of working with the mixed school population by making school a pleasant 

place, doing things together and creating an including community. Mats 

began working as a student counselor at the school in the 1960s and he 

eventually became assistant headmaster. Several of the teachers mentioned 

that he was closely related to a national celebrity. The stories about Mats 

revolve around three themes: Christmas parties, a camp school and a 

special room for socializing. A common feature of all the themes was that 

everyone should be involved and that Mats took the initiative and 

responsibility for the activities. I use the epithet welfare entrepreneur to 

describe the way he stands out in the teachers’ stories because the message 

in the stories about him is strongly rooted in the welfare ideals, but his 

initiatives appear to be individual and independent. He used his network 

of contacts outside school to create glamour and to raise funds so 

everyone could participate in activities. Examples of the identity 

performances that take shape in various versions of this institutional 

memory are the performance as an individualistic teacher who emphasizes 

individual responsibility (in Hedvig’s version) and the identity 

performance as a teacher who fights for equality between the sexes (in 

Gun’s version). 

 

The institutional memory of the strict men is about a group of male 

teachers who were employed early in the school’s history and created their 

own jargon and disciplined students in an authoritarian manner, according 

to the teachers. Many teachers say that the stories of these men were 

common among teachers at the school and they name certain individuals 

as specifically engaged tellers, including Hedvig and Erik, who I 

interviewed. These male teachers are given various epithets indicating 

various positions in relation to the memory, such as “originals”, 

“individualists”, “the odd individuals”, the “hand picked” and the “strict 

and strong”. A narrative of a strict male teacher who ensures orderliness at 

school thus takes shape in these storries. The link between masculinity and 

strictness in this institutional memory gives the teachers opportunities to 

position themselves in relation to different constructions of male teachers 

(cf. Nordberg, 2005). This institutional memory was linked to narratives 

about a school for all, competition, and order in school. Many teachers’ 
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identity performances show that they appreciated the strictness, but others 

distanced themselves from the authoritarian teaching style. 

Discussion 

In the ninth and final chapter I discuss the results of the dissertation. The 

discussions centre on the changing terms and conditions for teachers, on 

elements of change and stability of teachers’ professional identities, and on 

the significance of local and global contexts when identities take shape. 

The results in this study complement and give nuances to the story of the 

school and the profession’s changing conditions that were presented in the 

introductory chapter. The restructuring of education has, in the example 

of Sjöskolan, meant that social patterns and phenomena were given new 

implications. The importance of social class and ambition to even out 

social differences emerged as a priority in the stories of the school’s early 

history, but after the introduction of competing mechanisms, the mixture 

of social and ethnic categories of students at Sjöskolan seemed to become 

a burden when recruiting students. The implication of Sjöskolan’s bad 

reputation also shifted from being a negative working condition to 

becoming a competitive disadvantage and a serious problem. Local 

newspapers appear in the teachers’ stories as actors of growing importance 

that aggravated Sjöskolan’s vulnerable position in the local community. 

The implication of teachers’ cooperation shifted from being a spontaneous 

activity based on the teachers’ need, to being a more formal and regulated 

activity focused on students’ needs. But it was also a way for teachers to 

show their progressiveness. Bauman (2002) argues that the responsibility 

for commonly socially created contradictions through globalization and 

individualization processes are increasingly a matter for local actors and 

individuals. This argument is supported in this study, especially when 

issues of social class and students with non-Swedish backgrounds are 

addressed in the teachers’ stories.  

 

However Bauman’s description of people as “life politicians” (2001, p. 9), 

who only regard the social-/historical context in which they live as a 

natural backdrop to their own lives, is called into question in this study. 

