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Kapitel 1 

Introduktion – Livsberättelser: mening och identitet i tid och 
rum 
 
 
 
Marie Karlsson & Héctor  Pérez Prie to  
 
 
Denna antologi samlar texter som på olika sätt aktualiserar frågan om relationer 
mellan livsberättelser och identiteter. Syftet med detta introducerande kapitel är 
att lyfta frågor med relevans för livsberättelseforskning och samtidigt presentera 
antologins olika bidrag. Vad de olika texterna har gemensamt är att de på olika 
sätt berör frågor om hur människors erfarenheter och identiteter tillskrivs 
mening genom berättelser samtidigt som nya erfarenheter och identiteter skapas 
genom själva berättandet.  
 Berättande som meningsskapande handling diskuteras av Freeman (2010) 
som menar att berättelser om händelser i det förflutna å ena sidan kan ses som 
ett sätt för oss människor att reflektera över våra erfarenheter och detta 
reflekterande tillskriva dem mening. Dessa reflektioner kan i sin tur bidra med 
kunskap om processer och relationer i en tid, en värld eller en verklighet 
utanför eller bortom berättandet och berättelsen, utanför den berättande 
människan (Karlsson 2006; Pérez Prieto, 2006). I kapitel 10 får vi, genom Pérez 
Prieto, möta den idag pensionerade lärarutbildaren Kjells narrativa reflektioner 
över sina erfarenheter av skola och lärarutbildning. Genom hans berättelser får 
vi möta några decenniers svensk utbildningshistoria där bl. a. den integrerade 
lärarutbildningen framstår som en produkt av studenter och lärares 
gemensamma strävan efter att demokratisera utbildningen. Även i kapitel 11 
visar Rhöse Martinsson hur en idag pensionerad lärarutbildares berättelser om 
sitt liv och arbete på en lärarutbildning kan bidra med kunskap om och 
förståelse för den lokala utvecklingen av en lärarutbildning. Lärarutbildaren 
Görans återberättade erfarenheter från detta arbete ger inblick i hur olika 
förändringar inom lärarutbildningarna påverkat det inre arbetet på 
avdelningarna och arbetsförhållandena för lärarutbildarna. På liknande sätt visar 
Asghari i kapitel 2 hur två yrkeslärares livsberättelser kan bidra med kunskap 
om relationer mellan yrkeslärares tidigare erfarenheter och deras nuvarande 
arbete som yrkeslärare. I de två yrkeslärarna Oskars och Erichs berättelser om 
sina uppväxter, utbildnings- och yrkeslivserfarenheter framträder 



2 
 

återkommande teman som pekar mot att det de ser som viktigt i livet återfinns i 
berättelser om erfarenheter från olika tider och sammanhang.  
 Å andra sidan kan narrativ reflektion, som Freeman (2010) kallar det, också 
ses som syftande till mer än ett återberättande av tidigare erfarenheter. Genom 
detta återberättande skapar vi också något, och därmed framträder också vi 
själva och andra på olika sätt genom berättelserna. Ett exempel på vad 
berättande kan åstadkomma lyfts i kapitel 4 där Blomberg diskuterar metaforer 
som resurs i berättelser om utsatthet. Blomberg visar hur metaforerna kan ses 
fungera som slagkraftiga retoriska resurser i vuxnas berättelser genom vilka de 
skapar mening med erfarenheter av att ha blivit utsatt för mobbning i 
arbetslivet. Blomberg lyfter också fram att detta berättande också kan ses som 
ett sätt för dessa människor att hantera frågor om skuld, dvs. vem som ställs 
ansvarig för de händelser de berättar om.  

Ytterligare två exempel på hur berättelser kan ses som en arena för 
identitetsskapande genom reflektion över erfarenheter finns i kapital 3 och 7. I 
kapitel 3 visar Bjurulf fram olika yrkesidentiteter i berättelser om ungas vägar in 
i rörmokeri- och industribranschen. Genom sin analys av intervjuer med elever, 
före detta elever, lärare och handledare, på energi- och industriprogrammen 
visar Bjurulf att tre kategorier av identitetsframträdanden återkommer i 
berättelserna; Identitet som tillhörighet; Identitet som lärande; och Identitet 
som relation mellan det lokala och det globala. Studien visar bl. a. att elever som 
går energi- och industriprogram på gymnasiet ofta har kommit in på 
utbildningen på grund av deras betyg inte har räckt till för den utbildning de 
egentligen hade velat läsa. I kapitel 7 visar Kilbrink hur lärare, elever och 
handledare på Energi- och Industriprogrammen på gymnasiet gör skillnad 
mellan teori och praktik i sina berättelser om utbildningen. Kilbrink visar hur 
begreppen teori och praktik ges en mer nyanserad betydelse i berättelserna, än 
de ges i de traditionella dikotomierna som beskrivits i tidigare forskning. I 
berättelserna om elevernas, lärarnas och handledarnas erfarenheter framträder 
de som sammanvävda enheter av fenomen istället för som oförenliga storheter. 
 En annan viktig fråga inom livsberättelseforskning har att göra med den 
betydelse vi tillskriver en berättelses temporala struktur, d.v.s. det kronologiska 
ordnandet av händelser och skeenden. Mishler (2006) skiljer mellan det han 
kallar klock-tid och narrativ tid och använder den dubbla tidspilen (the double 
arrow of time) som ett sätt att visualisera dessa olika förhållningssätt till tid i 
forskning om berättelser och identitet. Det som skiljer dessa två tidsmodeller 
från varandra är att berättelseforskaren som utgår från klock-tidsmodellen tar 
sin utgångspunkt i en kronologisk, förfluten ’verklig’ tid i sitt förhållande till en 
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berättelses temporala struktur medan forskare som utgår från den narrativa 
tidsmodellen tar sin utgångspunkt i den tid och temporala struktur som skapas i 
berättelsen.  
 Detta synliggörs i kapitel 8 där Löfgren skriver fram Sjöskolans historia 
utgångspunkt i några lärares berättelser. Här blir den narrativa tiden 
utgångspunkt för en rekonstruktion av skolans historia i klock-tid.  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. Genom att rekonstruera Sjöskolans 
historia utifrån klock-tidsmodellen kan de betydelser lärarna tillskriver platsen 
och villkoren för deras arbete där sättas i relation till tidstypiska 
samhällsförändringar och skeenden i det lokala samhället.  På detta sätt blir det 
tydligt att tillkomsten av Sjöskolan var en del av miljonprojektet och 
uppbyggandet av en svensk välfärdsstat. I kapitel 5 sätts klock-tidsmodellen 
delvis ur spel genom att Ivener visar att en mansbild relaterad till det 
värmländska landskapet går att utläsa både i Erik Gustaf Geijers brev från tidigt 
1800-tal och i sex nu levande mäns berättelser om varför de vill leva och bo just 
i Lesjöfors. Ivener visar att det maskulinitetsideal som framträder i de sex 
männens berättelser i form av en frihetsönskande, självständig, hårt arbetande 
hjälte som inte viker undan för faror och som aldrig kuvas, delar en gemensam 
grundton med Geijers skrifter. Ivener menar att denna gemensamma underton i 
berättelser från an annan tidsålder och kan ses som en än idag högst levande 
kultur och manlig tradition.  
 Mishler, som förespråkar den modell som tar sin utgångspunkt i narrativ 
tid, menar att relationer mellan händelser och skeenden, och därmed en 
berättelses intrig, framträder först genom dess avslutning. På liknande sätt som 
Freeman (2010) aktualiserar Mishler frågan om berättandets funktion. Men där 
Freeman fokuserar på värdet av narrativ reflektion lyfter Mishler istället frågan 
om relationen mellan berättare, berättelser och livets gång. Han menar att det vi 
berättar om som viktiga händelser och erfarenheter i våra liv ständigt 
omformuleras utifrån de nya erfarenheter vi gör.  
 Oavsett om vi berättar om förflutna eller framtida händelser så kan själva 
berättandets tid förstås som ett skapelseögonblick. Av Peterson och Langellier 
(2006) får vi hjälp att fundera kring detta på två olika sätt. De skriver att 
berättelser bör ses både som ett skapande av något och som en performativ 
handling, både som poesis och praxis (making and doing). Peterson och 
Langellier tar sin egen forskning om berättande i familjer som exempel och 
skriver att familjer skapar berättelser genom att minnas och tolka erfarenheter 
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tillsammans, berättelser som ibland återberättas i flera generationer. Samtidigt 
kan detta familjeberättande också ses som performativa handlingar genom vilka 
identiteter, positioner och gruppkulturer i familjer konstitueras och re-
produceras. Med andra ord, man kan se det som att vi gör mer än att 
representera våra erfarenheter när vi berättar om våra liv. Vi gör 
identitetsframträdanden, positionerar oss själva och andra som särskilda sorters 
människor samtidigt som vi reproducerar, utmanar eller omförhandlar 
dominerande diskurser. Detta perspektiv på berättande som performativa 
handlingar skiljer sig från den narrativa reflektion Freemans (2010) skriver om 
genom att själva den sociala berättandesituationen fokuseras i större 
utsträckning.  
 Berättandesituationens betydelse för identitetsframträdanden lyfts fram i 
Olin-Schellers kapitel 9. Genom att belysa några Harry Potterfans nätbaserade 
kommunikation och interaktion på en svensk fansajt, diskuterar hon hur frågor 
om identitet och makt utforskas av fansen som samtidigt kan ses skapande 
praxisgemenskaper genom berättelser och berättande. Fansen ses här som 
medskapare i flera berättelser; Harry Potters textuniversum, sina egna texter 
samt i berättelser som tar form genom deras nätbaserade samtal på sajten. Olin-
Scheller visar hur en grupp fans, i ett samtal online, skapar identiteter som 
flickor, vänner och tonåringar samtidigt som de också genom detta utforskar 
frågor som har att göra med makt och genusordningar. Berättandet som social 
praktik lyfts även av Åstrand i kapitel 12 där hon presenterar den kritiska 
antenarrativa teorin som teoretisk och metodologisk ansats för studier av 
organisatoriskt berättande och organisatoriskt liv. I linje med ett performativt 
perspektiv på berättande resonerar Åstrand kring ett sätt att se på berättande 
som skapande sociala handlingar som står i skarp kontrast till ett perspektiv 
som lägger större tonvikt på berättelsers struktur än på dess funktioner. Utifrån 
ett antenarrativt perspektiv riktas uppmärksamheten mot det spekulativa, det 
osäkra och gissandet man ägnar sig åt i ett pågående meningsskapande flöde. 
Intresset riktas således mot vad det är som händer nu istället för mot vad som 
hände förut. Det enskilda berättandet ses här som ständigt omskapat och 
omtolkat i en dialog med andras berättande. En process som Åstrand beskriver 
som internarrativitet.  
 Livsberättelseforskning kan ses som en form av performativt berättande i 
sig. Denna fråga lyfts av Karlsson i kapitel 6 som skriver om hur man kan se på 
livsberättelseforskning som en identitetsskapande praktik i sig. Hon anlägger 
etnometodologiskt perspektiv på livsberättelseforskning med fokus på identitet 
genom att peka på projektbeskrivningar som kategoriseringspraktiker som på 
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olika sätt skapar villkor för vilka berättelser och identiteter som görs möjliga. 
Tre olika beskrivningar av studier med fokus på livsberättelser och identiteter 
diskuteras med fokus på vilka identiteter som läggs på deltagarna genom att de 
kategoriseras som tillhörande särskilda grupper människor; unga män; 
konsthantverkare och pensionerade lärarutbildare. Kapitlet syftar till att 
diskutera hur livsberättelseforskning kan bidra med kunskap som vänder upp 
och ned på för givet tagna utgångspunkter och istället brottas med de sociala 
kategorier som så självklart finns med i projektbeskrivningar och 
forskningsfrågor.  
 Sammanfattningsvis kan man säga att det är mellan ett perspektiv på 
berättelser som reflekterande återberättande av erfarenheter och som 
performativt skapande av mening och identiteter som denna antologi placerar 
sig genom de bidrag som presenteras.  
 
 
Referenser 
 
Freeman, M. 2010: Hindsight. The Promise and Peril of Looking Backward. New York: Oxford 

University Press 

Karlsson, M. (2006). Föräldraidentiteter i livsberättelser. (Uppsala Studies in Education No 112) Acta 
universitatis Upsaliensis. 

Mishler, E. G. (2006) Narrative and identity: the double arrow of time. In A. De Fina, D. Schiffrin & M. 
Bamberg (Eds) Discourse and Identity (pp. 30-47), Studies in Interactional Sociolingusitics 23, 
New York: Cambridge University Press. 

Pérez Prieto, H. (2006). Historien om räven och andra berättelser. Om klasskamrater och skolan på 
en liten ort – ur ett skol- och livsberättelse perspektiv. Karlstad University Studies 52. 

Peterson, E. E., & Langellier, K. (2006) The performance turn in narrative studies. Narrative Inquiry 
16:1, 173–180. 

 



6 
 



7 
 

Kapitel 2 

Relationer mellan tidigare livs- och yrkeserfarenheter och 
undervisning på industriprogrammet i två yrkeslärares 
livsberättelser 
 
 
 
Hamid Asghari  
 
 
Inledning 
 
Såväl näringslivet som Skolverket har synpunkter på vad som är viktig 
yrkeskunskap och hur den ska förmedlas (se t.ex. Skolverket, Fakta om 
industritekniska programmet; Gy2000:10; SKOLFS 2011:144). Med 
yrkesutbildningarnas formella kunskapsmål vill skolan påverka och utveckla 
respektive yrkesområde och yrkeskultur, och yrkeslärarna har stort inflytande 
vad gäller att forma yrkeseleverna till yrkesmän. Forskning visar att lärarna 
försöker hantera sina undervisningssituationer på olika sätt. De engagerar 
eleverna i undervisningen via olika strategier, använder sig av olika 
undervisningsmetoder och löser det som ses som problem i undervisning på 
olika sätt (se t.ex. Berner, 1989; Hiim & Hippe, 2001; Lindberg, 2003; 
Wyndhamn, Riesbeck, & Schoultz, 2000). 

Syftet med detta kapitel, som är en del av ett pågående avhandlingsprojekt, 

är att lyfta fram relationer mellan yrkeslärarna Oskars1 och Erichs tidigare livs- 
och yrkeserfarenheter och deras undervisning genom att söka efter 
åkterkommande teman i deras livsberättelser.  

 
 

Livsberättelsen som teoretisk ansats och forskningsmetod 
 
Jag ser på Oskars och Erichs berättelser som meningsskapande redskap (se t.ex. 
Bruner, 1986) med hjälp av vilka de försöker skapa mening kring erfarenheter 
(se t.ex. Gubrium & Holstein, 2003). Deras berättelser om det liv de har levt är 
inte direkta återspeglingar av livet utan bör ses som en konstruktion av det de 
varit med om (se t.ex. Goodson, 1991; Karlsson, 2006; Mishler, 1995; Pérez 
Prieto, 2000; 2006). Vidare ser jag på livsberättelser som socialsituerade 
                                                
1 Alla namn på intervjupersoner, skolor och platser är fingerade. 
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handlingar, förankrade i tid och rum (se t.ex. Bruner, 1986; Karlsson, 2006; 
Mishler, 1999; Pérez Prieto, 2000) vilket innebär att jag ser berättelserna som 
skapade tillsammans av mig som intervjuare och av yrkeslärarna under 
intervjusamtalen (se t.ex. Mishler, 1995). Intervjuerna ses alltså som ett 
gemensamt konstruktionsarbete (se t.ex. Karlsson, 2006; Mishler, 1995; Pérez 
Prieto, 2003), vilket medför att det inte att bortse från min roll som 
medberättare (se t.ex. Karlsson, 2006). Under intervjutillfällena försökte jag 
styra samtalen med hänsyn till mitt pågående avhandlingsprojekt, och 
uppmanade yrkeslärarna att berätta om sina uppväxter, utbildning samt tidigare 
och nuvarande yrkesliv. Mitt agerande under intervjusituationen påverkar vad 
Oskar och Erich berättar och hur och varför de berättar det de berättar. Som 
forskare har också jag en viktig roll i analysarbetet och i att konstruera 
sammanhängande berättelser utifrån de berättelser som konstruerats i 
intervjusamtalen. Man kan se det som att jag berättar deras berättelser igen när 
jag presenterar dem i olika texter (se t.ex. Pérez Prieto, 2000; 2003). 

Livsberättelser kan analyseras tematiskt, strukturellt, visuellt eller 
dialogiskt/performativt (Riessman, 2008). Jag har valt att göra en tematisk 
analys. Det betyder att det i första hand är innehållet i berättelserna som ligger i 
fokus för analysen. Ett tema kan upptäckas när olika berättelser jämförs med 
varandra eller genom jämförelse av olika delar av samma berättelse, där 
upprepningar sker (Riessman, 2008). Jag söker återkommande teman inom 
ramen för varje enskilt intervjusamtal och arbetade med min tematiska analys 
genom att läsa lärarnas berättelser i flera omgångar och koda återkommande 
teman.  

 
 

Två yrkeslärare berättar 
 
Nedan presenteras de teman som framkommit i analysen av Oskars och Erichs 
livsberättelser. De arbetar båda som yrkeslärare på industriprogrammet2. Oskar 
arbetar på Drillinggymnasiet och Erich på Millinggymnasiet.  
 
 
 
 
                                                
2 Industriprogrammet har bytt namn till industritekniska programmet från höstterminen 2011. 
Programmet är tre år långt och eleverna får möjlighet att utbilda sig exempelvis i konventionella 
verkstadsmaskiner och datoriserade verkstadsmaskiner (CNC-maskiner), svetsning med flera olika 
metoder liksom TIG och MIG/MAG, plåtbearbetning, ritningsläsning och även yrkesteoretiska ämnen 
såsom teknologi, materiallära, etc.  
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Oskar – praktiskt handlag 
 
Oskar berättar att han är en 21 årig yrkeslärare, född och uppvuxen i ett litet 
samhälle i Sverige med ca 1000 invånare. Hans pappa arbetar som ingenjör och 
mamman som undersköterska. Han blev uppfostrad av en far som var en 
händig praktiker. Fadern anlitade aldrig hantverkare för att utföra arbete i 
hemmet, utan gjorde allt själv. Oskar berättar att han var med sin far och hjälpte 
till och lärde sig renovera hus och meka med bilar. Som barn tyckte han mycket 
om att spela dataspel och köra motorcross.  

Oskar berättar att han tänkte välja bygglinjen i gymnasiet, men att han valde 
automationslinjen istället, dels för att han kände att automationsutbildningen 
kunde leda till ett jobb och dels att utbildningen var anpassad efter elevernas 
önskemål. Efter utbildningen, och innan han blev yrkeslärare, arbetade han som 
servicetekniker och åkte runt och lagade maskiner. Han servade CNC-
maskinerna och förklarade för operatörerna hur problemen uppstått och hur 
han hade åtgärdat dem. Oskar anser att arbetet som servicetekniker och att 
skruva och meka med CNC-maskinerna gav honom en egen uppfattning av hur 
CNC-maskinerna fungerade.  

Vi tiden för den första intervjun har Oskar varit lärare i ett år på 
Drillinggymnasiet och undervisar i Verkstadsteknik, CNC-teknik, AutoCAD, 
CAD/CAM och Industriellteknologi. De teman som återkommer i Oskars 
berättelser om hans uppväxt, utbildning och yrkesliv är: 1) Peta och söndra för att 
lära sig 2) Den bästa läraren hade en fot i verkligheten samt 3) Försöker undervisa utifrån 
verkligheten. Dessa teman ska ses som delar av ett övergripande tema i Oskars 
berättelser, Praktiskt handlag. Det övergripande temat genomsyrar de olika 
teman som presenteras nedan med utdrag från de berättelser som tog form 
under intervjuerna.  

 
 

Peta och söndra för att lära sig 
 
Oskar berättar om sin barndom och hur han lärde sig tekniken med motorer, 
växellådor, datorer och elektronik. 
 

Jag har alltid varit väldigt teknikintresserad också då, så det har varit 
mycket laga och fixa och sånt där och få egen uppfattning hur saker och 
ting funkade. Det började ju i tidig ålder, allt ifrån att liksom lära sig hur 
man stoppar in videokassetter åt rätt håll till och liksom, det är så, det 
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fortsatte ju med och skruva när pappa höll på med bilen. Sen blev det 
bara mer och mer. Sen kom ju det där med mopeder och motorintresset 
växte, så jag liksom delade isär motorer och växlar och plockade ihop dem 
sen och ju mer man kan peta och söndra desto mer lär man sig. Sen börjar 
det komma datorer och man började lära sig hur man byggde om dem 
och vad tekniken var bakom dem på riktigt. […] Jag köpte diverse delar 
och byggde egna datorer, så det har varit mycket. Jag ville peta och söndra 
och lära mig. Sen när man blir 18 och fick börja äga bil och så, så har jag 
helt och hållet gått över på bilintresset. Och det är då el och sånt där. Det 
har alltid har varit ett stort intresse. Inom just el då, för att jag är ju 
automationstekniker och då ägnar man sig mest åt el och datateknik, och 
det har, det har liksom bara växt fram. […] Jag tar åt mig väldigt lätt. Om 
jag ser och får ta på saker så kollar jag in väldigt lätt. Jag är inte så bra på 
att läsa och ta in information utan jag är väldigt bildlig och fysisk av mig. 
Jag samlar information liksom, jag suger åt mig den när den kommer. 
 

Temat Peta och söndra för att lära sig framträder i Oskars berättelser genom att 
Oskar framställer sig som en person som inte är bra på att lära sig genom att 
läsa, men som suger åt sig kunskap på ett bildligt och fysiskt sätt genom att ta 
isär och montera ihop, att laga och fixa och att bygga om för att få en egen 
uppfattning och förstå tekniken på riktigt. Detta tema återfinns i den nu 21 
årige Oskars berättelser om barndomen. Tidigt kunde det handla om att stoppa 
in videokassetter åt rätt håll, vara med pappa och laga bilen, äga egen moped 
och demontera och montera motorer och växlar. Senare om att bygga om 
datorer, lära sig tekniken bakom datorerna, bygga egna datorer, äga egen bil och 
ett växande intresse för bilar, el och datateknik. Det som framkommer som en 
röd tråd i Oskars berättelser är det sätt han lär sig saker, dvs. genom att ta isär, 
se, känna och montera ihop. Syftet med detta är enligt Oskar att han ska få en 
egen uppfattning av hur saker och ting fungerar och att kunna få saker som inte 
fungerar att fungera.  
 