He describes an unwillingness and inability of people to articulate patterns 

and relationships in the community. I think that the teachers in this study 
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have contributed substantial stories of how the conditions of schools and 

the teaching profession have changed. Many of the stories have 

highlighted the “crucial parts of the web of interconnections and 

dependencies” (Bauman, 2001, p. 13) that are relevant to the terms and 

conditions of the teaching profession. The study highlights teachers as 

agents who not only talk about their conditions but interact with and 

reshape them, which puts focus on the elements of change and stability in 

the professional identities that take shape in the teachers’ stories. 

 

There is no consensus on how changing or stable professional identities 

are and few have discussed the issue in a systematic manner (Day et al. 

2006b; Beauchamp & Thomas, 2009). Some studies have suggested that 

identities are relatively stable and anchored in fundamental practices and 

values (see eg Beijaard, 1995; Nias, 1996). These studies centre on the issue 

of how stable identities can be maintained or recaptured when challenged 

by changes and reforms (Nias, 1996; Kelchtermans, 1996; Woods & 

Jeffrey, 2002). Other studies emphasize the constantly changing and 

renegotiating character of identities when conditions change, or in 

response to the situation in which they take the form (see eg MacLure, 

1993; Cooper & Olson, 1996; Sachs, 1999; Zembylas, 2003; Day et al. 

2006b ). Professional identities in these studies are considered as 

continuous work in social processes through which teachers make sense of 

their experiences and changes in the environment (MacLure, 1993, 

Beauchamp & Thomas, 2009; Day et al., 2010). The tendency is that more 

and more researchers consider identities as changing processes that depend 

on different contexts (Beauchamp & Thomas, 2009) and this study is 

broadly in line with the trend. However, few have addressed the issues of 

what is changeable and what remains stable in teachers’ professional 

identity-shaping (Compare Beijaard et al., 2004). 

 

This study shows that the changeable features of the teachers’ professional 

identities appear in their stories about events in their lives and changes in 

working conditions as identity performances formed in relation to 

different professional aims. Different aims stand out as important in 

different identity performances including engaging in student social 

processes, social equality, equality between the sexes, subject teaching, 
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cultivation, integration, career, and increased professional autonomy. The 

diversity of identity performances and different professional aims that 

emerge in the stories show that the teachers’ identities are changing; they 

articulate and move between different aims as their professional identities 

take shape in their stories. The challenge for individuals is to formulate 

goals and meaning in their identity projects (Bauman, 2001). Another 

aspect of the changing character of the identity construction concerns how 

specific events, like giving birth or changing school, in the teachers’ lives 

are assigned significance in their stories. Identity changes appear in this 

context as a result of personal development as the teachers highlight and 

reflect on these events in their stories. Similarly, when the teachers talk 

about changes in working conditions, the changing character of their 

professional identities is emphasized. Whether they say that they benefited 

from the changes or resisted them, these stories are about how they 

adapted to a new situation, which has consequences for the identity 

performances that take shape. Identity change appears in these stories as a 

result of changing working conditions and is characterized by adaptation 

or resistance to change. 

 

Traits of stability in identity constructions emerge as the teachers’ in their 

stories link to (self-)biographical aspects and to culturally available 

narratives about school and the teaching profession to ascribe meaning to 

their professional activities (cf. Day et al., 2007). In this study there are 

several examples of how (self-)biographical explanations are used by the 

teachers to make sense of their work and ascribe meaning to it in relation 

to a continuity in their own lives. Another feature of continuity emerges 

when teachers link their stories to the narratives of school and the teaching 

profession, such as a school for all or competition in school. The teachers 

are in that sense rule users (Mishler, 1999, p. 18.), employing discursive 

narratives to create and communicate meaning in their experiences, while 

these narratives are partly given new meanings. 

 

The study also shows that the school context has significance for the 

constructions of professional identities, but not in the manner that 

characterizes the everyday expression it is in the walls, often used to describe 

how a school is, or how teachers there are. In the same way that various 
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identity performances are linked to Sjöskolan, the meaning of school 

varies in different stories. Thus, it is necessary to pay attention to whose 

version is told in order to avoid a romanticized and essentialist approach 

to a school, and to avoid drawing simplified causal connections where a 

school context is assumed to be significant in only one way to the 

identities that take shape in the stories (cf. Massey, 2005). It appears in this 

study that the teachers in their stories shape images of the community at 

Sjöskolan and that these stories created boundaries between us and them 

and a continuity with a common past that contributed to a sense of 

stability in their professional identities. When the teachers talked about 

the spirit of Sjöskolan, they constructed an us, inviting a collective 

identity, explaining why it was attractive to be a teacher at Sjöskolan. The 

school is described, in these stories, as a place where teachers were open 

about problems and humorous. The stories of the mixed student 

population, the reputation and the spirit of Sjöskolan tended to draw a 

boundary between the constructed collective identity as a teacher at the 

school and the critical surroundings. To better understand the significance 

of the local school context when teachers’ professional identities are 

shaped, it is possible to study the elements of collective identity formation 

through, for example, teachers’ stories of institutional memories. In the 

analysis of the institutional memories this study shows that individual 

teachers retell institutional memories about people and events in the 

school’s past, thus reproducing messages in the institutional memories. 

The teachers’ retellings of institutional memories tend to preserve stories 

of Sjöskolan and what it meant to be a teacher there. In this respect, there 

are similarities to what is described as it is in the walls, but there is one 

important difference. The institutional memories are concrete and distinct; 

they are about specific events and people, which make it possible for 

individual teachers to relate to the stories, and they can join or distance 

themselves in their versions of these memories. By identifying the 

institutional memories and studying the individual versions of them, it is 

possible to identify the relevance to the individual teacher in terms of 

whether teacher’s identity is shaped in line with or in opposition to 

different messages in the memories. Thus, it is possible to eschew 

historical descriptions of what is in the walls and instead study how the 

teachers in their versions ascribe meaning to institutional memories. 
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Bilaga 1 
Kontexguide 
Syftet med denna guide är att jag direkt efter avslutad intervju reflekterar över vad 

som hände under intervjun för att förstå intervjukontextens betydelse för det som 

sades. Det är således de ’färska’ intrycken jag fått som systematiskt dokumenteras 

enligt följande checklista. 

 

 Intrycket vid första mötet. Början. 

 Tekniska / fysiska förutsättningar (närvarande, utrustning, plats, 

koncentration, ljud etc) 

 Rytmen förändringar i berättandet (T ex Vändpunkter, När ’bröts isen’?, 

Gick det snett? Ökad intensitet i berättandet? Trötthet?) 

 Grad av förtroende – hur? Kontakt - kommunikation? 

 Avslutningen. 

 Övriga specifika förutsättningar? 
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Bilaga 2 
 

 
Karlstads universitet 

LYS-projektet 
Håkan Löfgren 054-7001920 

Hakan.lofgren@kau.se 
 
 
 
Bästa lärare, 
Det här brevet innehåller information till de lärare som är intresserade av att ställa upp 
som intervjupersoner i projektet Lärares Yrkesberättelser om Skolan (LYS). 
 
Eftersom svensk skola genomgått och genomgår stora förändringar så har även 
förutsättningarna för lärarnas arbete förändrats. I LYS-projektet vill vi lyssna på 
lärarnas egna erfarenheter från deras verksamhet i skolan. De berättelser som samlas 
in inom ramen för projektet kommer huvudsakligen att användas i mitt arbete med en 
doktorsavhandling, men även i artiklar i vetenskapliga tidskrifter och presentationer. 
 