 
Den bästa läraren hade en fot i verkligheten  
 
Oskar berättar om sin automationslärare som den bästa läraren han hade när 
han gick sin yrkesutbildning på gymnasiet. Det han beskriver som bra var att 
läraren också arbetade som reparatör. 
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Det är ju egentligen den huvudläraren som vi hade då eller den läraren 
som vi hade mest lektionstid med egentligen under tredje året [på 
gymnasiet]. För att det var så att 75 procent av tiden gick åt att läsa 
automation i trean med den här läraren. Så han betyder ju väldigt mycket, 
för det är den läraren man får alla intryck av det egentligen. Det är då 
väldigt viktigt att den här läraren kan komma med konkreta grejer. Och 
det är som var väldigt bra här då var att våran lärare även jobbade på 
Drilling-företaget som servicetekniker. Han jobbade nämligen 50 procent 
som lärare, 50 procent som reparatör. Och då vet man ju att det han står 
och säger och han kan hela tiden referera till verkligheten att, liksom vi 
frågar, vad ska vi lära oss det här för? [Och då svarade läraren] Jag var på 
maskin förra veckan då, till exempel, det här problemet uppstod och 
visste att jag kunde göra på här viset då. […] Han tog nämligen trasiga 
delar med sig, och säger det här bytte jag igår när jag var på maskin, och 
då vet man vad det är för grej, vad som är trasigt, man ser det ju. 
 

Temat Den bästa läraren hade en fot i verkligheten framträder i Oskars berättelser 
genom att Oskar beskriver automationslärarens kontakter med näringslivet som 
positivt för undervisningen. Den bästa läraren tog trasiga delar med sig till 
skolan och visade dem för eleverna. Detta sätt att visa, att få se och förstå hur 
saker fungerar beskrivs som värdefullt för Oskar. En CNC-maskin består av 
tusentals olika delar och läraren tog en trasig del av en CNC-maskin med sig till 
klassrummet för att visa den till eleverna. Verklighet för Oskar är en trasig 
maskindel som han kan se och ta på, och därigenom förstå vad det är för något 
och varför den är trasig.  
 
 
Försöker undervisa utifrån verkligheten 
 
Detta tema som återkommer i Oskars berättelser om sin egen undervisning 
hänger nära samman med hans berättelser om automationsläraren. När han 
berättar om sin egen undervisningspraktik visare det sig att detta 
förhållningssätt inte alltid faller väl ut i relation till kraven på kurser i matematik.  
 

Jag försöker göra väldigt likadant som han [automationsläraren] gjorde att 
jag kan hela tiden referera till verkligheten. Jag tycker att det är viktigt. Jag 
tycker till exempel, det är till exempel helt onödigt att läsa matte-C, för att 
det finns inte en enda människa jag har träffat på i världen som kan 



12 
 

förklara för mig varför man ska läsa matte-C. Vad man ska med det här 
man lär sig inom kursen? Vad ska man ha det till i verkligheten? och det 
kan ingen berätta då. Och då anser jag att det inte blir konkret för mig och 
läsa det. För jag kan inte använda det. Därför försöker jag att rikta all 
undervisning till verkligheten och hur eleverna ska kunna använda det här 
sen.  
 

Temat återkommer också i berättelser om mötet med eleverna i klassrummet.  
 
När jag står och pratar [till eleverna] så är det risk att jag kanske börjar 
svamla lite och driver i väg. Och då kan det vara många som inte 
uppfattar vad man säger, och därför försöker jag ju få ut allting både 
bildligt och prata och skriva lite då. Så alla ska få in det som är viktigt. Så 
ibland så har jag märkt det att det är vissa då som inte riktigt förstår allt 
man säger till 100 procent. Då förklarar jag för dem muntligt igen och jag 
går genom det igen med de som inte förstår. Jag ritar mycket på tavlan 
och visar mycket bildligt, och sen är vi mycket på [skolans] verkstan och 
allt som vi går igenom på tavlan provar de [eleverna] i verkligheten. 
 

Temat Försöker undervisa utifrån verkligheten visar sig i Oskars berättelser genom 
hans beskrivningar av hur denna verklighet kan bestå i och hur 
verklighetsförankring i undervisning kan gå till. Oskar beskriver inte Matematik-
C som en del av denna verklighetsförankring. Men Matematik-C kan bli en del 
av denna verklighet om den kommer till användning inom CNC-teknik. Oskar 
beskriver också det sätt han undervisar sina elever. Han ritar på tavlan, förklarar 
muntligt och undervisar på ett bildligt sätt. Kunskapsbearbetningen sker från 
lektionssalsundervisning och tavelundervisning till verkstaden som beskrivs 
som verklighet av Oskar. Oskar säger också att han alltid frågar eleverna om de 
har förstått och om de inte har förstått pratar han med dem igen.  
 
 
Relat ionen mel lan Oskars t id igare  er farenheter  och undervisning 
 
Mitt mål med att redovisa Oskars berättelser var att visa fram relationer mellan 
det Oskar berättar om tidigare livs- och yrkeserfarenheter och det han berättar 
om sin egen undervisning. Jag ser tydliga relationer i de återkommande temana 
Peta och söndra för att lära sig, Den bästa läraren hade en fot i verkligheten samt att 
Försöka undervisa utifrån verkligheten. De hänger i sin tur samman med det 
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övergripande temat i Oskars livsberättelse, Praktiskt handlag. I berättelserna 
återkomma beskrivningar av betydelsen av att känna, ta och se på datorer, 
motorer, maskiner och elektronik. Det är detta praktiska hanterande som ges 
betydelse i Oskars berättelser om värdet av att undervisa med en fot i 
verkligheten.  
 
 
Erich – disc ip l in och respekt 
 
Erich berättar att han är en 37 årig yrkeslärare från forna Östtyskland (DDR). Han 
föddes och växte upp i en stad med 65000 invånare. Hans mor arbetade som 
sekreterare och hans far hade två arbeten, ett som konditorimästare på ett bageri och 
ett som betongarbetare på ett betongverk. Föräldrarna betraktade disciplin som 
mycket viktigt och de var noga med att uppfostra Erich och hans bror till lydiga och 
välartade barn.  

Trots mycket pluggande räckte inte Erichs betyg till för att studera på någon 
studieförberedande gymnasieutbildning. Därför började han på en betald 
lärlingsutbildning med låg lön och lärde sig VVS-teknik. Erich var 16 år gammal när 
Berlinmuren föll och som 18-åring låg han i lumpen tillsammans med västtyska 
ungdomar. Efter militärtjänsten började han arbeta som rörmokare på ett 
bemanningsföretag i Tyskland. Ett arbete som inte var lönsamt. Och i augusti 2005 
flyttade Erich till Sverige och började arbeta som rörmokare här istället. Fyra år senare 
tackade han ja till tjänsten som yrkeslärare vid Millinggymnasiet. Erich undervisar i 
VVS-kurser och Verkstadsteknik grund. Parallellt med sitt arbete som lärare studerar 
han vid ett svenskt universitet för att skaffa sig lärarbehörighet.  

De teman som återkommer i Erichs berättelser om hans uppväxt, utbildning och 
yrkesliv är: 1) Att hjälpa och respektera dem som är äldre 2) Lugn och disciplin i mötet med 
naturen och meditationen 3) Vikten av lugn, respekt och ordning i undervisningen. Dessa teman 
presenteras nedan med utdrag från de berättelser som tog form under intervjuerna. 

 
 

Att hjälpa och respektera dem som är äldre 
 
Temat blir synligt i Erichs berättelser om sin barndom i Östtyskland.  I 
familjen, skolan och i andra sociala sammahang framträder respekten för och 
hjälpsamheten mot äldre som en viktig del av livet.  

 
Alltså, det är som sagt, det var det gamla DDR så, som barn fattar man 
inte. Det är ett lite speciellt system, ett kommunistiskt system som 
påverkade min barndom mycket och det påverkar mitt liv fotfarande. Man 
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hade mycket sådana sociala grejer som man fick sköta. Jag gick med 
scouterna på fritiden och fick hjälpa människor, äldre oftast och såna 
grejer. Man lärde sig att man ska respektera människor, speciellt äldre och 
vara artig och sånt. […] Sen hade jag föräldrar som var ganska hårda mot 
mig. De uppfostrade mig, speciellt min mamma. Jag fick aldrig fråga 
varför, jag gjorde bara som de sa. Jag tycker fortfarande, det kändes lite 
väl hårt i min barndom. 

 
Temat framträder också genom det Erich berättar om faderns arbeten och det 
krav som de ställde på honom. 
 

Mina föräldrars ekonomi var stabilt alltså, men det var för att mina 
föräldrar slet ihjäl sig. Alltså min pappa, han jobbade dag och natt under 
den tiden jag bodde hemma. Jag har inte träffat honom särskilt mycket för 
att han var borta hela tiden. Han jobbade hela natten, sen kom han hem, 
sen fortsatte han bara jobba, på nästa jobb. […] Vi hade det ganska tryggt 
och stabilt. Så det var ju under DDR-tiden. Man hade sett till att inte 
någon familj levde egentligen i extrem fattigdom. På det sättet funkade 
kommunismen annorlunda, alltså på det sättet att man hade en viss 
trygghet. Men eftersom mina föräldrar ville ha råd med mer saker då 
jobbade min pappa mycket. Och när han kom hem, jag och min bror, vi 
fick vara tysta och inte störa honom. Så vi satt och jobbade med våra 
läxor. Det var mycket viktigt för min mamma att skapa en lugn hemmiljö 
för min pappa så han skulle orka jobba. Hon ville att vi skulle respektera 
att vår pappa var trött. Det skulle inte komma ett pip från oss. 
 

Också i Erichs berättelser om sin skolgång i Östtyskland återkommer 
beskrivningar av vikten av att visa respekt och att inte ifrågasätta.  
 

Jag måste också säga att skolsystemet var väldigt bra i DDR. Alltså, det 
var väldigt bra strukturerat. Det var viktigt att hålla tiden, skolan börjar 
klockan det och det och alla elever var också där. Det var ingen som 
sprang in och ut och sa jag hann inte och sånt, det var ingen som vågade 
göra så egentligen. Det var mycket respekt för lärarna. Lärarna hade 
verkligen makt där. Både i grundskolan som egentligen går upp till tionde 
klass och i gymnasiet. Sen, som sagt, alltså jag kämpade ganska rejält i 
skolan och jag läste mycket. Jag fick inte fråga varför ska jag läsa det? 
Måste jag läsa det? Inget sånt! Ändå var jag en ganska dålig elev, så jag 
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hade dåliga betyg. I Tyskland, är det inte som här, det är stenhårt. Det är 
svårt och få bra betyg och det är mycket svårt att komma in på 
lärlingsutbildningar. 

 
Temat Att hjälpa och respektera dem som är äldre framträder i Erichs berättelser om 
sin barndom i Östtyskland som genomsyras av vikten av att hjälpa och visa 
respekt för sina föräldrar och för andra vuxna i familj, skolan och andra 
sammanhang. Respekten framträder i berättelserna genom beskrivningar av 
frånvaron av ifrågasättande från barnens sida. Man hjälpte äldre människor och 
löd de vuxna genom att vara tyst så att pappan fick vila ifred. Man passade tider 
i skolan och visade också sin respekt genom att på olika sätt göra ditt bästa.   
 
 
Lugn och disciplin i mötet med naturen och meditationen 
 
Detta tema framträder i Erichs berättelser om sina fritidsintressen i Tyskland 
och nu i Sverige. 
 

Jag ville vara mitt i naturen och ta det lugnt och lyssna på fåglar, och vi 
har mycket vackert i Tyskland. Men det är inte som i Sverige, att du kan 
bara gå till skogen och springa, så jag var med i en ridklubb. Jag ville vara 
med min häst i tysthet, i naturen, och jag ville egentligen jobba med 
hästar, som hästskötare alltså. Det var mitt största intresse egentligen, så 
jag skrev under kontrakt allt. Men som sagt, sen kom alltså murens fall 
och sen ändrar sig allt. Alltså jag skulle egentligen ha varit anställd som 
hästskötare på en firma som tillhörde staten. Men efter murens fall blev 
allt privat och sen fanns ingen plats för mig. 

 
Temat återkommer i Erichs berättelser om sitt nuvarande fritidsintresse, 
meditation.  

 
Just nu håller jag på med meditation. Och meditation är bra tycker jag för 
att du jobbar med dig själv. Du lär dig att förstå dig själv, självdisciplin, du 
går på djupet alltså. […] Jag jobbar med två olika sätt att meditera, det 
Tibetanska sätt som är mer traditionell och sen är det Zen meditation som 
är Zen buddismen alltså.  
 



16 
 

Temat Lugn och disciplin i mötet med naturen och meditationen ger sig tillkänna genom 
Erichs berättelse om lugnet i naturen och meditation. Berättelserna visar att han 
sökt och ännu söker sig till aktiviteter som medför lugn, och när det gäller 
meditationen, självdisciplin. När det gäller betydelsen av disciplin kan man se 
spår av berättelserna från barndomen. Och betydelsen av lugn och disciplin 
återkommer i berättelser om nuvarande arbete som yrkeslärare.  
 
 
Vikten av lugn, respekt och ordning i undervisningen 
 
Detta tema framträder i Erichs berättelser om vad han ser som viktigt i sitt 
arbete som yrkeslärare.  
 

Jag går upp halv fem och sen är jag här [i skolan] ungefär klockan sex. Jag 
förbereder mig mentalt. För mig, jag har en annan syn på hur man ska 
hantera grejer alltså. För mig är det viktigt att vara mentalt fri för att inte 
gå in med stress på något sätt. Jag börjar dagen med att släppa det mesta 
som belastar mig för att gå med glädje, stråla ut och vara glad och visa 
eleverna att ja, jag är här, för er är jag här. Och då jag tycker att det är min 
respekt mot eleverna. Så, det är det viktigaste för mig. Och sen är det 
också, när eleverna kommer in så frågar jag först och främst hur de mår 
och hur har det varit på praktikplatsen och ja, tar upp såna saker bara 
småprat. Sen jag går in direkt i [undervisnings]ämnet. Men som sagt anser 
jag att det är väldigt viktigt att kunna hantera stressituationer och att också 
få eleverna lugna.  
 

I en berättelse om skillnader mellan det svenska och tyska skolsystemet 
framträder temat genom beskrivningar av vad som fungerar bra och mindre bra 
i Erichs möten med eleverna på Millinggymnasiet.  

 
Här i Sverige ser jag att kontakten mellan lärare och eleverna är mycket, 
mycket intensiv. Det som jag tycker är viktigt är mentorskapen som inte 
finns i Tyskland. Här är man som en extra pappa för eleverna. Men, nej, 
nej inte i Tyskland! Det som jag tycker funkar väldigt dåligt i Sverige är 
själva respekten i klassrummet. Det är dålig disciplin. Som sagt, det har 
med respekten mot lärarna att göra, att komma i tid. Och det är någonting 
som är svårt här. Här är läraren schysst mot eleverna, men ändå 
respekterar de inte dig. Man är som en extra pappa till dem och tar hand 
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om dem, så känns det för mig när jag ser det. Jag är också så nu. Jag och 
mina elever och Johnny3, vi är som ett gäng, som en familj nu. Vi är lojala 
mot varandra och vi vill ha det bästa för våra elever, men det är inte så i 
Tyskland. Men vi är också mycket tydliga. Vi bryr oss om våra grabbar 
och även tjejer men vi säger också till dem hur vi vill ha det. […] Alltså, 
jag måste ha lugnt. Jag är uppfostrad så. Jag gör inte mycket ljud av mig. 
Jag vill ha tyst, jag vill ha lugnt. Jag vill att eleverna ska förstå att jag vill ha 
lugnt. Men de skriker, och det kommer hela tiden ljud från dem.  
 

Vikten av att visa respekt genom att komma i tid till lektionerna är något Erich 
fäster stor betydelse vid i sina berättelser.  
 

När jag hade ettorna sa jag till dem, jag kommer att skriva upp var femte 
minut som ni är försenade och det gäller inte bara på morgonen, det gäller 
också efter lunchtiden, jag skriver upp det. Här är ingen lekstuga. Här är 
skolan, jag är lärare och ni är elever. Ni måste respektera tiden, ni måste 
respektera mig som är här för er skull, ni måste respektera regler som 
finns i skolan. Alltså om de inte lär sig hålla tiden så kan de inte sköta 
något jobb heller. […] Jag har inte problem med frånvaron längre, men 
som sagt jag tillåter inte att de kör över mig. Jag säger, nej nu slutar du, 
och då blir det väldigt tydligt alltså. Det gäller speciellt treorna. När man 
ser på grabbarna och sen tänker man, vad fan, hur ska den stora killen, 
hur ska jag få tag i honom? Men jag backar inte och det är någonting som 
sagt, jag har gjort med dem. Och jag tycker att ungdomar behöver en 
tydlig gräns, jag står fast, här är gränsen. 

 
Temat Vikten av lugn, respekt och ordning i undervisningen visar sig genom Erichs 
berättelser om vad han ser som viktigt i undervisningen och i relationen mellan 
lärare och elever.  Lugn och ro samt elevers respekt för lärarna, skolans regler 
och för tider framstår som viktigt. I jämförelser med det tyska 
utbildningssystemet framträder också lärarnas respekt för eleverna i den 
svenska gymnasieskolan som något att föredra framför en mer auktoritärstyrd 
och distanserad relation. Att som lärare och elever följa regler och passa tider 
är, i Erichs berättelser, ett sätt att visa ömsesidig respekt för varandra.  
 
 
 

                                                
3 En yrkeslärare och arbetskollega till Erich. 
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Relat ionen mel lan Erichs er farenheter  och hans undervisning 
 
Jag ser tydliga relationer mellan Erichs berättelser om sin barndom och 
utbildningstid i DDR och hans berättelser om sitt nuvarande arbete som 
yrkeslärare. De teman som återkommer i Erichs berättelser om hans uppväxt, 
utbildning och undervisning är Att hjälpa och respektera dem som är äldre, Lugn och 
disciplin i mötet med naturen och meditationen och Vikten av lugn, respekt och ordning i 
undervisningen.  De hänger i sin tur samman med det övergripande temat i Erichs 
livsberättelse, Disciplin och respekt. I berättelserna återkommer beskrivningar av 
respekt i relationer mellan människor; unga och äldre, barn och föräldrar, elever 
och lärare. Det är bara i berättelserna om fritidsintressen som Erich framträder 
ensam. Men även i dessa berättelser betonas betydelsen av lugn och 
självdisciplin.  
 
 
Sammanfattande diskussion  
 
Mitt mål med detta kapitel var att lyfta fram relationer mellan yrkeslärarna 
Oskars och Erichs tidigare livs- och yrkeserfarenheter och deras undervisning 
genom att söka efter åkterkommande teman i deras livsberättelser. Mitt 
antagande är att Oskar och Erich har olika erfarenheter av undervisning och att 
de under intervjusituationen valde att berätta om vissa erfarenheter framför 
andra. Jag är medveten om att de kunskaper som jag skaffar mig om Oskars 
och Erichs livs- och yrkeserfarenheter och deras syn på undervisning inte är 
generaliserbara, men menar att de kan belysa en verklighet som finns i våra 
yrkesgymnasieskolor. Yrkeslärarna hade inflytande över de erfarenheter som de 
valde berätta om, men berättelserna har också vuxit fram som en 
samkonstruktion under intervjuerna (se t.ex. Goodson & Sikes, 2001; Karlsson, 
2006). Karlsson (2006) menar att intervjuaren och respondenten förhandlar 
fram en slags överenskommelse om vad intervjusamtalet ska handla om och hur 
det ska gå till. Det är med utgångspunkt i ett samskapande som berättelsen får 
struktur och innebörd.  

De återkommande teman som framträtt genom analyserna av Oskars och 
Erichs berättelser, Praktiskt handlag och Disciplin och respekt, visar hur tidigare 
livserfarenheter kan ha betydelse för yrkeslärares arbete. Oskar, som inte hade 
lång erfarenhet av läraryrket gick i sin undervisning tillbaka till det sätt han själv 
lärt sig på under sin uppväxt och utbildning, nämligen; peta och ta isär, se, 
känna och skaffa sig en egen uppfattning om hur saker och ting hänger ihop. 
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Erich är uppfostrad till att hjälpa och respektera föräldrar, äldre, lärare och 
skolans regler samt till att vara tyst, lugn och punktlig, arbetar med självdisciplin 
under fritiden och försöker undervisa sina elever utifrån dessa principer för att 
de ska kunna få och behålla ett arbete inom verkstadsindustrin efter 
yrkesutbildningen.  
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Kapitel 3 

Yrkesidentiteter - berättelser av personer på väg in i och 
etablerade inom rörmokeri- och industribranschen 
 
 
 
Veronica Bjurul f  
 
 

Man måste ta plats. Det, det är faktiskt så, man måste det! Det är 
jätteviktigt för ens pers, som person och för de andra att känna att, ”Jamen 
den här vill ju någonting”.  Ställa frågor, man kan ju inte sitta och ställa 
frågor hela dagarna men att man är engagerad och så. 

 
Det här kapitlet handlar om olika identiteter som framträder i intervjuer med 
elever, före detta elever, lärare och handledare, på energi- och 
industriprogrammen4 på en svensk gymnasieskola under läsåret 2009-2010. Vid 
tiden för denna studies genomförande var arbetet med att förnya läroplanen för 
gymnasieskolan i full gång. Inom ramen för utarbetandet av den nya 
gymnasieutbildningen, GY11 (SOU 2008:27, 2008), ingick det så kallade 
Lärlingsförsöket (Regeringskansliet, 2008), som innebar att minst halva tiden av 
utbildningen skulle vara arbetsplatsförlagd. De informanter som ingick i den 
aktuella studien var alla del i detta försök. Det inledande citatet kommer från 
lärare Erik som berättar om vikten av att eleverna visar framfötterna på den 
arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. För att utvecklas till rörmokare måste 
eleverna själva ta initiativ och visa att de vill! 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om varför informanterna 
påbörjade sina utbildningar inom respektive yrken, samt vilka identiteter som 
framträder i deras berättelser. Den fråga som ligger till grund för studien är: 
 

- Vilka identiteter framträder i berättelser av personer som befinner sig på 
väg in i respektive är etablerade inom rörmokeri- och industribranschen? 
 

Människors identiteter påverkas av de sammanhang med andra människor de 
befinner sig i, i annat fall har de olika identiteterna ingen betydelse (Hall, 2008). 

                                                
4 I den gymnasieutbildning som trädde i kraft hösten 2011 är motsvarigheten till de två 
gymnasieprogrammen som vid denna studies genomförande hette energiprogrammet och 
industriprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet respektive det industritekniska programmet. 
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Genom det dagliga livet påverkas således identiteterna, i en ständigt pågående 
process, i form av förhandlingar med andra människor. Det är i interaktionen 
identiteterna formas och det är i interaktionen de ges legitimitet. Alla människor 
har flera olika tillhörigheter, vissa tillhörigheter har vi lämnat bakom oss medan 
andra är pågående. I vissa sammanhang har vi full tillhörighet, i andra mer 
perifert. Vissa tillhörigheter är centrala för våra identiteter medan andra är mer 
tillfälliga. Oavsett karaktären på tillhörigheterna bidrar de alla till att skapa våra 
identiteter (Wenger, 2008). 

För att en specifik praktik ska utvecklas krävs personer som kan samarbeta 
med varandra och erkänner varandra som medlemmar i den aktuella praktiken 
(Wenger, 2008). Som en konsekvens av detta följer att det pågår förhandlingar 
mellan de olika medlemmarna om vad som krävs för att ”platsa”. Dessa 
förhandlingar kan ske i tysthet. Men oavsett om de olika medlemmarna pratar 
öppet om frågan eller inte så hanterar de den genom att de ingår i 
sammanhanget och genom att de har kontakt med varandra. Inom olika 
praktiker formas olika identiteter och ytterst handlar det om vad det innebär att 
vara människa. Både lärare och handledare inom yrkesutbildningen har ett 
ansvar för att, förutom att se till att eleverna når målen i styrdokumenten, 
eleverna får möjligheter att bli en del av de specifika praktikerna och utveckla 
identiteter som, i det här fallet, rörmokare och industriarbetare. 

Om man ser på identitetsskapandet ur ett lärande- och 
utvecklingsperspektiv så innebär denna process att pröva, konstruera och ändra 
sina identiteter (Hall, 2008). För elever som rör sig mellan olika sammanhang 
under sin utbildningstid, menar Wenger (2008) att det måste vara en utmaning 
att sammanjämka de olika sammanhangen med varandra. I den här studien 
består de olika sammanhangen av de två arenorna skolan och elevernas 
praktikplatser. Wenger (ibid.) menar att lärandet involverar mer än att tillägna 
sig ny kunskap. Eleven måste hantera olika typer av motstridiga former av 
individualitet och kompetens som definieras i varje sammanhang, arena. Hon 
menar vidare att ”multimembership” och sammanjämkning är inneboende i 
identitetsbegreppet. 

Identiteter består av både dåtid och framtid i den pågående förhandlingen 
om nutiden (Hall, 2008). Identiteten är komplex och definieras utifrån 
interaktionen med flera sammanhängande och icke-sammanhängande ”banor” 
som individen befinner sig på i sitt liv (ibid.). Vidare menar Hall (ibid.) att 
identiteten är temporär eftersom identitetsutvecklingen är en ständigt pågående 
process, vilket även Wenger (2008) visar genom att peka på olika sätt 
varigenom identiteter kan utvecklas: 
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• Identitet som förhandlad erfarenhet. Vi definierar vilka vi är genom de 
sätt vi upplever oss själva genom vår tillhörighet, likväl som genom de 
sätt vi och andra förverkligar oss själva. 

• Identitet som tillhörighet. Vi definierar vilka vi är genom likheter och 
olikheter. 

• Identitet som lärandebana. Vi definierar vilka vi är genom var vi har varit 
och vart vi är på väg. 

• Identitet som samband av flermedlemskap. Vi definierar vilka vi är 
genom att förena olika tillhörigheter/medlemskap till en identitet. 

• Identitet som en relation mellan det lokala och det globala. Vi definierar 
vilka vi är genom att förhandla lokala tillhörigheter till vidare 
sammanhang. 
 

Wenger (ibid.) menar vidare att vi vet vilka vi är genom det som är bekant, 
begripligt, användbart och förhandlingsbart och vi vet vilka vi inte är genom det 
som är främmande, dolt, svårhanterligt och icke-produktivt. Jag menar att 
identiteterna utvecklas genom att vi tar avstamp från såväl det bekanta som det 
obekanta, där det obekanta kan övergå att bli bekant. Identitetsutvecklandet är 
således en ständigt pågående process och för alla personer som är inblandade i 
yrkesutbildningen påverkas yrkesidentiteten, eller den blivande yrkesidentiteten, 
av de erfarenheter som de inblandade möter i relation med varandra. Inom 
yrkesutbildning möts människor från olika åldersgrupper. Genom att de har 
med varandra att göra, påverkas det bekanta och obekanta, de påverkar 
varandra och därmed identiteterna. Varje människa har också flera olika 
identiteter som endera är i konflikt med varandra eller rättar sig efter varandra 
(Mishler, 2004). Enligt Mishler (ibid.) möjliggör den narrativa analysen ett 
bevarande av och respekt för informanternas olikheter, och därmed olika 
identiteter. Komparativa studier blir möjliga. 
 
 
Teori och metod 
 
Informanter  och datainsamling  
 
I det här kapitlet är innehållet i informanternas berättelser fokus utifrån ett 
livsvärldsfenomenologiskt perspektiv, där människors erfarenheter utgör 
grunden för kunskapsutveckling (Bengtsson, 1999). Jag analyserar således inte 
berättelsernas form, utan deras innehåll i förhållande till frågorna om vilka 
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identiteter som framträder i intervjuerna med elever, före detta elever, lärare 
och handledare på energi- och industriprogrammen. Enligt 
livsvärldsfenomenologin finns det bara en värld, men människor uppfattar 
fenomen i denna värld på olika sätt beroende på sina tidigare erfarenheter, samt 
sina olika perspektiv och positioner (ibid.). En annan utgångspunkt är att 
människor kan förmedla erfarenheter via berättelser (Hydén, 2007). Av detta 
följer att empiriska studier är nödvändiga för att vi ska få kunskap om olika 
identiteter. 

Jag utgår från att berättelserna skapas gemensamt av informanterna och mig 
själv som forskare (Chase, 2005). Det innebär att jag som forskare inte 
”hämtar” eller hittar berättelserna eller att informanten enbart ska ge svar på 
mina frågor. Istället skapas berättelser av oss tillsammans med utgångspunkt i 
mina frågor och informanternas erfarenheter. De berättelser som skapas ingår 
också i ett större sammanhang. I den här studien är några av de större 
sammanhang som berättelserna ramas in och påverkas av det svenska 
utbildningssystemet som är under reform med nya styrdokument som är under 
framtagande och en tid då Sverige, liksom övriga länder i världen är på väg upp 
efter lågkonjunkturen 2008-2009. Jag är medveten om dessa större 
sammanhang, men fokuserar detta kapitel på de berättelser som framträder i 
intervjuerna. 

Det datamaterial som ligger till grund för det här kapitlet är 
semistrukturerade intervjuer (Kvale, Brinkmann, & Torhell, 2009). Intervjuerna 
genomfördes med elever, före detta elever, lärare och handledare på energi- och 
industriprogrammen på en svensk gymnasieskola i Mellansverige. Intervjuerna 
utgick från en intervjuguide och spelades in på en diktafon samt transkriberades 
ordagrant, anpassade efter skriftspråket. De intervjuer det handlar om redovisas 
i tabell 1: 
 
 
Tabell 1 Översikt av intervjuerna 
Energiprogrammet Industr iprogrammet 
Informant Datum Längd 

(min) 
Informant Datum Längd 

(min) 
Lärare 
Erik 

15 oktober 
2009 

45 Lärare 
Ivan 

14 oktober 
2009 

45 

Handledare 
Ernst 

30 oktober 
2009 

60 Handledare 
Ingemar 

2 
november 
2009 

50 
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Före detta 
elev Emil 

20 oktober 
2009 

56 Före detta 
elev Ida 

6 oktober 
2010 

55 

Elev 
Emanuel 

11 maj 
2010 

17 Elev 
Isak 

4 maj 
2010 

25 

Handledare 
Evert 

23 
december 
2009 

70 Handledare 
Ingvar 

29 oktober 
2009 

30 

Före detta 
elev Eddie 

19 
december 
2009 

37 Före detta 
elev Ivar 

21 oktober 
2010 

31 

Elev 
Elias 

22 
november 
2010 

26    

 
Ett avsiktligt urvalsförfarande användes, med utgångspunkt i att lärarna skulle 
arbeta på en skola som låg nära min arbetsplats och att de arbetade inom 
energi- och industriprogrammen (Cohen, Manion, & Morrison, 2007). När 
lärarna lämnat sitt samtycke till att delta i projektet kontaktades fyra företag 
som lärarna samverkade med när det gällde elevernas praktikförlagda 
utbildning, det vill säga två VVS-företag och två industriföretag. När även 
handledarna lämnat sitt samtycke till att delta i projektet gjordes urvalet av 
elever, vilket innebar att de elever som blev tillfrågade att delta i projektet var de 
som hade avslutat sin utbildning och genomfört praktikförlagd undervisning på 
de aktuella företagen samt de elever som just påbörjat på programmen och 
genomförde praktikförlagd utbildning på samma företag. 
 
 
Etiska överväganden 
 
Alla informanterna informerades om paragraf 16 i Lag 2003:460 vad gäller 
forskning som avser människor och de lämnade ett skriftligt samtycke till att 
delta i studien. Genomgående följs Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(2002) i studien, vilket innebär att jag har följt informations- och 
samtyckeskravet samt att alla namn på personer, skolan och arbetsplatserna är 
fingerade i kapitlet. Det betyder också att alla uppgifter som samlats in om 
informanterna förvaras så att inte obehöriga kan ta del av dem och att 
uppgifterna enbart används för forskningsändamål. 
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Tematisk narrat iv  analys  
 
Riessman (2008) använder begreppet tematisk narrativ analys, som innebär att 
analysen av datamaterialet är baserad på att finna olika teman i berättelserna. 
Målet är således inte att ta del av en persons hela livsberättelse, vilket inte heller 
är möjligt, utan att fokusera på ett specifikt område, en viss del, av en persons 
liv. I mitt fall handlar det om informanternas berättelser om sina 
yrkesidentiteter, respektive blivande yrkesidentiteter.  Berättelserna är därför 
redan från utgångspunkten tematiska, eftersom de frågor jag ställde under 
intervjuerna var begränsade till att handla om yrkesidentiteterna. Empirin är 
med andra ord avgränsad till att beröra yrkesidentiteterna och det är dessa 
röster jag lyssnat efter i analysen av berättelserna. När jag har analyserat 
berättelserna har jag tittat efter likheter och skillnader för att därigenom kunna 
urskilja olika teman när det gäller vilka yrkesidentiteter som framträder. Jag har 
utgått ifrån Wengers (2008) indelning av olika sätt varigenom identiteter kan 
utvecklas: 
 

• Identitet som förhandlad erfarenhet 

• Identitet som tillhörighet 

• Identitet som lärandebana. 

• Identitet som samband av flermedlemskap 

• Identitet som en relation mellan det lokala och det globala 
 
 
Resultat 
 
De olika informanterna befinner sig i olika skeden i livet vilket påverkar deras 
utveckling av sina yrkesidentiteter. De olika yrkesidentiteter som framträder i 
deras berättelser beskrivs under de teman som framträdde i analysen av 
intervjuerna: 1) Många har ingen aning om vad de ger sig in på, 2) Att jobba utomlands 
och se sig omkring, 3) Kom i tid och var som folk!, 4) Det finns ju tusen sätt att utföra ett 
arbete, 5) Det är väldigt viktigt hur man trivs, 6) Då blir det helt plötsligt nya saker man 
ska tänka på och 7) Det är ju inte bara att göra utan det är att tänka. 
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Många har ingen aning om vad de ger  s ig  in på  
 
I det här temat framträder yrkesidentiteten som tillhörighet, vilket kan 
sammanfattas som att här hör jag hemma när jag väl kommit hit - oavsett hur. 

Både handledare Ernst och lärare Ivan visste tidigt vad de ville arbeta med 
och utbildade sig därför på gymnasiet inom rörmokeri respektive industri. Ernst 
säger att han arbetade med rörmokeri varje ledig stund när jag var fjo… tretton år. 
Han berättar att han sprang ärenden och paketerade material och borrade takjärn och 
hängde element åt ett företag och fick sin första löneutbetalning när han var 14 år. 
Även lärare Ivan visste tidigt att det var inom industrin han ville arbeta 
eftersom han mekade ju moppe sedan jag var åtta år gammal, och tyckte att det var roligt. 
Han berättar att han var van vid att det skulle vara metall och det skulle låta och slå och 
dunka efter att ha varit med sin pappa mycket på hans jobb inom 
pappersindustrin. Allt kommer väl från föräldrarna på ett eller annat sätt, säger han, 
och tillägger att han också gillar att arbeta med händerna. Ivan har sedan han var 
15-år jobbat varenda lediga stund inom industrin. Det började med att fick en 
ungdomsplats på en industri, för att invänta hösten, när han och hans familj kom hem 
från en längre utlandsvistelse mitt i en termin när han gick på högstadiet. Jag har 
trivts jättebra i industrin, säger Ivan. Efter många år i yrket blev han dock allergisk 
mot kylvätskor, så han var tvungen att skola om sig. Då valde han att läsa till 
elektro- dataingenjör för det var liksom ett torrt jobb och ja, det skulle vara mycket 
skrivbord och man skulle inte stöta på de här oljorna och sådant då. Han hann aldrig 
arbeta som elektro- och dataingenjör eftersom han blev erbjuden ett jobb som 
vikarierande industrilärare som han tackade ja till. Han trivdes med läraryrket 
och läste in lärarutbildningen. Liksom Ernst och Ivan, visste den före detta 
eleven Emil och eleven Isak redan tidigt vad de ville utbilda sig till. Redan på 
högstadiet visste Isak att det var industriprogrammet han skulle läsa på 
gymnasiet, eftersom man får lätt jobb och det är roligt. 

Enligt lärare Ivan börjar många av eleverna på industriprogrammet utan att 
ha en aning om vad de ger sig in på. Han säger att det finns elever som kommer in 
på sitt andra- eller tredjehandsval, vilket stämmer för flera av informanterna i 
den här studien. Eleverna Emanuel och Elias påbörjade båda två en annan 
utbildning men bytte sedan över till energiprogrammet. Elias berättar att han 
ville bli polis, men kom på att han lika gärna kan söka till polis efter att ha gått här 
[på energiprogrammet], om du läser rätt ämnen. Så jag kände att det var bortkastad tid 
att gå där, säger Elias om det program han bytte över från. Att han bytte till 
energiprogrammet motiverar han med att yrket som rörmokare är hyfsat betalt, 
inte för svårt men även att det är ett hyfsat varierande yrke. Emanuel vill ha ett jobb 
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direkt efter avslutad gymnasieutbildning, det är mitt mål, säger han och berättar 
vidare att han inte vill gå ur trean och vara arbetslös. Han motiverar sitt val av 
utbildning med att rörmokeri är bristjobb och välbetalt. Varken Ida, Ivar eller 
Eddie, de före detta elever, valde att utbilda sig inom energi- eller 
industriprogrammen i första hand. Att Ida slutligen hamnade på 
industriprogrammet, efter att ha börjat på både det naturvetenskapliga 
programmet och the International Baccalaureate Programme (IB), berodde på 
att man pratade mycket om det i hennes familj, eftersom stora systern gick på den 
aktuella skolan och hennes mamma kände rektorn. Ida kände att ja men det kan 
väl vara roligt att prova på det [industriprogrammet]. Den före detta eleven Ivars 
första- och andrahandsval till gymnasiet var fordonsprogrammet på två olika 
skolor och i tredje hand sökte han till teknikprogrammet. Han kom in på 
teknikprogrammet, men bytte över till industriprogrammet efter två månader. 
Han förklarar sitt val av industriprogrammet med att pappa har jobbat i industri och 
så tänkte jag att, nej jag vet inte riktigt, men det blev industri ändå. Ytterligare en 
förklaring är att han alltid haft väldigt lätt att göra grejer med händerna. Även den före 
detta eleven Eddie började på andra gymnasieprogram innan han bytte över till 
Energiprogrammet, som han sedan fullföljde. Först gick han på elprogrammet, 
men kände att nej usch, el var ingenting, jag ville bli rörmokare från början, för min brorsa 
var det. Brodern hade ett företag där Eddie fick vara med några gånger och efter det 
hoppade han av elprogrammet och började på det individuella programmet 
istället för att slutligen påbörja sina studier på energiprogrammet.  

För handledare Ingvar var det betygen som avgjorde vad han läste på 
gymnasiet. Han ville egentligen läsa till elektriker, men berättar att jag hade dåliga 
betyg, jag kom inte in någon annanstans, och därför läste han verkstadsteknisk linje. I 
efterhand säger han att han trivs väldigt bra med det här [industriarbete] och att han 
aldrig funderat på att skola om sig till elektriker senare i livet. När lärare Erik 
skulle välja gymnasieutbildning var det idrotten som var viktigast för honom. 
Jag trodde nog att jag skulle bli bandyproffs, säger han. Erik sökte ett idrottsprogram 
och då hade de VVS som inriktning, så blev det, berättar han. Egentligen ville 
han läsa fordon, men det ville inte hans föräldrar att han skulle göra. De sade 
till Erik att prata med grannen som var bilmekaniker och han tyckte väl inte att det 
var kanske det bästa yrket, så skitigt och sådär, så då valde jag bort det, säger Erik. Ett 
annat alternativ han hade var att välja vård, precis som sin syster, och senare i 
livet när han skulle skola om sig från rörmokare funderade han på socionom, 
som sin mamma. Det har ju alltid funnits där, människor, säger Erik när han 
berättar om de olika valmöjligheter han funderat över. 
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Två av handledarna, Evert och Ingemar, började arbeta direkt efter 
högstadiet.  Evert säger att han var väl skoltrött och som 16-åring säger han att 
det inte spelade så stor roll vad han fick för jobb, bara det ingick att skruva med 
någonting. För Ingemars del berodde den tidiga yrkeskarriären på att han inte 
kunde börja på det fotbollsgymnasium som han drömt om och planerat att göra 
på grund av skador. Han säger att allting hade ju kretsat kring det där, jag blev så 
besviken liksom, att man inte kunde göra något och därför funderade han aldrig på 
någon annan utbildning utan började istället arbeta. Han fick jobb hos sin 
pappa och bror som körde grävmaskiner. Ingemar körde också sopbil och 
arbetade inom vägbyggnation samt inom kärnkraftsverksamheten innan fick 
jobb inom verkstadsindustrin. 

Alla personer är dock inte lämpade att utbilda sig till hantverkare, säger Ernst 
med hänvisning till rörmokeribranschen. Om det kommer en elev och ställde sig 
med mobiltelefonen och händerna i byxfickorna och så, då säger jag att han får gå hem, 
berättar Ernst. Han säger att det optimala klientelet av elever som utbildar sig till 
rörmokare saknas på gymnasiet, eftersom de inte har betyg som är tillräckliga för att komma 
in på utbildningen. Han beskriver det ”optimala klientelet” som bondpojkarna som 
har skruvat i bilar och åkt traktor. Han säger att det är en markant skillnad på de 
eleverna som har en sådan erfarenhet, men att de inte kommer in eftersom 
betygen inte räcker till. 
 
 
Att jobba utomlands och se  s ig  omkring 
 
I det här temat framträder yrkesidentiteten som relation mellan det lokala och 
globala, man ser sin yrkesroll och identitet i ett vidare perspektiv med möjlighet 
att ha en global tillhörighet. 

Eleven Isak ser fram emot att få resa mycket när han är färdigutbildad. Han 
säger att han vill jobba utomlands och se mig omkring. Att flytta på sig var viktigt 
redan i valet av gymnasieskola. Han hade kunnat söka till en skola som låg i 
närheten av hans hem, men han ville komma bort från skolan eftersom han har gått 
i skolan där i hela mitt liv och jag ville komma därifrån. Inom en femårsperiod tror 
Isak att han kommer att arbeta utomlands. Han säger att han ska: 
 

… jobba som en dåre nu medan jag är ung och spara pengar och lägga på någonting, 
ett hus eller någonting. Jag kommer att jobba hårt när jag är ung, säger han, i 
tjugoårsåldern, tjugofem kanske till trettio och sedan vet jag inte. Sedan kanske det blir 
familj eller något. 
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Innan Isak skaffar hus och familj vill han se sig omkring och jobba i olika 
länder. Även eleverna Emanuel och Elias ser möjligheter till att kunna flytta på 
sig genom den utbildning de har valt. Om fem år tror Elias att han jobbar som 
rörmokare men förhoppningsvis inte här utan någon annanstans i Sverige. Emanuel 
känner sig lockad att bygga på sin utbildning till att bli elektriker också. På så vis 
menar han att möjligheterna ökar att få jobb på en oljeplattform och vara 
servicearbetare där. Det låter tufft, säger han. Ett annat alternativ är att jobba som 
maskinist på en båt, säger Emanuel, det är ju VVS det med, bara att det blir på ett 
annorlunda sätt. 

Redan under utbildningen får eleverna möjlighet att göra utlandspraktik. 
Emanuel berättar att han har varit i Danmark och han vill även göra 
utlandspraktik i Spanien. Han säger att det skulle vara spännande, sola lite och jobba. 
Den före detta eleven Eddie är precis på väg ut på en långresa. Han ska åka till 
Australien tillsammans med några kompisar på obestämd tid och planet går 
redan några dagar efter att vi har träffats. I Australien vet han inte vad han ska 
göra, mer än försöka hitta något jobb. Han säger att det är svårt att veta vad 
han kommer att göra inom den närmaste framtiden. Han säger att jag kan ju inte 
bestämma mig vad jag ska göra, jag vet att jag inte kommer att göra det ändå. För jag kan 
inte liksom boka mig själv så, säger han. Det han i alla fall vet är att han ska åka till 
Australien. Ivar och Ida vill också ut och resa. Ida säger att hon inte är säker på 
att hon vill jobba som industriarbetare resten av sitt liv, utan tror att hon 
kommer väl att söka vidare, kanske åka utomlands och jobba ett litet tag. Hon vill resa 
runt lite så att man kan lära sig olika språk. Det tycker jag skulle vara roligt, säger hon. 
Hon säger att hon kan tänka sig att arbeta på ett kryssningsfartyg också, vilket 
hon redan har undersökt möjligheterna till, där det kan handla om att hon 
hjälper till i köket eller serverar eller någonting skulle vara väldigt roligt. Ivar berättar att 
han vill bli pistguide i Kanada eller något sådant. 
 
 
Kom i t id och var som fo lk!  
 
I det här temat framträder yrkesidentiteten som lärande, ett lärande av att 
behöva ta plats och komma i tid. 

När jag var yngre var jag jätteblyg och så där liksom, ville inte synas och höras och det 
var farligt och så, säger lärare Erik. Denna erfarenhet menar han att han använder 
för att stärka eleverna: jag säger att de ska ta plats, det måste man ju göra! Det är 
viktigt att eleverna förstår att de måste ta plats: 
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Man måste ta plats. Det, det är faktiskt så, man måste det! Det är jätteviktigt för ens 
pers, som person och för de andra att känna att, ”Jamen den här vill ju någonting”.  
Ställa frågor, man kan ju inte sitta och ställa frågor hela dagarna men att man är 
engagerad och så. 

 
Det handlar inte om att eleverna ska förställa sig utan det går bra att vara sig 
själv, men man får ta för sig, jo! Det är viktigt! Själva yrket menar han att eleverna 
kan lära sig om de är alerta, för det är ju inte så tekniskt svårt. För att lära sig yrket 
säger Erik att det som gäller är: Kom i tid och var som folk! 