Då det är varje enskild lärares specifika och konkreta erfarenheter från vardagen i 
yrket som står i centrum i detta projekt och eftersom en del av dessa erfarenheter 
gjorts på Sjöskolan så är vi även nyfikna på den enskilda skolans historia. Därför är 
lärarnas egna berättelser om sin vardag på skolan den enskilt viktigaste källan till 
kunskap. Metoden i projektet bygger på djupintervjuer med lärare, vilket i korthet 
innebär att informanten (läraren) får tala till punkt och att jag främst ställer frågor som 
stöd för berättandet. Berättelserna transkriberas sedan och det utskrivna materialet 
kommer att ligga till grund för min analys av hur lärare ser på sitt yrke. Möjligen 
kommer lärarnas egna berättelser att kompletteras även med andra källor efter samråd 
med berörda. 
 
Förutsättningarna som krävs för att projektet ska bli framgångsrik är framför allt tid och 
förtroende. De lärare som ställer upp som informanter måste känna att de får den tid 
som krävs för att tänka och tala klart. Tidigare erfarenheter från liknande forskning 
visar att det kan vara lagom att ha ca två gånger två timmar för en intervju. 
Förtroendet är något som kan växa fram mellan mig som forskare och informanten, 
men en viktig förutsättning för att det ska kunna ske är att vi befinner oss i en miljö 
som känns trygg och vid en tidpunkt som fungerar för läraren. 
 
De etiska principer projektet vilar på är baserade på Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer vilka i huvudsak innebär att de som deltar informeras om projektet och ger 
sitt samtycke till deltagande. All information de lämnar ska behandlas konfidentiellt, 
huvudprincipen är därför att alla namn kommer att fingeras, och att uppgifterna 
endast kommer att användas i forskningssyfte. Alla som är berörda av studien har när 

330



 331 
 

som helst rätt att ändra sig och avböja fortsatt deltagande. Inspelningarna och 
utskrifterna av intervjuerna kommer att förvaras säkert och intervjupersonerna ges 
möjlighet att ta del av materialet. 
 
Vänligen / Håkan Löfgren 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Jag är intresserad av dina erfarenheter av läraryrket. Jag vill höra om sådant som du 

tycker är viktigt att berätta utifrån dina år som lärare. Eftersom det är dina 

erfarenheter som står i centrum så utgår jag inte från en massa detaljerade frågor, 

utan vi håller oss kring några teman och jag ställer följdfrågor för att hänga med. 

Det är bra om du utgår från konkreta händelser eller exempel när du berättar. 

Eftersom jag också är intresserad av Sjöskolans historia så vill jag gärna höra om 

händelser och personer som du tycker haft betydelse för skolans utveckling på 

olika sätt och vis. 

 

Skolans historia 

- När började du på Sjökolan och hur gick det till? 

- Hur var det på skolan när du började? Exempel? (Elever, 

personal, händelser, kontaktnät?) 

- Typiska förutsättningar för lärare på Sjöskolan? Konkreta 

särdrag? 

- Viktiga förändringar i verksamheten under tiden på Sjöskolan? 

(Höjdpunkter och bottennapp.) 

- Hur var det på skolan när du slutade? Exempel? (Elever, personal, 

händelser, kontaktnät?) 

- Skolans roll i kommunen? Exempel på skriverier? Föräldrars 

reaktioner? Relationer till politik/-er och kontakter med privata 

företag?  

 

Din yrkeslivshistoria 

- Hur började din lärarkarriär? Din bakgrund? Utbildning? Andra 

yrkeserfarenheter? 

- Yrke och privatliv? Hur ser den relationen ut? 

- Höjdpunkter och bottennapp i yrkeslivet? 

- Undervisning och verksamheten med eleverna? Hur gör du? 

Exempel? 

- Kollegor och samarbete? Om vad och hur? 

- Övriga kontakter? (Föräldrar, chefer, tjänstemän, företag…) 

- Hur gick det till när du slutade på Sjöskolan? 

- Har erfarenheterna från Sjöskolan någon betydelse för ditt sätt att 

vara lärare? Hur? 

 

Yrket idag 

- Vad gör du nu? 

- Har din syn på läraruppdraget förändrats sedan du slutade på 

Sjöskolan? Hur i så fall? 
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