Ivan betonar också vikten av att passa tider. Han säger att genom den 
arbetsplatsförlagda utbildningen lär sig eleverna att hantera en situation ute på en 
arbetsplats då de måste gå upp i tid och, och inte göra bort sig, och det tror jag är väldigt 
bra, säger han. När eleverna hamnar i en miljö där det ställs vuxna krav så säger 
han att då helt plötsligt så växer de upp väldigt fort. För att förbereda eleverna på den 
arbetsplatsförlagda utbildningen berättar Ivan att han är nog en rätt sträng lärare, 
och konsekvent. På det sättet menar han att eleverna lär sig att det är viktigt att passa 
tiden. Om de ska åka någonstans med skolan och det är uppgjort att de ska åka 
klockan sju på morgonen så åker bilen härifrån, säger Ivan. Så kommer de inte, är de 
här fem över då så åker de inte med, fortsätter han. Han motiverar det med att på 
företagen så är det ju skarpt läge, och det är ju lika bra att de lär sig det här på skolan med. 
När det gäller att lära sig yrkeskunskaperna säger Ivan att det är mycket upp till 
eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande: 
 

Det är ingen, ingen handledare som går fram och börjar förklara precis allt för 
eleverna, det första de gör, utan det krävs ju att eleven är lite nyfiken och vågar ställa 
frågan. 

 
Två av de elever som tidigare har gått på energi- och industriprogrammen 
jobbar inom den bransch de utbildat sig för. Det är Emil som fick jobb direkt 
efter studenten, på ett av de företag han tidigare hade gjort sin APU på, och Ida 
som bara hann vara ledig i två veckor efter att hon hade tagit studenten. Först 
sommarjobbade hon på sitt praktikföretag och därefter fick hon jobb på ett 
industriföretag några mil från hemorten. Det är där hon jobbar vid 
genomförandet av intervjun. Den före detta eleven Ivar har gjort ett medvetet 
val att ägna sig åt något helt annat än vad han utbildade sig till. Efter studenten 
valde han att gå en folkhögskoleutbildning med inriktning mot barn och 
ungdomar. Han hade egentligen tänkt utbilda sig till skidlärare och säger att det 
kommer ha förmodligen att göra lite längre fram, men han vet inte för han har 
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ingen plan. Den före detta eleven Eddie, som är på väg till Australien, har vill 
däremot arbeta som rörmokare och har sökt kanske 40-50 VVS jobb, men inte 
lyckats få någon anställning efter studenten. Han har istället arbetat som 
telefonförsäljare, ett jobb han fick för att han sålde bra och för att han är bra på 
att prata. Eddie vill alltså arbeta som rörmokare, men förmodligen inte i hela sitt 
liv. Han vill till exempel läsa vidare till ingenjör, precis som hans två bröder har 
gjort, men vet inte när i tiden. Jag vill inte sätta mig i några skulder än, säger han 
och syftar på studielån. Ida vill också läsa vidare. Hon sökte ekonomi och kom 
in på universitetet, men tackade nej eftersom hon hade fått jobbet som 
industriarbetare: 
 

Jag tycker det kändes bättre än att gå tillbaka till att plugga och ja, man ska betala 
räkningarna på noll och ingenting och mat och hyra alltså, ja 
 

Hon säger också att när hon nu har fått ett jobb inom det jag har utbildat mig till, då 
kan det vara roligare att ta det för det kanske inte finns sen. 
 
 
Det f inns ju tusen sät t  at t  ut föra e t t  arbete  
 
I det här temat framträder yrkesidentiteten som lärandebana. Det handlar om 
att själva komma underfund med olika lösningar och att bli anställningsbar. 

För att elever som läser yrkesutbildningar ska bli attraktiva för företagen är 
det av vikt att skolan och företagen kompletterar varandra när det gäller 
elevernas utbildning. Lärare Ivan säger att det inte finns något företag som har 
möjlighet att lära upp, en elev på en maskin från noll inom industribranschen. Han 
beskriver alla moment en elev måste lära sig: 
 

Alltså att den först ska lära sig att knacka kod, och sedan ställa in verktyg och ställa 
in backar. Det är en uppsjö av grejer som ska till innan man kan trycka på 
startknappen. Så det som eleverna oftast får göra det är att de får stå vid en maskin 
som redan är färdig för att köras. Och så får de vara med och kontrollmäta bitarna. 
Det däremot, så får de ju väldig bra utbildning på APU-företagen för där finns det ju 
krav. Det får ju inte vara fel. 

 
Det är en rad moment som måste göras innan en maskin är klar för att köras 
och det är just dessa moment Ivan säger att skolan måste sörja för att eleverna 
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lär sig: Då går vi ju in och ger dem den kompetensen i efterhand. Han berättar vidare att 
eleverna själva kommer underfund med vikten av att kunna helheten: 
 

Och det kommer de ju själva underfund med att, ja, men det här måste jag kunna om 
jag ska vara anställningsbar. Ja, jag kan köra maskin, jag kan kontrollera bitarna, 
och, och serva maskinen ja alltså underhåll som behövs för att den ska gå. 
 

Ivan säger att just det här första att sätta igång maskinen med ett nytt program, det, det får 
jag ju ta på skolan då. Han säger att kombinationen av skola och arbetsplats är 
viktig för att eleverna ska bli anställningsbara. Jag tror inte att, att det går att ha en 
skola utan någon industrimiljö överhuvudtaget, och tro att det ska bli industriarbetare av 
eleverna, säger Ivan. Förutom kombinationen av skola och arbetsliv är även 
möjligheten till breddkunskaper viktigt, säger Ivan, och det finns en risk att 
eleverna missar denna möjlighet om de gör sin APU på ett större företag. Han 
säger att de då får köra samma maskin under en längre period och så blir de 
väldigt, väldigt smala, för arbetsmarknaden om de inte skulle få ett jobb där sen då. För att 
eleverna ska bli anställningsbara på fler företag än det där de har gjort sin 
praktik säger Ivan att de att de ska få med sig bredden. Att ha bredd i kunskaperna 
har han själv tack vare att han bytte jobb lagom många gånger för att kunna lära mig 
olika grejer, säger han. 

För att lära sig mycket säger handledare Evert att han tror att eleverna bör 
vara ute i verkligheten, vilket han grundar på att det är väl kanske för att jag har lärt 
mig själv. Han menar också att det är ju skillnad från att stå inne på en skola bara och 
göra rör och ändå komma ut i verkligheten, för det stämmer aldrig. Att hitta lösningarna 
på plats är vardag, enligt handledare Evert, som säger att det är ingen idé att stå och 
göra, förbereda, en massa rör på firman eftersom det ändå aldrig stämmer när han 
sedan kommer på plats där rören ska sitta. Evert berättar att han många gånger 
kommer till en arbetsplats och upptäcker att dimensionerna på rören inte 
stämmer med vad han trodde eller att han behöver andra verktyg än de han har 
med sig. Då är det bara att sätta sig i bilen igen och så åka då, säger han. Det är alltid 
något som felar, fortsätter Evert och berättar att detta är en anledning till att 
hantverkare får ett visst rykte: hantverkare, rörmokare de är alltid borta. 

Vissa moment inom rörmokeribranschen lär man sig genom att göra, det är 
ju en vanesak, säger handledare Evert, som säger att man känner man att det är 
någonting konstigt så är det bara att ta isär den [kopplingen] igen och titta. Endel saker 
handlar om att det är en känsla bara, beskriver Evert. Han säger att eleverna bör 
lära sig vissa grunder i skolan, så som mätning och att hantera rörbock. Handledare 
Evert säger vidare att olika personer lär sig på olika sätt: 



34 
 

För en endel, jag menar endel kan säkert sätta sig och läsa i en bok och lära sig jätte 
mycket där, och som en annan aldrig skulle klara det, det skulle inte gå. 

 
Ernst säger att det finns ju tusen sätt att utföra ett arbete. Han säger att: 
 

Jag kan ju bara lära mitt sätt att utföra arbetet och sedan om eleven lär sig ett sätt av 
de tusen sätten att göra en bock så får han ju ägna sig åt det, det, det. Jag kan ju inte 
liksom ändra ett tänkande men man försöka lära dem, eller ja, visa dem hur de ska 
tänka. 

 
 
Det är väldigt viktigt hur man trivs 
 
I det här temat framträder yrkesidentiteten som tillhörighet, där trivseln är 
viktig. 

Handledare Ingvar trivs mycket bra på det industriföretag han är anställd 
på, mycket tack vare sina chefer. De är helt suveräna, säger han, och forstätter att 
säga att det är väldigt viktigt hur man trivs. Trivsel på arbetsplatsen är något som 
även de före detta eleverna Ivar och Ida berättar om.  Ivar säger att det var ju 
otroligt bra arbetskamrater på APU-platsen. De tog väldigt bra hand om honom, säger 
Ivar och fortsätter att berätta: 
 

Över huvud taget så var de väldigt så öppna och de var väldigt, från kontoret så var de 
ju väldigt, ja vad ska man säga öppet och det var liksom ja det var mycket 
gemensamma beslut och sådant. 
 

Ida trivdes också bra på sin praktikplats och hade gärna stannat kvar om det 
hade funnits något jobb där efter studenten. 

En del av trivseln är vilka personer man arbetar tillsammans med. 
Handledare Ernst säger att ofta blir det samma personer som följs åt mellan 
olika arbetsplatser och då blir man ett glatt gäng och det säger han, det är härligt.  På 
en byggarbetsplats, berättar Ernst, att det är många olika yrkesgrupper som 
möts: 
 

Då har man ju, det är snickare, det är elektriker och det är ventilationsmontörer och 
så och då blir man ett glatt gäng. 
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Lärare Erik berättar att trivdes allra bäst under sina första år som rörmokare, då 
han var lärling. Då var det så mysigt på företaget, berättar han. Jag var lärling, jag var 
yngst. Alla tog hand om en och pratade. Erik trivdes med att arbeta på ett mindre 
företag, så när företaget expanderade trivdes han inte längre. Jag har ju förstått 
efteråt att jag trivs bättre i mindre sammanhang, säger han. Erik tyckte inte heller att 
han fick gehör för sina idéer. Han hade bland annat ett förslag på hur de skulle 
kunna effektivisera etableringen på nya arbetsplatser och det behövde man inte vara 
någon Einstein för att se, säger han. Företagsledningen tog inte tillvara på idéerna 
som de anställda hade och i kombination med att företaget hade vuxit och blivit 
större trivdes inte Erik längre utan bestämde sig för att skola om sig till lärare. 
Egentligen hade han velat bli lärare länge, men eftersom hans pappas var lärare 
så var det lite motstånd, man kan ju inte bli något som farsan är. Med 15 års erfarenhet 
från yrket och en lärarutbildning säger Erik att det är mitt i prick liksom, det är min 
grej! 
 
 
Då blir det helt plötsligt nya saker man ska tänka på 
 
I det här temat framträder yrkesidentiteten som lärandebana. Det krävs att man 
hela tiden utvecklar sina kunskaper. 

Handledare Evert menar att rörmokeriyrket förändras och att man måste 
uppdatera sig om vad som gäller vilket går att göra på interbet oftast och vi får ju 
papper, säger han. Det går också att läsa i VVS forum och sådana tidningar, 
fortsätter Evert. Samtidigt kommer det hela tiden så mycket nytt på området 
och Evert säger att sen så är det ju så mycket dimensioner på rör, så det kommer man 
aldrig att lära sig. Den före detta eleven Ida föredrar att jobba vid olika maskiner i 
verkstaden för man lär sig mer då. Hon beskriver även fördelen med att köra olika 
typer av jobb i en och samma maskin. Då blir det helt plötsligt nya saker man ska 
tänka på och ja, samordna maskinen med nya saker som man kanske inte visste. Det tycker 
jag är fördel, säger Ida. Hon berättar att hon ser det som en fördel att hon inte 
fick stanna kvar på sin APU-plats efter studenten: 
 

Det är väldigt roligt att jag inte fick vara kvar utan jag var tvungen att söka till ett 
nytt ställe, för då lär man sig att ja, man får nya kontakter och man kommer till 
något nytt ställe där det är nya saker så att det inte är samma saker hela tiden utan 
man lär sig något nytt. 
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Genom att börja på en ny arbetsplats har Ida varit tvungen att lära sig nya saker, 
vilket hon ser som positivt. Även på en och samma arbetsplats måste man lära 
nya saker, till exempel att köra nya maskiner, vilket handeldare Ingvar berättar 
om. Han säger att han får lära sig att sköta nya maskiner i form av att det ingår 
ju alltid en utbildning i maskinerna.  Vidare säger han att när han ska köra olika 
maskiner får han läsa sig till om man ska köra den. Maskinerna inom 
verkstadsindustrin har förändrats mycket sedan handledare Ingvar gick sin 
utbildning, det har blivit mer och mer styrda maskiner, det vill säga datorisering. 
Han säger att han har egentligen ingen utbildning så från skolan på styrda maskiner, utan 
han har fått lära sig efterhand. Hans erfarenhet av att arbeta med manuella 
maskiner gör att han vet vad som händer även i de styrda maskinerna. Denna 
kunskap ser han som betydelsefull och när han handleder elever låter han dem 
köra manuella maskiner, för det lär man sig ruskigt mycket på. 

Handledare Ingvar berättar att eleverna som han handleder får försöka lite 
själva och komma och säga till när det krånglar. Han vill att de ska tänka själva först, så 
att inte han kommer och lägger idéerna i händerna på dem, utan de får tänka till då, hur 
man löser olika saker. Handledare Ingvar säger att man lär sig väldigt mycket mer av att 
lösa problem än att bara göra som någon säger. Handledare Evert säger också att det 
är viktigt att eleverna får pröva själva när de är på praktik. Han säger att han 
inte brukar stå och hänga över dem så, utan de brukar få göra. Evert säger att 
eleverna ska testa liksom, det är ju det de lär sig på och menar att fel gör man ju alltid, 
men det är bara att rätta till. Dock kan de inte får utföra alla uppgifter som 
praktikanter eftersom det kan medföra vattenskador i vissa fall om det blir fel. 
 
 
Det är ju inte bara att göra utan det är att tänka 
 
I det här temat framträder yrkesidentiteten som lärandebana. För att 
åstadkomma bra lösningar krävs det både hantverksskicklighet och tankearbete. 

Rörmokeri handlar mycket om att tänka ut lösningar på olika problem. 
Handledare Evert uttrycker det som att man måste tänka liksom lite grand före, 
liksom, hela tiden. Även handledare Ernst vill att eleverna ska tänka själva, men att 
han kan ge dem en liten vink om hur de kan gå tillväg. Han skulle vilja att eleverna 
från gymnasiet kunde vara med honom på ett jobb från dag ett till sista dagen, från 
start till slut.  Som det är nu kommer de i så olika faser på en arbetsplats. Beroende 
på var i arbetsprocessen får de vara med om olika saker, säger Ernst: 
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Kommer man i början [av byggnationen], ja då får man ju vara med och lägga avlopp, 
kommer man i mitten, ja då kanske man får dra rörstråk, eller dra ut kallt och varmt 
vatten. Kommer man i slutet, ja då får man vara med och komplettera och göra den 
här finishen. 

 
Samtidigt upplever han att eleverna är nog ganska tacksamma om de får vara med och 
göra någonting över huvud taget, eftersom han menar att många praktikanter tyvärr bara 
får gå med och titta. Att få vara aktiva och jobba med händerna är någonting 
alla tre eleverna beskriver som viktigt. Eleven Elias säger att det känns ju inte som 
att man kan sitta och lära sig så mycket genom att läsa i en bok, utan det känns som man 
lär sig mer genom att vara ute och vara med och göra saker istället för att sitta här och läsa 
om hur man ska dra åt någonting och hur det ska vara. Eleven Emanuel säger att han 
lär sig bäst i verkstaden, helt klart. Han säger att han lär sig mest med händerna, 
precis som Isak som säger att jag lär mig bättre när jag gör någonting. Istället för att 
läsa någonting, att jobba med händerna, så lär jag mig bättre, eller när någon visar hur man 
ska göra. Även lärare Ivan berättar att han gillar att arbeta med händerna och 
handledare Evert berättar att han utvecklade sitt intresse för att använda 
händerna i tidiga år: jag har ju alltid hållit på då och skruvat med allt möjligt. 

Den före detta eleven Eddie berättar att arbetet som rörmokare innebär att 
man pajar ju axlar och ryggen verkligen lätt, men trots detta säger Eddie att det är 
riktigt kul ändå och han beskriver vad det är som är roligt: 
 

Det är kul med rör liksom och dra och hålla på och fixa och trixa. Det går ju inte 
liksom bara, det är ju inte bara att göra utan det är att tänka så här… Det är svårt 
att förklara. 

Han fortsätter att beskriva vad som är roligt med rörmokeri: 

Till exempel om du ska dra en vattenstam liksom, genom en massa rum såhär, då 
måste du tänka att det går rätt såhär och allting. Eller man bygger en avlopps, så då 
måste du tänka liksom lutningen hela tiden och en massa sådant där… Det är det 
som jag tycker är kul. Alltså det är kul att liksom tänka att man gör rätt… Alltså, 
det kunde vara med kroppen, men det är ännu roligare liksom göra rätt beroende på 
att man tänker rätt… Man känner att man liksom gör något riktigt bra, fast man är 
smart då. 

 
Som rörmokare måste du tänka en hel del och vara smart, enligt Eddie. Han 
fortsätter sin beskrivning av yrket med att säga att du måste ju liksom alltid ta det 
lugnt med allting, för du måste ju ändå vara noggrann. Vikten av att vara noggrann 
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beskriver han genom ett exempel med vad som händer om man inte är 
noggrann: 
 

När man ska kapa rör till exempel och då blir det split liksom runt där och då måste 
du fila ner det sedan, för att om det blir split inne i vattnet sedan då den, och någon 
som dricker… 

 
Förutom att vara noggrann måste man alltid vara smart också, säger Eddie. 
 
 
Diskussion 
 
Genom att utgå från Wengers (2008) modell visade det sig att de tre olika 
yrkesidentiteter framträder i intervjuerna med elever, före detta elever, lärare 
och handledare, på energi- och industriprogrammen: 
 

• Identitet som tillhörighet 

• Identitet som lärandebana 

• Identitet som relation mellan det lokala och det globala 
 
När det gäller utvecklingen av en yrkesidentitet som tillhörighet visar resultatet i 
denna studie att det inte är självklart för unga människor att veta vad de ska 
utbilda sig till och arbeta med i framtiden. Det innebär att yrkesidentiteterna 
påverkas av de val som görs, vilka i sin tur kan påverkas av omständigheter som 
vilken tillgång till olika utbildningar betygen från grundskolan ger. Vissa 
ungdomar påbörjar gymnasieutbildningar de valt i andra eller tredje hand, 
eftersom de inte kommer in på det program de egentligen vill gå. Andra väljer 
en utbildning utifrån ett annat intresse, till exempel en idrottsutbildning med 
viss inriktning. Denna studie visar att vissa personer förlikar sig med sina 
andrahands- respektive tredjehandsval och utvecklar ett intresse och en 
tillfredsställelse som gör att de stannar kvar inom branschen i många år. Hall 
(2008) skriver att människors identiteter inte har någon betydelse utan de 
sammanhang man befinner sig där identiteterna påverkas av andra människor. I 
den här studien framkommer att föräldrar och andra anhöriga är viktiga när det 
gäller ungdomars val av utbildning och därmed det yrke som de i vissa fall kan 
komma att ägna sig åt efter avslutad utbildning. Att jag skriver i vissa fall beror 
på att studien visar att arbetsmarknaden inte alltid är tillgänglig efter avslutad 
utbildning, som i den före detta eleven Eddies fall som sökt uppemot 50 VVS-
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jobb efter studenten, utan resultat. Det är inte heller alltid fallet att eleverna vill 
arbeta med det de har utbildat sig till, vilket den före detta eleven Ivar är ett 
exempel på. Han valde istället att gå en folkhögskoleutbildning med inriktning 
mot barn och ungdomar istället för att söka jobb inom industrin. Föräldrar och 
andra anhöriga visar sig dock ha betydelse för gymnasievalet, där bland andra 
handledare Ernst och lärare Ivan valt en yrkesinriktning i linje med deras fäders 
yrken. För Ivan var det viktigt att det skulle låta och slå och dunka, vilket han 
hänför till att allt kommer väl från föräldrarna på ett eller annat sätt. 

Resultatet visar vidare att tillhörigheten är viktig för att man ska trivas på en 
arbetsplats och därmed utvecklas inom den yrkesbransch man befinner sig i. 
Wenger (2008) menar att det krävs att personer kan samarbeta med varandra 
för att en specifik praktik ska utvecklas. En förutsättning för gott samarbete är 
att personerna trivs på sin arbetsplats och då har cheferna en viktig betydelse. 
Det vittnar handledaren Ingvar om som uttrycker sin tillfredsställelse genom att 
säga att hans chefer är helt suveräna.  En faktor som har stor betydelse för 
trivseln är att bli lyssnad på, vilket lärare Erik upplevde att han inte blev och 
som därför resulterade i att han lämnade rörmokeribranschen för att skola om 
sig till lärare. Detta kan jämföras med det Wenger (2008) skriver om att de olika 
personerna måste erkänna varandra som medlemmar i den aktuella praktiken 
(ibid.). Erik säger ingenting om att han inte kände sig erkänd som rörmokare, 
men de förbättringsförslag han lade fram för företagsledning blev inte 
respekterade. 

I denna studie intervjuades personer som alla är en del av utbildningen 
inom energi- och industriprogrammen på gymnasiet, vilket kan förklara att 
utvecklingen av en yrkesidentitet som lärandebana har en framträdande roll i 
berättelserna. Wenger (2008) menar vidare att ”multimembership” och 
sammanjämkning är inneboende i identitetsbegreppet, vilket innebär att 
eleverna inom en yrkesutbildning måste hantera att det bland annat finns olika 
typer av individualitet och kompetens på de olika arenorna skola och 
praktikplats. Det skulle kunna bli en konfliktsituation för eleverna om det fanns 
en diskrepans mellan de två arenorna, men eftersom båda lärarna i denna studie 
har många års erfarenhet av de yrken de nu utbildar elever inom vet de ”vad 
som gäller”. Det handlar snarast om att de som yrkeslärare behöver ha egen 
erfarenhet av yrket för att bli respekterade av handledarna på praktikplatserna. 
För elevernas del menar lärare Erik att det inte är speciellt svårt att lära sig 
rörmokeriyrket, utan att det handlar om att eleverna är alerta. Han säger att det 
är viktigt att de kommer i tid och uppför sig - Kom i tid och var som folk! - när de 
är på praktik. Informanterna i denna studie uppskattar att arbeta med sina 
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händer vilket tyder på att det finns en gemensam nämnare mellan aktörerna på 
de båda arenorna, skola och praktikplats. För eleverna som gjort sitt 
utbildningsval med utgångspunkt i att de uppskattar att arbeta med praktiskt 
inriktade uppgifter innebär denna gemensamma nämnare snarare en motsats till 
”multimembership”, det vill säga att de kan identifiera sig som hantverkare på 
båda arenorna. I detta ingår även att lösa problem, vilket berättelserna visar är 
en viktig del i de både yrkena. 

I berättelserna framträder yrkesidentiteten som relation mellan det lokala 
och globala i form av att eleverna och de före detta eleverna blickar ut mot 
arenor bortanför den egna staden och bortanför det egna landet. De ser sig 
själva som yrkesarbetande inom diverse yrken i olika delar av världen. Hall 
(2008) menar att identiteter består av både dåtid och framtid i den pågående 
förhandlingen om nutiden. I den här studien framkommer att såväl handledare 
och lärare är tillfreds med sina yrkesval, där vägen fram till var de befinner sig 
för stunden har inneburit hög grad av förhandlingar och ställningstaganden. Ett 
exempel är handledare Ingemar, där en idrottsskada innebar att han var tvungen 
att överge sin framtidsdröm som fotbollsspelare, liksom en utbrändhet fick 
honom att byta yrkesbransch. Efter de vägval som Ingemar har gjort, har han 
vid intervjuns genomförande landat i en yrkesroll som han finner stimulerande 
och utmanande eftersom han kan påverka så mycket själv. För eleverna och de 
före detta eleverna kommer förhandlingen till uttryck genom deras val av 
utbildning i förhållande till deras planer på att resa och se sig omkring i världen. 
Eleven Isak beaktade till exempel möjligheten till resor i sitt val av 
gymnasieutbildning, då han säger att han ser fram emot att få resa mycket när han är 
färdigutbildad. 

Studien visar också att unga personer uttrycker en flexibilitet inför 
framtiden där de ser olika möjligheter både inom det yrke de valt att utbilda sig 
till, men även andra möjligheter såsom att arbeta som försäljare, skidlärare och 
som serveringspersonal på ett kryssningsfartyg. Det betyder att eleverna och de 
före detta eleverna kommer att omdefiniera sina yrkesidentiteter utifrån den 
samhörighet de tillhör i olika perioder av sina liv och inom olika 
grupptillhörigheter (Wenger, 2008).  
 
 
Slutsats 
 
Studien visar att det inte är ovanligt att de elever som läser på gymnasiets 
energi- och industriprogram har kommit in på utbildningen på grund av deras 
betyg inte har räckt till för den utbildning de egentligen hade velat läsa. Några 
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elever har börjat på andra program, och har bytt till något av de två 
yrkesprogrammen för att man tycker om att arbeta med sina händer och vill 
kunna få ett jobb direkt efter gymnasiet utan att behöva studera vidare. När 
eleverna har börjat på energi- eller industriprogrammet uppskattar de 
kombinationen av skolans undervisning och den arbetsplatsförlagda 
utbildningen. Inom de två branscherna utvecklas en yrkesidentitet som präglas 
av tillhörighet. Man trivs på sin arbetsplats, men ser inte någon begränsning vad 
gäller var i världen de kan utföra sitt yrke. Yrkesidentiteten inrymmer således en 
relation mellan det lokala och det globala. Att vara yrkesverksam inom de två 
branscherna innebär vidare ett kontinuerligt lärande. Det tyder på att en 
rörmokare och en industriarbetare ständigt behöver utveckla sina kunskaper.  
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Kapitel 4 

”Mobbning är e t t  far l i g t  och smit t samt v irus” – metaforer som 
retorisk resurs i berättelser 
 
 
 
Helena Blomberg 

 
 

”Du håller på att ta livet av mig” sa jag. ”Jag kan inte äta, jag 
kan inte sova, jag mår jättedåligt, förstår du det? Du håller på 
att livet av mig. Förstår du det?” 

 
I citatet ovan skildrar Elsa5 ett möte med en kollega som utsätter henne för 
mobbning. Men vilken start eller upptakt måste mer eller mindre föregå innan 
berättaren kan illustrera en sådan interaktion med mobbaren? Och hur är det 
möjligt att dramatisera och retoriskt organisera sin berättelse för att en lyssnare 
ska betrakta erfarenheterna och upplevelserna från berättarens perspektiv? Med 
utgångspunkten av att berättandet om oss själva är en del av kulturellt 
förankrade berättelser, vilka används för att skapa och formulera vår identitet är 
det även relevant att fråga sig: Vad är det som står på spel i berättandet av en 
utsatthet och vad åstadkommer berättelsen? 

Ett sätt att få fatt i vad som står på spel och vad själva berättandet 
åstadkommer är att som forskare identifiera metaforer som finns invävda i 
språket. Metaforer som retorisk resurs är en viktig del i beskrivning av vilka 
konsekvenser mobbningen har fört med sig för den utsatta, men även för att 
dramatisera och få fatt på olika sidor av mobbningsintrigen. I 
mobbningsberättelser finns en dimridå över själva intrigen, vilket gör 
metaforerna viktiga i det avseendet att framställa hur berättarna har erfarit 
mobbningen. Syftet med föreliggande kapitel är att diskutera metaforer som 
resurs, genom att illustrera dess betydelse för berättandet av en utsatthet och 
för den självpresentation som berättaren gör. Metaforer som presenteras och 
diskuteras här är: mobbning som krig, smitta, och låsning. Texten bygger på min 
avhandling (Blomberg, 2010), där jag har studerat erfarenheter av mobbning på 
arbetsplatser. Det empiriska materialet består av tolv intervjuer med utsatta 
personer och tolv skriftliga berättelser som har samlats in på olika sätt. Några 

                                                
5 Av etiska skäl är samtliga namn på intervjupersoner och personer som har bidragit med skriftliga 
berättelser, i denna studie, fingerade i texten.  
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skriftliga berättelser har skickats till mig personligen, andra har varit publicerade 
på internet. 
 
 
En diskursanalytisk narrativ ansats 
 
Jag utgår ifrån, som nämns ovan, att vårt eget berättande om oss själva är en del 
av kulturellt förankrade berättelser (Bamberg, 2004; 2007; Adelswärd, 1996; 
Taylor & Littleton 2006). Det innebär att berättelser föregår oss och existerar 
som meningsfulla schablonberättelser som vi kan använda i berättelsen om oss 
själva. I denna narrativa ansats studeras hur samspelet mellan individers 
identiteter och det samhälle vi lever i, gestaltas och förmedlas genom 
berättandet. Man kan urskilja hur diskurser och dess medföljande berättelser 
både möjliggör och sätter upp villkor för hur och vad man kan berätta. Enkelt 
uttryckt innebär diskurs ett speciellt sätt att tänka och tala om ett fenomen, som 
mer eller mindre är med och styr när vi producerar och reproducerar vår 
verklighet (Börjesson & Palmblad, 2006; Potter, 1996). 

Att identifiera en mobbningsdiskurs genom olika mediala och vetenskapliga 
texter är en analytiskt viktig ingång för att både förstå och analysera 
intervjupersonernas berättelser (se även Andrews, (2002) för liknade narrativ 
ansats) och för att kunna se hur berättarna kan använda diskursen som en 
resurs i sitt berättande. Det är en resurs för hur berättare kan positionera sig i 
förhållande till mobbningsdiskursen eller schablonberättelsen, men även till 
andra karaktärer i berättelsen, till det berättade och till mig som forskare 
(Bamberg, 2004). Det innebär att jag inte betraktar en individs identitet som 
något fast och beständigt inom individen, utan som relationell och något som 
kan förhandlas om i intervjun (Bamberg, 2004; Mishler, 1999; Potter, 1996). 
Det är hur berättaren just för tillfället vill bli uppfattad som avgör vilken 
självpresentation han eller hon driver i sitt identitetsarbete. Identitetsarbete är 
ett övergripande begrepp för de analytiska verktygen som i detalj avser beskriva 
det arbetet; kategorianvändning och positionering. Min användning av dessa 
begrepp utgår från att det finns tillgängliga kategorier inom olika diskurser som 
berättare kan använda i sin positionering av sig själv och till andra karaktärer i 
berättelsen och till berättandet. Det innebär att diskurser och dess berättelser är 
vägledande för vilka kategorier som blir möjliga att tillskriva sig. 

När vi berättar för andra om olika händelser vi har varit med om använder 
vi kategorisering tämligen oreflekterat (Hacking, 2000). I beskrivningar av 
händelser och personer som ingår i berättelsen använder vi förslagsvis 
kategorier som oförstående, kall, aggressiv när vi beskriver en ond person. Och 
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kategorier som lyhörd, hänsynstagande, empatisk, varm när vi beskriver en god 
person. Genom att beskriva andra utifrån olika kategorier visar vi också hur vi 
uppfattar oss själva och hur vi vill bli uppfattade genom att vi positionerar oss i 
förhållande till dessa. 

Det innebär att vi som berättare tar olika kategorier i anspråk i 
positioneringar. Det gör att vår kategorianvändning kan ses som en resurs i 
berättandet när vi positionerar oss och därmed framställer oss. Berättare kan 
också, som tidigare nämnts, stödja sig på schablonberättelser och igenkännande 
berättargrepp i sin självpresentation. I denna narrativa ansats läggs således 
mycket fokus på berättares retoriska organisering av sitt berättande, hur de 
retoriskt bygger upp sin story och söker nå ett samförstånd med den som 
lyssnar. En viktig aspekt är just att mobbningsberättelser samproduceras i dialog 
mellan mig som forskare och berättare i ett samtal där vi ömsesidigt söker skapa 
mening och förståelse av varandra (Mishler, 1999). Det gör att analysen av 
berättelsen måste ses utifrån den berättarkontext som den berättas inom, där 
mina frågor och min kunskap om mobbning och berättarnas erfarenheter av att 
ha varit utsatta för mobbning formar mobbningsberättelsen. I analysen ingår 
därför vår egen interaktion med varandra. I studier av människors berättelser är 
berättarkontexten eller samtalskontexten av stor betydelse (Bamberg, 2004; 
Mishler, 1999; Kohler-Riessman, 1993). Det innebär att, i egenskap av forskare, 
ställa sig den analytiska frågan: hur kommer det sig att berättelsen är berättad på 
just det viset i den specifika samtalssituationen? 

Metaforer som retorisk resurs är central i denna narrativa ansats. Det vill 
säga hur berättare, i sina beskrivningar av händelser, erfarenheter och 
känslotillstånd, använder metaforer som finns invävda i språket. Det handlar 
alltså inte om de klassiska metaforerna som vi vanligtvis känner till. Det handlar 
om de metaforer som ligger i själva språkbruket (Lakoff & Johnson, 
1980/2003) och vilka metaforer som berättelserna banar väg för och kan 
förstärka den självpresentation man vill förmedla i berättarögonblicket. 
Metaforerna fyller också en funktion av att skapa en dramaturgi och en 
förståelse för berättarnas erfarenheter.  
 
 
Berättargreppet  i  mobbningsberät te l ser  
 
I analysen av hur berättare framställer sig i relation till andra karaktärer i 
berättelser – blir det tydligt att det handlar om en berättelse mellan det goda 
och det onda. Den mobbade har som berättare karaktären av att vara den goda, 
medan mobbaren är den onda. Som berättare hamnar de i denna stereotypa bild 
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av det onda och det goda, när de ska berätta om sin utsatthet. En möjlig 
bidragande orsak till det är att om jag som lyssnare ska förstå deras utsatthet 
och hur de har blivit drabbade av mobbning, måste de först beskriva sig som 
den goda i storyn. Det görs genom att de framställer sig som kompetenta inom 
sitt yrke, samarbetsvilliga, drivande, lyhörda inför andra och hur de sedan 
drabbas av kollegor som motarbetar dem på olika sätt eller utsätter dem för 
negativa handlingar av olika slag. Intrigen mellan parterna är vanligtvis inbäddad 
i beskrivningar av olika händelser som sker på arbetsplatsen. Det kan bland 
annat handla om hur man löser eller inte löser vissa arbetsuppgifter. 

Det är alltså viktigt att dramatisera sin berättelse utifrån sin yrkeskategori 
och hur man är den goda i sammanhanget för att kunna förmedla sin utsatthet 
och vad man varit med om. Det går inte att inleda sin berättelse med: Jag är ett 
offer. Jag har alltid blivit drabbad av elände i mitt liv. Som berättare måste de 
först dramatisera sin story utifrån de karaktärer som ingår för att lyssnaren ska 
förstå utsattheten. För att framställa sin kategoritillhörighet som mobbad 
använder berättarna schablonberättelsen som en resurs. Schablonen blir i vårt 
samtal en del av ett igenkännande inslag, att den mobbade står ensam mot de 
andra, hur man gradvis har brutits ned såväl mentalt som fysiskt av 
mobbningsprocessen. Att använda inslag av en schablonberättelse stärker 
berättarnas egna utsagor och fungerar retoriskt övertygande. För det som står 
på spel i vårt samtal är ju också; hur förmedlar man att man har varit utsatt för 
mobbning på ett övertygande sätt? 
 
 
Metafor ikanalys  
 
Den metaforikanalys som är aktuell i studiet av mobbningsberättelserna är 
hämtad från den begreppsliga metaforikteorin. Lingvisterna Lakoff & Johnsons 
teori om begreppsliga metaforer publicerat i Metaphors we live by är ett 
inflytelserikt verk vilket ofta citeras, som ett viktigt bidrag för att förstå och 
betrakta metaforer (Svanlund 2001). Lakoff & Johnson (1980/2003) anser att vi 
ständigt använder metaforer i såväl språk, tanke som handling. Metaforer finns 
med i vardagsspråkets begreppsliga system och inte enbart i poetiska 
beskrivningar av vår verklighet, de är fundamentala för hur vi tänker och 
handlar. Hur vi definierar vår verklighet och vilken världsuppfattning, som vi 
håller för sann, förmedlas via språket. Lakoff och Johnson (1980/2003:3) 
skriver: “Our conceptual system thus plays a central role in defining our 
everyday realities.” 
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Sökandet efter metaforer hos berättarna, i deras narrativa framställningar, 
handlar om metaforer som kan förknippas med olika lingvistiska uttryck inom 
ramen för vårt språk, till skillnad från den klassiska metaforiken. Den klassiska 
metaforiken används vanligtvis inom poesi och skönlitterär skrift, men kan 
även urskiljas inom journalistiken: ”schlager-yra”, ”mobbnings-tv”, 
”fotbollsfeber” och ”börskrasch”. I analysarbetet av att identifiera uttryck eller 
ordval som illustrerar mobbning, dess intrig och konsekvenser har jag tagit fasta 
på återkommande mönster och variationer i berättarnas språkbruk. 

Lakoff och Johnson (1980/2003) resonerar även kring orienterande och 
ontologiska metaforer. Orienterande metaforer skiljer sig från begreppsliga 
metaforer genom att de inte strukturerar ett begrepp i termer av något annat, 
utan istället organiserar ett helt system av begrepp och hur de relateras till 
varandra. Orienterande metaforer kan förstås som eller uppkomma ur rumsliga 
metaforer eftersom de koncentreras kring olika riktningar som upp – ner, in – 
ut, fram – bak, på – av, som kan sammankopplas med vår kroppsliga erfarenhet 
av verkligheten, såsom vi uppfattar den. Det kan exemplifieras med metaforiska 
uttryck som ”jag känner mig uppåt idag”, ”min inspiration steg”, ”jag känner mig 
nere idag” och ”min inspiration sjönk”, detta för att illustrera den rumsliga upp – 
ner metaforen utifrån hur vi kroppsligt erfar att glad är upp och ledsen är ner. 
(Lakoff & Johnson, 1980/2003).  

På liknande sätt som rumsliga metaforer baseras utifrån våra kroppsliga 
erfarenheter i hur vi upplever och betraktar världen, öppnar det också vägen för 
ontologiska metaforer som innebär så mycket mer än rumsliga metaforer. De 
ontologiska metaforerna handlar om hur vi kan identifiera och förstå våra 
erfarenheter, upplevelser och känslor som olika enheter eller substanser. Först 
därefter kan vi också kategorisera dem, referera till dem, gruppera och 
kvantifiera dem, med andra ord; resonera och reflektera kring våra erfarenheter. 
Ett exempel på en ontologisk metafor är hur vi relaterar vår sinnesnärvaro till 
en enhet genom metaforiska uttryck som ”min hjärna funkar inte idag”, ”jag 
känner mig lite rostig idag” eller ”det behövs påfyllning av kunskap för att 
utvecklas”. Dessa uttryck kan relateras till en ontologisk metafor, att se sin 
sinnesnärvaro som en maskin. Maskinmetaforen begreppsliggör hur vi mentalt 
förhåller oss till en slags strömbrytare, där vi kan fungera eller inte fungera, 
stängas av och på eller fyllas på. Inom dessa ontologiska metaforer återfinns 
alltså de rumsliga metaforerna i beskrivningen av olika riktningar, utifrån vår 
kroppliga medvetenhet och erfarenhet. Lakoff och Johnson (1980/2003:29) 
skriver:  
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We are physical beings, bounded and set off from the rest of the world by 
the surface of our skins, and we experience the rest of the world as 
outside us. Each of us is a container, with a bounding surface and an in-
out orientation. We project our own in-out orientation onto other 
physical objects that are bounded by surfaces. 

 
Det finns ett sampel mellan individ och kontext, vilket omfattas av en 
orientering i riktningen in – och ut från kroppen. Begreppet container, som 
Lakoff och Johnson (1980/2003) använder, är i sig också en metafor för att 
beskriva hur vi kroppligt relaterar oss till omgivningen, men också för att 
tydliggöra att vi har en insida och en utsida. Det är en insida som kan fyllas med 
substans, för att relatera till texten ovan, och det är först när vi kan urskilja våra 
erfarenheter som substanser, som vi kan relatera till dem, i andra termer. Ett 
illustrativt exempel kan vara hur vi mentalt erfar och upplever att vi befinner 
oss inom en social gemenskap eller att vi står utanför en social gemenskap.  

Vi relaterar och överför även denna rumsliga in – och ut metafor och 
containermetafor till fysiska objekt. Ett hus eller ett rum kan fungera som 
container, de har också en utsida och en insida; man kan gå in i ett rum och gå 
ut ur ett rum. Samtidigt som vi använder containermetaforen hos individen, är 
det också den metaforen vi relaterar till när vi rumsligt orienterar oss, i såväl 
fysiska miljöer, aktiviteter, händelser och emotioner (Lakoff & Johnson, 
1980/2003). 
 
 
Analys – identifierandet av metaforer som resurs i berättandet 
 
Metaforikanvändning hos berättarna ses således som en retorisk resurs för att 
kunna beskriva sin utsatthet, viljan att nå upprättelse och förmedla vilka 
konsekvenser mobbningen har medfört. Identifierandet av vilka metaforer som 
mobbningsberättelsens innehåll banar väg för, visar också hur metaforer kan 
stärka ett berättargrepp och dess innehåll. Texten nedan fortsätter med en 
presentation av vad som har identifierats som mobbningens metaforiska 
byggstenar: krig, smitta och låsning.  
 
 
Mobbning som krig  
 
Den metafor som ligger i linje med berättargreppet, en story mellan det goda 
och det onda, är mobbning som krig. Det är en metafor som visar hur intrigen 
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handlar om en kamp mellan karaktärerna. Det finns andra mobbningsforskare 
(Leymann, 1986; Hallberg & Strandmark, 2004; Björk, 1995; Svensson, 2010) 
som har identifierat hur mobbning handlar om kampen eller spelet om makten, 
men ingen av dessa har analyserat det i termer av någon metaforikteori. 
Däremot har Tracey et. a.l (2006) i sin studie utgått från Lakoff & Johnsons 
(1980/2003) begreppsliga metaforikteori i analysen av intervjupersoners 
mobbningserfarenheter. De finner i likhet med min studie att 
mobbningsprocessen kan beskrivas som ”a battle”. Det handlar med andra ord 
om själva situationen som den mobbade befinner sig i dagligen, att ständigt 
befinna sig på ett slagfält där ett krig mer eller mindre finns närvarande. 

I intervjun med Lena beskrivs situationen med krigens närvaro enligt 
följande: 

 
Man gick alltid på tå, man visste aldrig när det skulle hända 
nästa gång, så kändes det va. (…) Jag var ju ensam du vet, de 
var ju två, jag var ju en. Även om jag hade en kollega som 
jobbade på dagvården, hon var ju utanför det här så jag var ju 
ensam. Jag kände ju att de kunde attackera mig i och med att de 
var i princip två va. 

 
Den finns en spänning och påpasslighet i Lenas beskrivning av att vara 
bevakad. Hon gick alltid på tå och visste inte när kollegorna skulle ta tillfället i 
akt att attackera henne. Det är ordval som, förutom att associeras med krig, 
betonar hur hon befann sig i ett underläge eftersom de var två och hon ensam. 
Lena kategoriserar sig då som både försiktig och orolig, men också som maktsvag i 
relation till kollegorna. Intrigen i Lenas berättelse kännetecknas av hur hon, 
som den goda arbetstagaren, är maktsvag i relation till de onda karaktärerna, 
som attackerar henne när hon minst anar. Lena förmedlar, med beskrivningen 
av den upplevda intrigen av oro och plötsliga attacker, att hon är ett oskyldigt 
offer. Lena är ett oskyldigt offer, som vittnar om hur hon försöker undvika 
attacker genom att vara vaksam och gå på tå. Metaforiskt orienterar hon sitt 
berättande utifrån sin kroppsliga medvetenhet genom uttrycket ”gå på tå”. Ett 
sådant metaforiskt uttryck och beskrivningen av att parera attacker är ytterligare 
ett inslag som finns med i berättelser av misshandlade kvinnor (Hydén, 1995). 
Ordvalet attackera, anspelar metaforiskt på ett hot mot kroppen i Lenas 
berättande, men inte ett fysiskt utan ett psykiskt hot. Något längre fram i Lenas 
berättelse, vilket inte finns med i ovanstående sekvens, sammanfattar hon 
relationen med kollegorna med: det blir konfrontationer istället för att söka samarbete. 
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Mobbningsintrigen hos Lena gestaltas således som ett krig, med ständiga 
konfrontationer. 

Det finns alltså en sida av mobbningsintrigen omfattas således av en 
spänning och påpasslighet, som bland annat beskrivs utifrån en känsla av att 
vara bevakad och inte veta när attacken kommer. Det finns empiriska 
variationer inom de muntliga mobbningsberättelserna, men samtliga beskriver 
en slags kamp för att söka konsensus, samarbete och förståelse hos kollegorna 
och chefen, utifrån sin betraktelse av arbetsplatsens förutsättningar och sin egen 
yrkeskompetens. Men vad gör denna krigsmetafor för och i berättelsen? Jo, 
metaforen förstärker ett välbekant berättargrepp utifrån schablonberättelsen – 
att stå ensam och maktsvag i relation till kollegor, som är av betydelse i 
skapandet av personernas unika mobbningsberättelser. 
 
 
Mobbning som smit ta  
 
Sjukdom som metafor används för att illustrera ett förfall, korruption, svaghet 
eller ett skapande av rädsla (Sonntag, 1988/2001; Johannisson, 1992). I fallet 
med mobbning, kan sjukdomsmetaforen även användas för att visa hur ingen 
tar på sig något ansvar för mobbningens förekomst. Men framför allt visar 
metaforen hur en mobbad person kan beskriva sin upplevelse av mobbning och 
sina relationer till kollegor. Metaforen mobbning som smitta är formulerad i en 
skriftlig berättelse av Bosse. Det handlar alltså om en berättares egen metafor, 
till skillnad från de metaforer jag har formulerat utifrån berättarnas 
framställningar. Däremot har jag upptäckt hur andra berättare, i skrift, också 
använder sjukdomsmetaforiska uttryck i sina beskrivningar av 
mobbningserfarenheter.  

Bosse inleder sin långa berättelse med följande upptakt: 
 
Vi längtar efter trygghet och försöker skydda oss på alla sätt. 
Vissa olyckor är svårare än andra att skydda sig från. Mobbning 
är ett farligt och smittsamt virus. (…) Viruset är skambelagt 
både för den som smittas, för den som för viruset vidare men 
även för den som drabbas. (…)  

 
Det är en upptakt som tar avstamp i ett vedertaget agerande i hur vi tar ansvar 
för att hålla sig vid god hälsa och försöka skydda sig från faror. Det är något 
som nästan alla kan känna igen sig i, men därefter kommer vändningen i 
passagen: vissa olyckor är svårare än andra att skydda sig från. Mobbning är ett farligt och 
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smittsamt virus. Mobbning definieras som en olycka man inte kan styra över, trots 
alla insatser att försöka skydda sig mot olika typer av fara. Mobbning 
förknippas med fara i form av ett smittsamt virus. 

Både i Bosses och i andra skriftliga berättelser som använder metaforen; 
mobbning som smitta, förmedlar de hur de är drabbade av ett virus. Det 
innebär, i deras självpresentation, att de tillskriver sig vara oskyldiga offer. 
Sjukdomsmetaforen hos dem förmedlar även hur mobbningen ”finns där ute” 
och är en potentiell fara som kan drabba alla. Metaforen är en betydelsefull 
byggsten i en berättelse och i ett berättargrepp om sig själv, som ett oskyldigt 
offer. Samtidigt som metaforen smitta erbjuder en kategorisering av att vara 
oskyldig förmedlar den hur skulden och skammen finns närvarande. Det är i 
Bosses berättelse som skuld och skam kommer upp till ytan, något som annars 
finns med i berättandet implicit. Hans berättelse tydliggör även hur central 
själva skuldfrågan är i mobbningsberättelser. Skuldfrågan illustreras också i 
berättelsen av signaturen WS i följande beskrivning: 

 
Upplevde det som en bakterie/ett virus som trängde sig allt 
djupare för var dag. Vad var det som hade gått snett? Hade jag 
mig själv att skylla? Kunde inte förstå att det hade hänt mig. 
(…) Där står jag, nu, ensam och maktlös. Pendlar mellan 
förtvivlan, ilska och depression. Märker hur jag mår dåligt. En 
bakterie, ett virus som sakta med säkert tränger allt djupare in i 
kropp och själ.  

 
Det är en passage i hans berättelse som illustrerar hur mobbningen, som ett virus 
trängde sig allt djupare. Han orienterar sitt berättande i dels sjukdomsmetaforen 
smitta, vilket gör att han framställer sig som ett offer, dels i hur han metaforiskt 
uttrycker hur viruset tränger djupare in kroppen. Det är utifrån en kroppslig 
medvetenhet som han i ontologiska metaforiska termer relaterar till hur hans 
kropps insida sakta fylls med detta virus. 

Det finns en tvetydighet av att vara ett offer för sjukdom och i nästa 
andetag skuldbeläggas, för att själv ha förorsakat sin sjukdomssituation. Det är 
också offerskapet och skulden som skapar skamkänslor. Känslan av skam 
handlar om att vara oren, men också att bli isolerad och utesluten från en social 
gemenskap (Jmf Johannisson, 1992). Att använda sjukdomsmetaforen blir ett 
sätt att förmedla upplevelsen av att vara ett offer och känna skuld och skam, 
men också att man blir utesluten från den sociala gemenskapen på 
arbetsplatsen. Det kan också tydliggöra en koppling mellan sjukdomsberättelser 
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(Jmf Hydén & Brockmeier, 2008) i sig och mobbningsberättelser, då det som 
står på spel i sådana berättelser är just hur berättare ska parera skuldfrågan när 
de skriver in sig i offerskapet. Upplevelsen att bli utesluten beskriver Bosse i sin 
berättelse, vilket får avsluta detta avsnitt om mobbning som smitta.  

 
Kontakten med andra människor begränsas 
smittorisken bedöms individuellt av var och en 
rädslan smyger sig på 
de flesta undviker samtal 
för att vara på den säkra sidan. 

 
 
Mobbning som låsning 
 
En annan metafor som har identifierats i de empiriska berättelserna, i såväl 
muntliga som skriftliga, är låsning. Metaforen låsning syftar till att illustrera hur 
berättarna upplever sig vara rumsligt låsta i sin relation till arbetssituationen, 
kollegor och arbetsplatsen samt upplevelsen av att det inte finns någon väg ut 
ur mobbningsproblematiken. I detta avsnitt exemplifieras metaforen låsning av 
två berättares olika skildringar utifrån en kroppslig medvetenhet om hur de 
upplever intrigen. Det som diskuteras är alltså en annan sida av intrigen och 
vilka följder eller konsekvenser den kan ge. Det är Elsas berättelsesekvens som 
inleder detta avsnitt. 

Det vi tar del av nedan är en sekvens där Elsa beskriver sin konfrontation 
med mobbaren och hur mobbaren reagerade vid att bli konfronterad av henne.  

 
Då sa jag ”ja, men vet du vad du håller på med?” sa jag. ”Du 
håller på att ta livet av mig” sa jag. ”Jag kan inte äta, jag kan 
inte sova, jag mår jättedåligt, förstår du det? Du håller på att 
livet av mig. Förstår du det?” sa jag så här. Jaha, men hon bara 
flina dumt ändå alltså, det var ingenting som ändrades. 

 
Det empiriska nedslaget i Elsas berättelse handlar alltså om en konfrontation 
med mobbaren – där Elsa ställer den kritiska frågan: ”Vet du vad du håller på 
med?” I berättelsens kontext kategoriserar hon sig som aktiv och handlingskraftig, 
när hon ifrågasätter kollegans agerande. Samtidigt framställer hon sig som 
förtvivlad, när hon i nästa citering av sig själv betonar: ”Du håller på att ta livet av 
mig. Jag kan inte äta, jag kan inte sova, jag mår jättedåligt, förstår du det?” Denna 
citering av sig själv och kollegan skapar en autenticitet och dramatik i hennes 
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berättelse av hur hon är maktlös, utsatt och förtvivlad. Det är en dramatisering som 
i berättarögonblicket skapar en förståelse för hennes utsatthet. Det är i 
positioneringen till mobbarkaraktärens kyla och likgiltighet, som hon framställer 
sig som rumsligt låst i en ohållbar arbetssituation. I relation till 
containermetaforen kan hennes beskrivning illustrera hur hon upplever att hon 
är låst i en situation och i en relation, som trots försök inte går att förändra.  

I språket relaterar vi till hur vi kroppsligt erfar vår omgivning: att vara inne i 
en relation, i en social gemenskap eller att befinna sig utestängd ur en relation 
eller en gemenskap. Då vi kroppligt orienterar oss i olika riktningar av att vara i, 
inne, ur eller ute, överförs detta även till fysiska objekt, aktiviteter, händelser 
och känslor. Elsas beskrivning handlar också om en låsning inom henne. I 
termer av containermetaforen kan det illustrera hur låsningen fyller hennes 
kroppsliga insida, då hon beskriver att hon varken kan äta eller sova. Hon kan 
inte fylla sin kropp med sömn och mat som hon brukar eftersom insidan är 
fylld av förtvivlan. Det innebär att det är kroppen som låses.  

I sitt berättande använder Elsa ord som även kan illustrera ett krig, en kamp 
för överlevnad. Hennes yttrande: du håller på att ta livet av mig, är ett starkt uttryck 
som ytterligare kan gestalta hur mobbning är krig. Kombinationen av att 
beskriva sig själv som förminskad och hur kollegan håller på att ta livet av 
henne, skildrar hur hon slåss för sin överlevnad i en underlägsen position när 
hon konfronterar mobbaren. Elsa är rumsligt låst i sin underlägsna position, i 
relation till mobbaren. I Elsas berättelse förmedlar metaforer som krig och 
låsning hur hon är utsatt för övergrepp av en ond, stark och likgiltig 
motståndare. 

Den berättare som uttryckligen använder orden låst och inlåst är Erik. I 
nedanstående sekvens med Erik söker jag med min frågeställning, om det fanns 
alternativa arbetsplatser att vända sig till, för att ta sig ur 
mobbningsproblematiken. 

 
Nej, jag kände mig låst. Jag kunde inte … jag tyckte att det jag 
kan ingenting annat. Vad skulle jag göra, jag har ju liksom 
ingen, ja, utbildning eller någonting sådant där (…) man känner 
sig, ja, man känner sig inlåst va och det tror jag är en del av 
pressen eller det här att man är på väg in i någonting. 

 
Erik beskriver en upplevelse av att vara låst i relation till sin arbetsplats, 
eftersom det inte var en möjlighet för honom att byta arbete. Han är utelämnad 
till en situation som han inte vill vara i. Han tar i sitt berättande avstamp i en 
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låst situation, för att sedan övergå till att tala om låsningens riktning. Det är en 
riktning av att metaforiskt vara inlåst. Låsningens riktning ger associationer av 
att han är instängd och trängd i ett hörn av andra. Det är en riktning som 
pressar in honom i någonting, med andra ord är det inget han själv styr över. 
Det ger associationer till att det är ”något” som kommer utifrån, vilket driver 
oss till att göra olika saker eller uppleva olika känslotillstånd. Det handlar 
således om själva poängen med rumsliga och ontologiska metaforer; hur vi via 
språket presenterar hur vi kroppsligt relaterar till och erfar vår omvärld i olika 
riktningar. Han är alltså inte utelåst, vilket också kan vara en riktning som kan 
erfaras kroppsligt, då man inte släpps in eller inte får delta i den sociala 
gemenskapen på arbetsplatsen. Eriks beskrivning handlar om en rumslig 
låsning, där den rumsliga möjligheten att fly sin situation är nästintill obefintlig. 

Det finns olika skildringar och metaforiska uttryck som skapar en 
låsningsmetafor hos muntliga och skriftliga berättare. De olika låsningarna som 
har presenterats, illustrerar hur svårt det är att hitta en väg ut ur problematiken. 
I perspektivet av att se hur låsningen slår igenom såväl inom kroppen som 
rumsligt i relationer, i situationer och i relation till arbetsplatsen, blir det 
förståeligt att några berättare talar om en sista utväg: självmord.  

Låsningsmetaforen förstärker berättarnas budskap av att mobbning är ett 
hemskt övergrepp. Det är också ett övergrepp som kroppen minns, då vissa 
berättare i samtalet återigen har upplevt fysisk smärta. I det avseendet kan man 
tala om hur kroppen blir en vittnesbärare i våra samtal. Det kan jämföras med 
brottsoffers berättelser, där brottsoffer beskriver hur upplevelserna av 
övergreppen, mer eller mindre dagligen, gör sig påminda (Nilsson, 2003). 
Låsningsmetaforen kan alltså utgöra en viktig byggsten i en 
mobbningsberättelse, där man framställer sig som ett oskyldigt offer och utsatt 
för övergrepp. Det är en betydelsefull sida av intrigen som presenteras, vilken 
gestaltar en svårlöslig problematik med oförutsedda följder. 
 
 
Avslutning 
 
Syftet med kapitlet är att visa på betydelsen av metaforer som resurs i 
berättandet av en utsatthet och för de självpresentationer som berättarna gör. 
Den här metaforikanalysen visar på hur berättare förhåller sig till det han eller 
hon har erfarit. Vi kan också få syn på vad metaforerna åstadkommer i 
berättelsen. Metaforer betraktas här som en del av den retoriska organiseringen 
som berättare ägnar sig åt: att få lyssnaren att se händelser ur berättarens 
perspektiv, att skapa dramaturgi, att vara trovärdig i framförhandlandet av sin 
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självpresentation. Låt oss återigen aktualisera frågan som ställdes inledningsvis: 
vad åstadkommer deras berättande i samtalet?  

Förutom de handlingar som nämns ovan som en del av berättandets 
retoriska organisering, kan vi urskilja hur deras användning av metaforen krig 
åstadkommer en förstärkning av berättargreppet utifrån schablonberättelsen – 
att vara ensam och maktsvag i relation till kollegor, att vara utsatt för en ond 
stark motståndare. Sjukdomsmetaforen åstadkommer en version av mobbning 
som en potentiell fara, vilken kan drabba vem som helst. Men även hur 
relationen mellan den utsatta och kollegorna gestaltas genom en sådan metafor: 
man utesluts från gemenskapen för att inte smitta andra. Låsningen är en annan 
metafor som åstadkommer en version av hur mobbningen bidrar till att de 
upplever och erfar att de är låsta inom en problematik som inte enkelt går att 
lösa. Det är metaforiskt en låsning som återfinns rumsligt, i relation till kollegor 
och inom den egna kroppen, vilket förmedlar att mobbning handlar om ett 
övergrepp. En ytterligare infallsvinkel som metaforerna i berättelserna 
åstadkommer är hur berättare på olika sätt förmedlar att de är oskyldiga offer i 
sina självpresentationer.  

Det som står på spel i berättande av sin utsatthet som mobbad är själva 
skuldfrågan. Utifrån den teoretiska ansatsen och med metaforiken som 
analysverktyg, kan vi se hur metaforer fungerar som slagkraftiga retoriska 
resurser för att avgöra eller förhandla om skuldfrågan i berättandet. Men även 
hur det är möjligt att tala om sin egen erfarenhet och förståelse av mobbning. 
Det som sätter villkor för berättandet är de diskursiva ramarna som både 
möjliggör och begränsar oss i vårt identitetsarbete. Vilka tillgängliga kategorier 
inom olika diskurser finns att tillskriva och uppfatta oss själva med och hur kan 
vi tala utifrån dessa i berättelser? Det i sig visar på hur individers identiteter och 
berättelser ingår i ett större sammanhang. De skapas och formas i en social och 
historisk kontext. Eller annorlunda formulerat; hur våra identiteter och 
berättelser kan ses som uttryck för vår samtid i en historiskt föränderlig värld. 
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Kapitel 5 
Med rimfrost i skägget   
Berättelser om manlighet och natursyn  
 
 
 
Ramona Ivener 
 
 
Inledning 
 

Å bergig ås, där står mitt hus, 
Högt öfver skog och sjö. 
Där såg jag första dagens ljus, 
Och där vill jag ock dö. 
Må hvem som vill gå kring verldens rund: 
Vare herre och dräng den det kan! 
Men jag står helst på min egen grund, 
Och är helst min egen man. (E. G. Geijer, Ur Odalbonden)6 
 
…Du kan ju gå nästan var som helst. Det är bara att ta med ett 
metspö eller kastspö och gå och fiska i princip. Att sitta vid en sjö 
och titta på det där flötet vet du, sitta och hänga där och kanske 
ögonen faller ihop lite halvt och så sitter du och tänker att 
världsalltet, då är det bara… (Åke)7 
 
Nej. Det ska vara till andra sidan vägen då. Där ligger kyrkan, 
graven. (Bengt)8 

 
I det följande vill jag framhålla utvecklingen mellan sambandet manlighet och 
natur, hur mansbilden i relation till det värmländska landskapet skapats, och 
upprätthållits sedan Erik Gustaf Geijers dagar. Människor är sociala varelser 
som konstruerar identiteter genom att relatera till den kontextuella verkligheten. 
Således hör individ och kontext intrikat samman. En intressant tanke i 
sammanhanget är att individer i berättarsammanhang inte bara synliggör sig 

                                                
6 Geijer, E.G., Ur dikten Odalbonden. 1811.  
7 Intervju gjord 2007-2010. Namnet är fingerat för att skydda dennes egentliga identitet. Personerna 
har i samband med intervjuerna gjorts införstådda med det etiska sammanhanget. 
8 Bengt svarade på frågan om han kunde tänka sig att flytta till någon annan plats. Intervju gjord 
2007-2010. Fingerat namn. 
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inför åhöraren/åhörarna utan även för sig själv.9 Det innebär att kön och 
identitet inte kan ses som oföränderliga eller konstanta faktorer. Här blir det 
högst betydelsefullt att spåra hur de konstrueras och nyttjas i berättelsen.10 Jag 
vill betrakta identitet i plural som identiteter, möjliga maskulina variationer. 
Detta innebär inte att jag utesluter förhoppningen att finna mönster och mer 
generella teman för hur manligheten har utformats. Jag ser det som viktigt att 
här använda livsberättelsen som en empirisk väg till problematisering av 
mansrollen, och en möjlighet till att upptäcka nya infallsvinklar. Geijers 
natursyn kommer här att kontrasteras med bilden från ett antal manliga 
livsberättelser hämtade ur dagens Lesjöfors i Värmland. Det empiriska 
underlaget utgörs här främst av ett urval av Geijers brev och skrifter jämte 
företagna intervjuer med sex män från Lesjöfors.11   

Erik Gustaf Geijer vars namn för många associerar till nationalskald, poet, 
modernist, demokrat och värmlänning, levde i en omvälvande tid som gav 
upphov till nya möjligheter och ideal. Stora sociala och kulturella omdaningar 
jämte förändrade relationer mellan könen väckte frågor och debatter och bidrog 
till att konstruera en ny syn på manlighet. Det är dock vanskligt, om ens riktigt, 
att tala om en för 1800-talet stereotypisk manlighet. Snarare kan man se många 
olika manlighetsideal. De vi kan urskilja hos Geijer utgör i sammanhanget 
naturligtvis inget undantag. Olika nyanser och motsättningar har präglat det 
historiska mansidealet, och trots eventuella smärtsamma episoder har dessa 
sannolikt bidragit till att skapa förutsättningar för något nytt och oväntat. En av 
Geijers främsta teser är den romantiska tanken om mannen som natur. I hans 
natursyn kan man spåra en uppmärksamhet gentemot den fria och otämjda 
naturen såväl som det odlade och domesticerade landskapet. Det råder närmast 
en dualism mellan vildmark och civilisation, en motsättning och kluvenhet som 
skulle kunna tolkas som ett svar på den utmaning det innebar för 1800-
talsmannen att möta det moderna. Idag kan man se en nära nog omvänd 
process. Bergslagsindustrierna har vid 1900-talets slut i många fall upplevt 
ekonomiska svårigheter och männen som tidigare utgjort dess främsta 
arbetskraft har ställts inför en omvandlad kontext. Ändå antyder de tre 

                                                
9 Se exempelvis Giddens, A., The Consequences of Modernity. 1990 och Giddens, A. Modernitet 
och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. 1991/1997. Giddens för ett 
teoretiskt resonemang om hur människor i den moderna världen försöker fånga sig själva genom sin 
egen självförståelse.  
10 Mishler, E. G., Storylines. Craftartists’ narratives of identity. 1999. Se även Bryntesson, Y., ”Rollen 
som kvinnlig ledare – en dans på rosor?”, I: Pérez Prieto. H. (red.). Erfarenhet, berättelse och 
identitet: Livsberättelser. 2006, s 29. 
11 Intervjuerna gjordes både enskilt och i grupp år 2007-2010 och ingår i ett större intervjumaterial i 
mitt avhandlingsprojekt. Avhandlingen har titeln: ”Vi ska jävlar klara det här. Om kunskapstradition, 
maskulinitet och modernitet i Lesjöfors 1940-2010.” 
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ovanstående citaten att den nutida relationen till den värmländska naturen är 
mycket lik den som Geijer gav uttryck för, för omkring tvåhundra år sedan.12  
 
 
Plats och identitet 
 
Ett huvudcitat för många feminister har även inspirerat mansforskningen, och 
skulle i en lätt modifierad tappning kunna låta som följer: ”Man föds inte till 
man, man blir det”.13 Att kön är något som konstrueras är idag ingen 
främmande tanke. Att människor själva skapar och omskapar det som är 
manligt respektive kvinnligt innebär att kön blir något av ett verb, det är något 
som görs. Det i sig kan också sägas skapa ett genussystem där individen inte 
enbart är medskapare utan också måste leva i och anpassa sig efter det. Återigen 
är kontexten central. Identitet bildas genom att individen berättar om sig själv, 
förhåller sig och placerar sig i relation till andra och sin verklighet.14  

Det verkar rimligt att anta att det sker ett samspel mellan livsvillkor och 
livsformer i det samhälle där man lever – att där skapas en kulturell identitet.15 
Inte minst har kopplingen mellan kön och olika miljöer, platser eller regioner 
uppmärksammats inom feministisk forskning. Denna förbindelselänk hör också 
samman med de aktiviteter som företas i en viss miljö och denna kan på så vis 
uppfattas som mer maskulint eller feminint präglad.16 Bergslagen och Lesjöfors 
har länge kännetecknats av en påtaglig brukskultur. Miljön har liksom i Europas 
gamla industriregioner utmärkts av kopplingen mellan arbete, identitet och 
kultur. Särskilt det manligt kodade arbetet.17 Stålkrisen och lågkonjunkturen 
under 1970-talet resulterade dock i att denna situation förändrades. Vad som på 
många vis är oförändrat är naturen, den står som en orubblig referensram och 
upplåter ett tidlöst livsrum för männen. Naturen ger på samma sätt som för 
hundra eller tvåhundra år sedan utrymme för aktiviteter såsom exempelvis jakt 
eller fiske. Det historiska perspektivet är här nödvändigt för att kunna spåra 
eventuella traditioner och belysa vad som kännetecknas av kontinuitet 
respektive förändring. Denna text rör sig mellan omkring år 1800 och våra 

                                                
12 Geijer var född år 1783 och dog 1847.  
13 Esseveld, J. & Larsson, L., Kvinnopolitiska nyckeltexter. 1996. (Utdrag ur Det andra könet). 
14 Bryntesson, Y., 2006, s 30. Se även Hirdman, Y., ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors 
sociala underordning”. I: Ericsson, C. (red.). Genus i historisk forskning. 1993, s 146-161. 
15 Ekman, B., Livsvillkor, livsformer, utbildning. En kommunstudie i pedagogiskt perspektiv. 1992, s 
44 f. 
16 Se exempelvis Mosse, G. L., Nationalism and Sexuality. Middle Class Morality and Sexual Norms 
in Modern Europe. 1985. Se även Nordin, L., Man ska ju vara två. Män och kärlekslängtan i 
norrländsk glesbygd. 2007. 
17 Jakobsson, M., ”Bilden av Bergslagen. Om reproduktion och förnyelse av regional identitet i 
Bergslagen”. I: Berger, S., Lundmark, M. & Strömberg, T. (red.). Bergslagsidentitet i förändring. En 
forskningsresa i tid och rum. 2006, s 24 f. 
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dagar. 
 
 
En maskulin natur  
 
Människans historia gentemot den egna fysiska naturen har en förbindelselänk 
till de attityder som varit rådande till den yttre naturen.18 Den under 1800-talet 
pågående diskussionen om vad som i själva verket skiljer människor från djuren 
resulterade i en distansering till det animala och naturen. En distansering som 
hör samman med människans disciplinering. Den kroppsliga naturen var något 
som skulle betvingas. Men här råder ambivalens, samtidigt som människan 
ställdes inför utmaningen att bekämpa det djuriska inom sig rådde en längtan 
efter det naturliga. På samma gång som man tog avstånd från djuren, uttryckte 
den borgerliga människan innerliga tankar om dem.19  

Genom nya landvinningar och tekniska framsteg blev det möjligt för 
människan att behärska naturen på ett helt annat sätt än bonden i det 
förindustriella samhället. Dess konsekvenser påverkade inte bara människans 
sätt att utnyttja naturen utan även naturupplevelsen. De vetenskapliga 
framstegen avmystifierade naturen, samtidigt som en ny naturmystik växte fram 
inom den borgerliga kulturen. Under denna epok blev naturen ”naturlig”.20 
1800-talet innebar en i omfattning helt ny uppskattning av den vilda naturen. 
Medan det öppna odlingslandskapet korresponderade det rationella och 
förnuftiga i människans ”dagsida”, motsvarade det vilda och otämjda hennes 
”nattsida” – känslolivets djupheter.21 I enlighet med den tyske filosofen 
Schellings uppfattning om naturen som en enda stor organism, upphävdes 
motsatsförhållandet mellan människa och natur och frammanade känslor av 
samhörighet.22  

 Med naturromantisk känsla frammanades ett manligt identifieringsideal 
som strävade efter det okonstlade och den ursprungliga kraften i naturen. Detta 
var ingen tillfällig företeelse utan återkommer åtskilliga gånger både under detta 
sekel och under 1900-talet. För filosofen Fichte var naturen något som 
människan ständigt tvingades arbeta på att övervinna. Krig kunde ses som en 
parallell till naturen. Det var dels en symbol för yttre faktorer, men framför allt 
syftade begreppet på den konflikt mellan moral och sinnlighet som pågick inom 

                                                
18 Johannisson, K., ”Det sköna i det vilda. En aspekt på naturen som mänsklig resurs”. I: Frängsmyr, 
T. (red.). Paradiset och vildmarken. 1984, s 15. 
19 Löfgren, O., ”Våra vänner i naturen”. I: Ambjörnsson, R. & Gaunt, D. (red.). Den dolda historien. 27 
uppsatser om vårt okända förflutna. 1984, s 279-284.  
20 Frykman, J. & Löfgren, O., Den kultiverade människan. 1979, s 53. 
21 Johannisson, K., 1984, s 23, 64. 
22 Josephson, R., Romantiken, Stockholm, 1926, s 17. 
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människan. Fichte menade att denna strid var något oundvikligt om man skulle 
kunna utvecklas moraliskt. Han såg kroppen som en länk mellan människa och 
natur (jaget och icke-jaget). Schelling å andra sidan talade om det absoluta, ett 
gudomligt kosmos som existerade utanför människan och kom till uttryck i den 
omgivande naturen. Mannen var således inte naturens härskare, utan en del av 
naturen – han var natur. Han menade att det var fullt möjligt för människan att 
”uppnå inre harmoni och balans i samklang med naturen.”23 Detta är vad 
natursyn i själva verket handlar om, idéer om naturens väsen, innersta struktur 
och villkor. Kort sagt människans relation till naturen.24 Geijer och de 
göticistiska förespråkarnas syn på natur och manlighet präglades av en känsla av 
att vara inbegripen i ett större sammanhang. Det handlade således inte om ett 
förhållande till naturen i största allmänhet. Det var den givna och utvalda delen 
av naturen som de värdesatte – ett livsrum, en dualistisk bild av natur och 
kultur.25  

 Naturen är en betydelsefull faktor som löper genom Geijers götiska 
diktning. Den fasta marken eller havet är det som frigör (eller rotar/binder), 
och motsvarar livet, hälsan och kraften. Men Geijers entusiasm inför den 
svenska naturen är inte bara påtaglig i hans götiska diktning. Med Svea rikes 
hävder sägs Geijer ha förlänat den svenska historien en ny dimension.26 Även i 
Geijers Minnen är naturen en given komponent. Den natt- och dagsida som idé- 
och lärdomshistorikern Karin Johannisson framhåller som utmärkande i den 
romantiska natursynens världsbild är också väl representerad i Geijers Minnen. 
Den skarpa gränsen mellan människa och natur suddas ut och i detta 
gränslandskap verkar Geijer fritt och med känsloutlevelse. Receptionen 
erbjuder en identifieringsnivå som utesluter traditionella krav och konventioner.  

 I förordet till Geijers Minnen skriver Fredrik Böök: ”Bland alla svenska lärda 
på sin tid var Geijer sannolikt den ende, som kunde ropa till av fröjd över ett 
träd.”27 Och det är i naturskildringarna man finner Geijer leva ut sig själv, här är 
han fri och okonstlad. Jag skulle vilja säga att hans språk, hela hans hållning i 
detta sammanhang är mindre behärskat och kontrollerat. Det sensibla i hans 
person formligen sjuder över och som han själv formulerar det blir han, ”kär”, 
som om han ser allt omkring sig ”för första gången.”28 Han talar om väldoft, 

                                                
23 Ljunggren, J., ”Mellan kultur och natur. Mannens kropp och gymnastikens uppgift”. I: Ekenstam, 
C., Frykman, J., Johansson, T., Kuosmanen, J., Ljungren, J. & Nilsson, A. (red.). Rädd att falla. 
Studier i manlighet. 1998, s 128 ff. 
24 Hjort, I., ”Natursyn i förändring. Från natur med själ till ekosystem”. I: 
Larsson, H-A. (red.). Vetenskapens ansikten. 1997. 
25 Ljunggren, J., 1998, s 128. 
26 Lindroth, S., Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden. 1989, s 662. 
27 Böök, F., ”Inledning”. I: Geijer, E. G., Minnen. 1990, s 7. 
28 Geijer, E. G., Minnen. 1990, s 109. 
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skönhet, djup och höjd, härlighet, luft, prakt och förtjusning. Adjektiven väller 
fram, nyanserar och berikar omgivningarna. Hans språk är översvallande 
känsloladdat. Den naturromantiska hållningen manar fram en sensibilitet som 
dock tydligen inte fick tillräckligt med utrymme i Geijers liv. Han suckar själv 
över sin försakelse: ”Ack! varför är jag, tyvärr, en idiot i all naturkunnighet! – 
Jag har vid en mognare ålder ofta tänkt att däri återhämta, vad min ungdom 
försummat, och även gjort försök därtill, men avstått."29 Man får känslan av att 
Geijer söker en mer livskraftig förbindelse med omvärlden, en som är mer aktiv 
och utlevad. Han söker ett sätt att ge utlopp för sitt inre känslofyllda liv och 
naturen är kraftkällan till förnyelse.  

 Naturen och jorden hade tidigare haft en klar förbindelse med kvinnan, 
mannen däremot med kosmos och det himmelska. Mannen stod därmed 
utanför naturen och antog rollen som tämjare eller erövrare av landskapet.30 
Vid denna tidpunkt accentuerades dock sambandet mellan manlighet och natur. 
För Geijer är den nordiska naturen ett uttryck för en kraft som härdade 
mannen och gjorde honom stark. Ett utvecklat sinne för natur sågs som en 
typiskt nordlig företeelse. I Norden hade det unika förhållandet mellan mannen 
och naturen, format honom till en orubblig individ. Naturen skapade hjältar. 
Geijer talar om det absoluta väsendet, där naturen var en enhet av natur och ande, 
det naturliga och logiska. Det absoluta var inget tomt eller obestämt, utan en 
organiskt fulländad enhet, och personligheten den största av organismer.31  

 I reaktion mot upplysningen och den mekaniska revolutionen framhöll 
romantikerna vid 1800-talets början naturen som en besjälande princip som 
sammanband skapelsen.32 Modernitetens inbrott skapade på samma gång för att 
använda ett uttryck av idé- och miljöhistorikern Sverker Sörlin, en 
”möjlighetens diskurs”. En ny medvetenhet och framtidstillförsikt gjorde sig 
gällande. Man insåg behovet av att förändra människan och hade en tilltro på 
möjligheter. Genom en rationell fostran skulle ett optimistiskt och drömlikt 
samhälle kunna ta form.33 Den nya mekaniserade världen tillhandahöll en syn 
på naturen som mer rationell och gjorde den därmed i större utsträckning mer 
påverkbar. Mannen som en naturens sinnebild motsvarade drivkraften att leda 
samhället mot ett nytt ideal.34 Modernitet är nära sammanlänkat med tillväxt 
och målet med de ideal som formerades var att skapa en storslagen och 
komplex tillvaro. Samtidigt företräder mannen hos Geijer en annan bild av 

                                                
29 Geijer, E. G., 1990, s 124. 
30 Sörlin, S., Naturkontraktet. Om umgängets idéhistoria. 1991, s 77. 
31 Lundahl, A., Geijer Filosofen. 1999, s 42, 46 ff. 
32 Merchant, C., Naturens död. Kvinnan, ekologin och den vetenskapliga revolutionen. 1994, s 121. 
33 Sörlin, S., 1991, s 87. 
34 Merchant, C., 1994, s 245. 
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naturen – en bild av flykt tillbaka till det gudsnära, det innan syndafallet, trygga 
och heliga. Det råder en viss osäkerhet och oro. Under kontrollbehovet, det 
ständiga ordningstänkandets fernissa lurar en rädsla för de nya välvningarna. 
Vid denna tid ökade en känsla av upplösning och den individualismpräglade 
naturliga miljön lade ett större ansvar på individen. Naturen blev en 
tillflyktssymbol undan det hastigt förändrande samhället.35  
 
 
Folk är barn av s i t t  land 
 
Författaren Anders Ehnmark beskriver hur han uppfattade sina tidigaste möten 
med Geijer. ”Det var ofta kallt i dikterna” skriver han, vilket framkallade 
dygd.36 I ett brev till föräldrarna från sin Englandsresa skriver Geijer 
längtansfullt och poetiskt om den svenska vintern:  

 
Jag har stundom hört engelsmän i sin enfald beklaga oss för vår 
starka köld. De veta ej, hvilken härlig sak en svensk vinter är. Frisk 
köld, torr luft, klar himmel och om natten ett gnistrande tak af 
stjärnor öfver snöbetäckt skog och mark – det älskar jag, och 
älskar det mer, sedan jag känner, hvilken eländig, ruskig sälle en 
engelsk vinter är. Moln för ögat smuts för fötterna, regn in till 
kroppen, det är de behag den har att skryta af i England.37  

 
Ett folk är barn av sitt land menade Geijer.38 Natursynen fyller därmed en 
funktion som idé när den kan gynna ett visst syfte. Den nordiska identiteten 
byggdes upp kring berg, fjäll, nordstjärna och kyla, kraft, svett och järn. Och för 
Geijer handlade det inte om Moder natur, för honom var den allt annat än 
kvinnlig. I södern blev mannen vekling på grund av klimatet. Där var 
blomsterdoften giftig och synden frodades hos ett illistigt folk med trånga 
hjärtan.39 Njutning och flärd var faror att undvika. I sitt uttalade ogillande av 
lyx- och vinningsbegär blev naturen en idyllisk symbol för den moraliskt renade 
och känslomässiga människan. Livet skulle inte vara för bra, utan hårt. Bonden 
som i kontrast till adelsmannen, levde i närhet med naturen, och var utelämnad 
åt naturens krafter, köld, regn och torka, blev härdad och stark. Hos Geijer står 

                                                
35 Merchant, C., 1994, s 147. 
36 Ehnmark, A., 1999, s 36. 
37 Geijer, E. G., ”Brev till föräldrar: Stoke-Newington den 24 november 1809”, Svenska memoarer 
och bref VII. 1903, s 107 f. 
38 Henningsson, B., Geijer som historiker. 1961, s 213. 
39 Mjöberg, J., Drömmen om sagatiden I. Återblick på den nordiska romantiken från 1700- 
talets mitt till nygöticismen (omkring 1865). 1967, s 240. 
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människan i nära förbindelse med naturen. Dess skilda element och väsen 
smälter samman med och påverkar det mänskliga. Järnbruket och den nordiska 
vintern hör ihop menar han. Geijers resonemang grundar sig på att ”Vulcans 
söner”, mitt i sommarhettan, ”pustande vid härden” utgör ”en bedrövlig 
anblick.” I djupet av hans fortsatta beskrivning av värmländsk vinter anar man 
stommen till den manliga byggnationen: 
 

Dessa lågor utur djup av snö, det under valv och pelare av is 
framforsande vattnet, de tunga vitt skallande hammarslagen, som i 
en natur, frusen till vila, visa att människan är vaken, senkraft och 
svett i köld och drivor, kol- och tjackjärnskörare i långa rader, med 
rimfrost i skägget, hästarna gnäggande med varma skyar ur 
näsborrarna, vimlet av folk och bestyr, det är en tavla att se, det är 
en tavla att leva!40 

 
Men mannen härdades inte bara i det vilda, utan även i odlingssammanhanget. 
Det handlade om att ta sitt ansvar och föra nationen och utvecklingen framåt. 
Industrialiseringsprocessen medförde en omvärdering av naturen, där 
betoningen kom att ligga på resursutnyttjande och en maskinell landskapssyn 
med maskulina förtecken. Mannen som natur och mannen som brukare av 
natur, var samhällets grundval.41 Naturen kom av tidiga modernister att 
användas som ett uttryck för framgång och välstånd. Ord som –resurs och –
kraft sammanlänkas i synen på det ideala och blir värdebärare för en utopisk 
tillvaro som tydligt koncentreras kring det offentliga och maskulina. 

 Emellanåt skiftar Geijer från realistiska beskrivningar för att låta oss blicka 
ut i det mer romantiska landskapet.42 Ändlösa, ofruktbara ljunghedar, beslöjade 
av aftonrodnad och ödsligt blekt månsken. De vassa klipporna och de kusliga 
av murgröna täckta medeltidsruinerna är som direkta urklipp ur en målning av 
Caspar David Friedrich.43 Det kontemplativa och religiöst introspektiva 
naturbetraktandet utgör kulmen på en idé om privat upplevda känslor. Hos 
Friedrich är människan stationerad i naturen, vänd med ryggen mot betraktaren. 
Vad denna försjunken i landskapet tänker och känner kan vi endast gissa. På 
liknande sätt kan vi spåra en individualism och känslointimisering hos Geijer 
som kretsar kring livets djupheter, förgängelse och död. Den religiösa 
bakgrunden är för de båda romantikerna en tidsaxel, för Friedrich en livscykel 
                                                
40 Geijer E. G., 1990, s 22 f. 
41 Simmons, I., Miljöhistoria: En introduktion. 1994, s 167 f. 
42 Se exempelvis Geijer, E. G., 1990, s 137, 140, 165. 
43 För vidare information om C. D. Friedrich se exempelvis Börsch Supan, H., Caspar David 
Friedrich. 1990.  
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som hos Geijer kompletteras med historisk kontinuitet. Naturen blir 
uppenbarelseformen för den mänskliga känslan.44     

 Det manliga idealet som svarade mot förnuft och rationalitet nådde en 
annan dimension i den vilda naturen. Detta blir synbart i Geijers passionerade 
naturskildringar. Det fria och otämjda är inneboende begrepp i den 
individualistiskt grundade natursynen.45 I naturen var inte alla stöpta i en 
borgerlig form, utan gav utrymme för personlighet och variation. Den 
romantiska naturuppfattningen förutsatte en estetik som satte högt värde på det 
asymmetriska. Det ordnade och anpassade däremot sågs enligt Johannisson 
som ”tomma, ideologiskt uttjänta former.”46 Detta skapar en överblick över en 
tydlig motsättning. De fasta hierarkiska strukturerna i motsättning till de fria 
och rörliga initiativen som naturupplevelsen bjöd. Att ideologier har någon 
sorts verklighetsförankring tycks inte bara logiskt utan också självklart (även om 
omfattningen är svår att greppa). Att således tolka de romantiska tongångarna 
som ett svar på tidens förändringar tycks inte alltför långsökt.  
 
 
”Det f inns i  en ,  naturen…” 
 
Som redan nämnts har kvinnor historiskt sett ofta varit förknippade med 
termer som natur och kropp, medan männen vanligtvis associerats med 
begrepp som civilisation och rationalitet. Mannen har på så vis ställts utanför 
naturen och fått antagit rollen som dess tämjare eller erövrare.47 Vi har sett att 
båda dessa tankar finns hos Geijer. För att koppla samman resonemanget med 
ett nutida perspektiv ska vi dra en parallell till några livsberättelser från dagens 
Värmland. Dessa män från Lesjöfors skulle kunna sägas vara bärare av båda 
begreppen. Som bruksarbetare och företrädare för stålindustrin har de under 
stora delar av 1900-talet representerat den rådande civilisationen i trakten, den 
ekonomiska framgången och med denna de rationella värdena. Även om dessa 
delvis skulle kunna tillskrivas ledningen och ingenjörerna i bygden, så har 
stommen i företaget varit de hårt arbetande männen. De som kämpat med sina 
kroppar i skog och berg så att svetten lackat. Vad som förmodligen ofta glöms 
bort i sammanhanget är dock den tydliga kopplingen till naturen, och 
egenskaper som virilitet, styrka, äkthet, stabilitet och instinktivt beteende. Ett 
ursprungligt sätt att leva som funnits länge, länge i bygden.  

                                                
44 Jmf Josephson, R., 1926, s 40 ff. 
45 Se Johannisson, K., 1984, s 58 ff. Jmf Simmons, I., 1994, s 160. 
46 Johannisson, K., 1984, s 63. 
47 Sörlin, S., 1991, s 77. 
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 Författaren Lennart Sjögren skriver att människan lever i naturen, hon lever 
genom den, hon lever med den och hon lever mot den. Hon strävar efter att 
behärska den, men på samma gång är hon underordnad den. Som människor 
står vi därför vanligen ”utanför” naturen, som iakttagare.48 Men natursynen hos 
dessa män präglas inte av ett utanförskap, utan snarare det motsatta. Liksom 
hos Geijer uttrycker deras berättelser känslan av att vara inbegripen i ett större 
sammanhang. Naturen, bygden är ett livsrum. En sammansatt bild av natur och 
kultur.49 Det är inte svårt att förstå när man inser den direkta kopplingen mellan 
vattenkraft, skog och malm. Ändå måste man säga att natursynen hos dessa 
män, liksom hos Geijer, präglas av en relation som består av mer än praktiskt 
och rationellt bruk av naturresurser. Det finns hos männen en närhet till 
landskapet som inte går att beskriva i sådana termer. En av männen beskrev det 
så här: 
 
Det finns i en, naturen, det är en grundkärna som aldrig går ur. (Karl)50 
 
Två andra av de lesjöforska männen, Åke och Bengt, fick frågan om de skulle 
kunna tänka sig att bo någon annanstans, eller i en annan stad och gav svaren: 
 
När jag varit i Stockholm så är det fint med alla museer det tycker jag om. En vecka det är 
fint det. Men bo där..? Aldrig i helvete! Nej här… tidig morgon och höra fåglarna kvittra… 
/…/ Du kan ju gå nästan var som helst. Det är bara att ta med ett metspö eller kastspö 
och gå och fiska i princip. Att sitta vid en sjö och titta på det där flötet vet du, sitta och hänga 
där och kanske ögonen faller ihop lite halvt och så sitter du och tänker att världsalltet, då är 
det bara… (Åke) 
 
Harmoni? – frågade jag. 
 
Ja… Precis. Och det tänker jag likadant när du (till Bengt) tar bössan och sätter dig på en 
stubbe. Du kanske glömmer av att du har bössan med dig. (Åke) 
 
Nej aldrig leva i en storstad. Det kryper i kroppen på mig bara av att åka till Karlstad. 
(Bengt) 
 

                                                
48 Sjögren, L., ”Den absurda verkligheten”, I: Brummer, H. H. & Ellenius, A. (red.). Naturen som 
livsrum. Ekologiska perspektiv i modern litteratur och bildkonst. 1998 
49 Ljunggren, J., 1998, s 128. 
50 Namnen på de intervjuade är fingerade för att skydda deras egentliga identitet. 
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Männen tillfrågades om de skulle kunna tänka sig att flytta från hemorten på 
grund av arbete. 
 
Nej. Det ska vara till andra sidan vägen då. Där ligger kyrkan, graven. (Bengt) 
 
När Johan fick frågan vad han tycker om att bo i Lesjöfors och om han skulle 
kunna tänka sig att flytta någon annstans så svarade han: 
 
Det är lugnt och gott. /…/ Det skulle då vara förbannat bra betalt i så fall. Jag ser ingen 
anledning. Det är ju naturen här… Jag har skogen utanför dörren, kan bara gå ut och så är 
jag där… (Johan)  
 
Jag fortsatte fråga Johan vad han tyckte att naturen gav honom: 
 
Ja.. vad ger han? När man går ut, det är tio grader kallt, en halv meter snö och solen 
skiner… då vill man inte härifrån. Idag är det grått, men det regnar säkert överallt. Jag går 
hellre ut i skogen och tar det lugnt än sitter i en stad och lyssnar på stressat folk. Naturen ger 
mig energi! (Johan) 
 
Det är tänkvärt att Johan här ger naturen den maskulina formen -han. Hans 
språkliga innehåll påminner dessutom en hel del om Geijers och dennes vurm 
för den värmländska vintern. Ted beskriver sin relation till naturen i liknande 
ordalag som Johan: 
 
Ja, den får mig att koppla av, komma ner i varv. Bland annat, man blir mer lugn. /RI: Kan 
du känna att det finns likheter mellan dig och naturen? Den natur du befinner dig i?/ Ja, det 
gör jag. För jag är väldigt harmonisk när jag kommer ut. Det är jag. /…/ Sjö och bergar. 
Och själva skogen. Där trivs jag nog bäst. Öppna landskap är jag inte så mycket för. Det 
ska helst vara lite trollskt runtom. (Ted) 
 
Ted som har arbetat en hel del ute i skogen fick också frågan om det inte var ett 
tungt arbete. 
 
Det är det som är gott. Då behöver man inte gå till styrketräningshallen. Det ger mer att 
vara ute i skogen och arbeta än att stå i en styrketräningshall. (Ted) 
 
Man skulle kunna omformulera Teds ord och säga att naturen härdar och gör 
mannen stark. Det är något de alla gärna framhåller, särskilt kölden. Naturen 
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skapar hjältar. Jag vill här hänvisa till en intervju med Valfrid Lindström från 
Lesjöfors museums arkiv i vilken han sade: 
 
Tänk jag minns när jag satt där, jag var väl inte mer än en 14 år. Far och jag var ensamma 
där, då kom Gustav Eriksson. /…/ ’Ja du har det nog inte så mycket bättre du än vad jag 
har’ sa han. ’Ja vad kallt är det idag’ sa jag. ’Ja 37 grader’ sa han. Och far han fick gå 
barhänt. Och händerne de var röe och tjocke. Gå omkring så i skiten. Gu bevare oss väl. 
Tänk en kan vare så dum. Jesus i himlen… ja , ja.. det är säkert…/…/ De fick hålle full 
fart hele tiden.51   
 
När jag första gången besökte Lesjöfors hade jag ännu filmen ”Jägarna” färskt i 
minnet och jag vet inte om det var direkt vad jag hade väntat mig att möta. En 
samling aggressiva, jaktdrivna, militanta och alkoholstinna män, jag vet bara att 
det jag mötte var något som totalt bröt mot denna bild. Männen visade mycket 
litet av det beskrivna. Vad som lyser igenom i männens berättelser är att 
manligheten tar sig olika uttryck hos dem, de är som individer olika men de 
stora dragen går att generalisera. Dessa män visar ett spektra av emotioner, 
svårmod, rädsla, nykterhet, renlevnad, natursympati och lugnhet. Johannes 
berättade exempelvis om sina erfarenheter av det militära: 
 
Jag gjorde 600 dagar, mitt under kriget 1943. /…/ Det var hårdkörning. Var på 
infanteriet i Örebro. Det var exercis hela dagen sen 1 mils löpning varje kväll. 
Kvällslöpningen var det bästa. Jag var i sån form så det var ju ingenting, när man var van 
orienterare. Det var dåligt med mat på regementet. Vi fick gröt 7 på morgonen, sen gröt 
klockan 12 och sen något väldigt dåligt på kvällen. /…/ Jag hamnade vid Torneälven som 
gränsvakt. Det var ju fullt krig på andra sidan Kusligt. Man både såg och hörde. Och när 
man gick nattvakt så var man inte så lite rädd inte. /…/ Man fick ju utbildning i det 
militära, vapeninstruktioner. Jag bröt en fot och ville bli malaj, det var en grad lägre. Men jag 
hade ju guld på 3 mil skidåkning, och skidförbundet skvallrade, så jag blev ingen malaj. 
(Johannes) 
 
Det är här intressant att se hur Johannes berättar om sina kusliga upplevelser, 
sin rädsla samtidigt som han liksom många av övriga män framhåller sin fysiska 
förmåga. Idrotten är något man är stolt över, på ett personligt plan såväl som 
för bygden i stort. Det är centralt hos både de unga och de gamla. En 
spännande och rogivande läsning kan man få på lesjöforslaget Bandybaronernas 

                                                
51 Intervju med Valfrid Lindström, ”…så nog finns dé li´t té å prat ôm”, Lesjöfors museum arkiv. 
Inspelning gjord den 30 december 1987. 
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hemsida. Där används uttryck som ”den spänstige baronen från Lesjöfors”, 
”Lesjöfors legendariske back”, och ” en oerhört stark och vig man. Många 
ansåg att han skulle satsa på en karriär som cirkusartist istället för 
bandyspelare.”, ”hans fasansfullt hårda tacklingar.”52 Även hos Mattias och Karl 
som inte längre bor kvar på orten finns idrottsintresset bevarat, i form av bandy 
såväl som orientering.  

 Jag inledde detta kapitel med ett utdrag ur Geijers diktning, Odalbonden där 
han beskriver en man som verkar på sin högt placerade gård med utsikt över 
vatten och skog. Trygg, fri och romantiskt naturlig är han medveten om 
uppsåtet med allt och sitt personliga uppdrag. Den beskrivna naturupplevelsen 
skänker ett säreget meditativt och personligt djup åt versen. Den ideala 
gestalten är visserligen ensam, stark och fri, men på samma gång innesluten i ett 
större perspektiv som aktualiseras genom kontexten, naturen runtomkring. 
Mannen, här bonden, är olärd, men han är förnuftig och symboliserar det 
oförstörbara, den läkande kraften som fanns i folkdjupet. Det framkommer 
även hos de nutida värmländska männen. Geijer låter oss i Odalbonden förstå 
värdet av mannens möda och hårda arbete. Författaren tycks vilja säga att detta 
är vad civilisationens framgång, kanske inte helt överraskande, grundas på. I 
närhet till sin omgivning har bonden identifierat sig med det yttre och skapat en 
identitet full av naturlighet, kraft och instinktiv dynamik. I detta tillstånd är han 
osårbar, nationens garant för fortlevnad.53 Naturen, de stadiga bergen är också 
något fortgående, något evigt. Något att identifiera sig med och tryggt vila sig 
mot.  

 Flera av männen ställer sin naturliga kontext, sitt livsrum, mot bilden av 
staden. Mot ett annat sätt att leva, som i deras ögon är ett klart sämre alternativ 
och i flera fall oacceptabelt sådant. Det Geijer modellerar fram i sin dikt är en 
ideal bild, och på liknande sätt visar dessa män upp ett mönster för ett 
ofördärvat liv. Där sitter kunskapen i händerna, där är traditionerna pålitliga 
och livet – är lugnt och gott som Johan uttrycker det. Geijer skriver i Om falsk och 
sann upplysning: ”Men denna tingens natur är också vårt eget förnufts natur; huru 
skulle eljest förnuftet kunna begripa naturen”.54 Naturen är i det närmaste en 
referensram som Geijer använder som metafor för mänsklig erfarenhet.  
 
 
 
 
                                                
52 www.baronerna.nu, text av Mikael Johansson och Ulf Engström.    
53 Geijer E. G., ”Odalbonden”. I: Burman, C. & Burman, L. (red.). Erik Gustaf Geijer. Dikter.  
1999, s 12-15.  
54 Geijer, E. G., Samlade Skrifter 1-13. 1849-54, s 93.  
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Bönder ,  v ikingar och hjä l tar  
 
Bonden i Geijers diktning är i viss mån den ideale mannen. Bonden är varken 
intellektuell eller lärd, men en ut i fingerspetsarna förnuftig man. Han är nöjd 
med sin situation och plats i universum. Härdad av natur och klimat såväl 
fysiskt som psykiskt är han en stark individ, opåverkbar och orädd. Det 
orubbliga i hans karaktär återspeglas direkt i hans allvarliga uppsyn. Med en 
enda blick görs iakttagaren medveten om mannens stabilitet. Hans kropp är en 
himmelshög mur, ett ointagligt fäste. Han är fullständigt fri, medveten och 
behärskad.55 Geijer hemlighåller heller inte att arbete och id är en mänsklig 
förpliktelse, som fostrar och formar den enskilde individen. Förutom att han 
blir stark blir han därigenom även nöjd och lycklig.56 Det är något beundrande 
och stort bakom Geijers ord då han beskriver bruksarbetarens slit med plogen 
och svärdet i hand för kung och fosterland.57 Här råder ingen förvirring utan 
bonden är beslutsam och utan rädsla rustar han sig för strid. Bilden av mannen 
med ena handen på plogen och den andra på svärdet präglas av ambivalens och 
kan tyckas oförenlig. Men för göticisterna var den innesluten i ett 
frihetsbegrepp som fungerade som politiskt argument. Syftet var en moralisk 
tukt som ansågs emanera ur den fornnordiska medborgarandan.58  

 I Geijers dikt Vikingen, förs man in i en opolerad värld. Det är som att stiga 
rakt in i Snorre Sturlassons hjältevärld i Heimskringla.59 Geijers viking är 
knappast någon man då han påbörjar sina äventyr, åtminstone inte sett med 
nutidsögon. Blott femton år gammal beger han sig ut på stormiga hav och 
brutala vikingatåg. Striden är hans liv och den fysiska kraften det som manade 
till stordåd. Livets korthet och förgänglighet är starkt påtaglig. Vid tjugo års 
ålder har den unge vikingen härdats till man. Han har hunnit både ”ta sig” en 
fru och skaffat kunglig makt, ”borgar och slott”. Därmed är han fullt övertygad 
om att slutet är nära, och tydligen anser han sin jordiska uppgift vara 
fullbordad. Geijers viking får ett dramatiskt slut, liksom Snorres hjälte, då han i 
sin ungdom drunknar i den skummande bränningen.60  

 Manlighet är något som formas och omformas och med fördel kan 
betraktas som ett skiftande kluster av särskilda egenskaper.61 Vilket kan utgöra 

                                                
55 Jämför med Segerstedt, T., Geijer den samhällsverksamme. 1983, s 13. 
56 Geijer, E. G., 1999, s 12 ff.  
57 Geijer, E. G., 1999, s 5 ff. 
58 Grandien, B., Rönndruvans glöd. Nygöticistiskt i tanke, konst och miljö under 1800-talet. 1987, s 
34. 
59 Se Sturlasson, S., Nordiska kungasagor 3, (Heimskringla). 1994. 
60 Geijer, E. G., 1999, s 9-12. 
61 C. Ekenstam., ”Män, manlighet och omanlighet i historien”. I: Lorentzen, . & Ekenstam, C. (red.). 
Män i Norden. Manlighet och modernitet 1840-1940. 2006, s 43 f. 
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förklaringen till att olika mansideal är verksamma samtidigt. Geijer lever också i 
en oordningens och övergångens tid på likartat sätt som Lesjöforsmännen och 
försöker skapa ordning mitt i kaoset. På så vis står de mitt emellan olika 
ordningar. I denna kontext verkar naturen som en källa till stabilitet och 
individuell frihet. Den kan uppfattas som en ventil gentemot det moderna 
samhällets ökade krav.  

 Något som ofta framkommer i Lesjöforsmännens berättelser är det hårda 
och farliga arbetet på fabriken. Oftast beklagar de sig inte över detta utan 
snarare tvärtom. De berättar gärna och otvunget om hemska olyckor och 
lemlästningar.  
 
Det fanns ett plakat med statistik där det stod hur många olyckor som varit och hur många 
dagar det var sen senaste olyckan. /…/ Det var en kille som jobbade på verkstan som 
svetsare. Som överlevde Auschwitz. Man blir sjuk av den gasen. Det var blymönja i det som 
svetsades samman. Det är detsamma som fanns i Auschwitz. Tre gånger stannade hjärtat på 
honom, men han vaknade till liv igen. Till sist dog han. (Åke) 
 
Det var en städare som rycktes in i en maskin, han hade ett förkläde av sånt där grovt vävt 
tyg som fastnade i maskineriet. Han blev bara köttfärs. Blod. Och huvet det fick jag se, det 
for iväg. (Bengt) 
 
Jag fann dessa berättelser underhållande, inte som man skulle kunna tro på 
grund av innehållet, utan framförallt på grund av att och hur männen berättar. 
Genom att återge dessa förhållanden placerar de sig själva i ”elden”, i det 
farliga. De blir hjältar i en blodig vardagsstrid. Den heroiska kulturen kan spåras 
åtminstone till antiken och här tar den sig ett eget uttryck.62 Den kopplas 
samman med yrkessituationen. För att här dra en parallell till Geijers Viking så 
finns det en gemensam grundton. Det finns en påtaglig frihetsönskan, hos 
männen såväl som hos Geijer, bort från det civiliserade och kontrollerade. Inget 
kuvar hjälten, inte arbetet, inte ens döden. Det finns i dikten ett dualistiskt ideal, 
dels det ickeadliga, naturliga och otvungna samtidigt som vikingen till sin 
karaktär är fast och orubblig, vilket kan ses som en moralisk tillgång. Geijer 
beskriver själv skaldens vikingavärld: ”i denna natur lever ett släkte av män, 
hjältelikt, äventyrarlustigt, tumlande om i djärv bedrift till sjöss och till lands, 
lidelsefullt, häftigt levnadsfriskt, dödsföraktande”.63  

                                                
62 Kolnar, K., ”Volden”. I: Lorentzen, . & Ekenstam, C. (red.). Män i Norden. Manlighet och modernitet 
1840-1940. 2006, s 209. 
63 Geijer E. G., 1990, s 226. 
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 Dessa mäns berättelser skulle kunna ses som uttryck för en kultur och 
manlig tradition som är högst levande. En där hjälten är ytterst vanlig, de flesta 
av dessa män vistas eller har vistats i denna farliga miljö. Ofta har hjälten varit 
en fiktiv karaktär, här görs han till en vanlig människa av kött och blod.64 En 
viktig människa, en hjälte i sitt eget liv, om än relativt anonym i det kollektiva 
havet av andra vardagshjältar.  

 Det finns på såväl den svenska som den norska landsbygden en tradition av 
en självständig livsform, med en kännetecknande positiv attityd gentemot frihet, 
självständighet och hårt arbete, ”motsvarande negativa inställning finns till 
centralstyrning och byråkrati”65 Frihetstanken tycks vara högst betydelsefull och 
skulle kunna betraktas som en motsägelse i förhållande till bonden och 
arbetsmänniskan som ideal. Vi ser dock att dessa båda mönster existerar 
parallellt hos såväl Geijer som hos de nutida männen. Vi har kunnat se att det 
finns påtagliga likheter mellan Geijers berättelser och mansideal med de vi mött 
hos de nutida värmländska männen, men det finns också skillnader. Geijer är 
trots allt en modernist medan Lesjöforsmännen snarare är traditionalister. 
Geijer lämnade sin uppväxtvärld och sökte nya geografiska och intellektuella 
marker medan merparten av männen I Lesjöfors har en önskan om att bo kvar. 
Många av Lesjöforsmännen är till skillnad från Geijer i formell mening inte 
välutbildade män. Men liksom Geijers bonde lägger de stor vikt vid förnuft och 
logik. Hos Geijer är det snarast ett ideal. Genom att betona bondens olärda 
tillstånd, framhåller han dennes otvungna tro, övertygelse och intima kontakt 
med naturen. Trots att de också hör hemma i olika epoker och i olika kulturella 
fält möts Geijers naturideal och nära nog utopiska bild med den vi finner hos 
män i dagens Lesjöfors. Skillnaden här är att Geijer modellerar fram en 
idealistisk vy medan Lesjöforsmännen lever efter modellen. De menar att det 
inte finns något annat önskvärt sätt att leva på. Stadsluften skulle inte ge dem 
samma lugn som hemmaortens fågelkvitter.  

 Både Geijer och de nutida männen levde och lever i en tid som 
kännetecknats av samhällsomvälvningar. Naturen representerar för såväl Geijer 
som dessa män det ofördärvade samhället. Vilka förändringar som än sker står 
värmlandsgranarna höga då liksom nu. Det handlar om trygghet och att hitta en 
grund att vila på. Naturtillvaron blir denna symbol för det trygga, pålitliga och 
historiskt beständiga.  
 
                                                
64 Se Lee, C., Vilsna hjältar. Om kampen för att bli man. Helsingborg, 1994, s 31-47. 
65 Karlsson, S-E. & Lönnbring, G., ”Vi ska slå dem med häpnad varje dag” – om framgångsrika 
kvinnoföretagare på landsbygden. Rapport från en intervjustudie som ingår i projektet Framtidens 
Nycklar. Arbetsrapport, Januari 2005:1, s 5. Se även Højrup, T., Det glemte folk. Livsformer og 
centraldirigering. Hørsholm , 1989. 
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Kapitel 6 
”… och lärarutbildningen hade vi ju inte ett dugg med att 
göra”. Sociala kategorier och identiteter i livsberättelse-
forskning 
 
 
 
Marie Karlsson 
 
 
Denna text handlar om hur vi som livsberättelseforskare ibland riskerar att 
fångas av de sociala kategorier vi använder oss av i vårt arbete för att beskriva 
våra projekt, empiriska studier och resultat. Jag menar, i likhet med Hacking 
(2006), att vi forskare ”skapar” människor genom att kategorisera dem, och att 
dessa kategoriseringar får konsekvenser både för vår forskning och för de 
människor som deltar genom att kategoriseringar också positionerar dem i 
relation till oss, andra och dem själva (Bamberg, 1997). Vad jag vill göra är att 
anlägga ett etnometodologiskt perspektiv på livsberättelseforskning med fokus 
på identitet genom att peka på projektbeskrivningar som 
kategoriseringspraktiker (Potter & Wetherell, 1987). Etnometodologisk 
forskning intresserar sig för hur vanliga människor till vardags, och ofta genom 
samtal, skapar mening med världen. Jag intresserar mig för hur 
livsberättelseforskare genom projektbeskrivningar villkorar menings- och 
identitetsskapande i berättande genom kategoriseringar av forskningsdeltagare. 
Med utgångspunkt i exempel från andras och egen forskning om berättelser och 
identitet diskuterar jag utifrån dessa hur fokus för och inramningar av 
livsberättelsestudier på olika sätt skapar villkor för vilka berättelser och 
identiteter som görs möjliga.  
 
 
Berättelseforskning som identitetsskapande praktik 
 
Det finns många olika perspektiv på berättelser och identitet (se t ex Smith & 
Sparkes, 2008). Jag skriver in mig i ett perspektiv på berättelser som social 
praktik (De Fina & Georgakopoulou, 2006), inom vilket berättelser ses som 
kulturella verktyg för menings- och identitetsskapande. Mishler (1999) skriver 
om berättelser som socialt situerade handlingar genom vilka 
identitetsframträdanden görs genom att berättaren positionerar sig själv i 
relation till andra. Ett sätt att analysera det identitetsarbete som görs i 
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berättande och berättelser som positioneringar har utvecklats av Bamberg 
(1997; 2004, 2006), med fokus på det berättande som äger rum i samtal mellan 
människor som känner varandra sedan tidigare, (Bamberg, 2004) och på det 
berättande som kan sägas vara en del av människors vardagliga kommunikation, 
s.k. ”small stories” (2006). Oavsett om man som Mishler (1999) arbetar med 
individuella intervjusamtal eller som Bamberg (2004) med gruppsamtal med 
människor som känner varandra sedan tidigare så pekar de båda på vikten av att 
förstå berättelser som socialt situerade, d.v.s. att berättelser och därmed 
identitetsanspråk formas av de sammanhang i vilka de berättas.  

I denna text lyfter jag fram livsberättelseforskares beskrivningar av 
forskningsprojekt som ett sammanhang i vilket identiteter indirekt tar form 
genom de sätt på vilka undersökningsdeltagare kategoriseras och positioneras. 
Detta är en aspekt av forskning om berättelser och identitet som inte så ofta 
problematiseras och handlar om forskarens kategorisering och positionering av 
deltagare som tillhörande den ena eller andra kategorin människor. Detta är 
något som kan beskrivas som en självklar del av forskandets praktik, men som 
av den anledningen är desto viktigare att emellanåt lyfta fram och reflektera 
kring. Undersökningsdeltagare blir genom själva deltagandet i olika 
vetenskapliga studier positionerade som representanter för ena eller andra 
sociala kategorin människor och det de berättar skrivs av oss fram som 
intressant just på grund av detta. Vi frågar om människor vill delta i våra 
forskningsprojekt för att de ”är” kvinnlig chef, förskolebarn, invandrarföräldrar, 
verkstadsarbetare eller som i det projekt jag själv deltar, en pensionerad 
lärarutbildare. Sedan producerar vi data som vi presenterar som berättelser av 
kvinnliga chefer, förskolebarn, invandrarföräldrar, verkstadsarbetare eller 
pensionerade lärare. Jag menar att vetenskapliga texter som t ex avhandlingar, 
rapporter, artiklar och konferensbidrag i sig själva utan problem kan ses som 
berättelser genom vilka identiteter genereras, reproduceras och utmanas.  
 
 
Informanter ,  berät te l ser  och ident i t e t er  
 
Denna problematik blir särskilt intressant för oss som sysslar med 
livsberättelseforskning och gör större eller mindre anspråk på att ”se bakom” de 
sociala kategorier människor med specifika levnadsvillkor och erfarenheter 
placeras in i inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Med detta 
menar jag att livsberättelseforskare ofta fokuserar på de innebörder och 
betydelser människor tillskriver egna och andras erfarenheter av skeenden och 
händelser genom berättelser. Vi kan till exempel intervjua människor som vi 
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kategoriserat som ensamstående föräldrar för att studera deras berättelser om 
att ordna barnomsorg för sina barn. Genom att kategorisera dessa människor 
som ensamstående föräldrar positionerar vi dem i relation till oss själva och 
andra som tillhörande en särskild grupp, vilket får konsekvenser för hur de 
berättar om sina erfarenheter av barnomsorg. Detta kategoriserande blir särskilt 
tydligt i våra presentationer av deltagare i ett forskningsprojekt. 

Vad händer med våra resultat när vi går in och ut ur en studie av berättelser 
och identitet med samma sociala kategorier i blickfånget? Nedan presenterar jag 
tre exempel på olika typer av inramningar av forskningsprojekt med fokus på 
berättelser och identiteter och som på olika sätt positionerar de deltagande 
informanterna som representanter för olika kategorier människor. De tre 
exemplen diskuteras sedan i relation till förutsättningar och villkor för 
samhällsvetenskaplig forskning.  

Ett exempel som jag hämtat från Bambergs (2004) artikel Form and functions 
of slut bashing in male identity constructions in 15-year olds visar hur en grupp 
deltagares berättande i ett gruppsamtal är villkorat av studiens inramning som 
definierar varför de är där och vad de förväntas prata om. Citatet från artikeln 
visar Bambergs introduktion av den transkription av ett gruppsamtal som han 
ska visa fram och analysera som berättande och positioneringar.  
 

The following interaction (presented as a full transcript here) 
originated in a discussion of a group of five 15-year-old males who 
had agreed to get together to explore ‘what it means to grow up as a 
young male.’ Within this project we collected written (journal 
entries) and oral accounts from 10-, 12-, and 15-year-old boys in 
different discursive contexts (one-on-one interviews, group 
discussions, and peer interactions) on the topics of friendship, girls, 
feelings and body, and future orientation. The interviews and group 
discussions were open-ended, both working through the same list of 
topics: (1) friends and friendships, (2) girls, (3) self, feeling & body, 
and (4) adulthood and future orientation. The project had been 
explained to them, and they knew we were interested in how young 
males grow into young men and that the aim of the project was to 
find out, from their perspective, what it means to be a 15-year-old 
male. (s. 337) 

 
Om man läser detta citat med fokus på berättelseforskning som 
identitetsskapande praktik blir det tydligt att dessa deltagare fått veta att de är 
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intressanta att beforska i och med att de tillhör den sociala kategorin unga män i 
femtonårsåldern. De får också veta att för unga män är frågor om vänner, 
vänskap, flickor, jaget, känslor, kroppen, vuxenliv och framtiden viktiga och 
intressanta. Denna översiktliga beskrivning av en studie och inramning till en 
positioneringsanalys av berättande i en gruppdiskussion av deltagare som 
känner varandra sedan tidigare kan ses som en forskares berättelse genom 
vilken deltagare kategoriseras och därmed positioneras i relation till forskaren 
som unga män på väg in i vuxenvärlden. Denna positionering villkorar 
gruppdiskussionen, de berättelser som tar form däri och därmed de identiteter 
som framträder genom positioneringsanalysen.   

Ett annat exempel är Mishlers (1999) introduktion av det intervjumaterial 
(fem livshistorieintervjuer) som utgör grunden för hans analyser och 
diskussioner av konsthantverkare, livsberättelser och identitet i boken Storylines.  
 

The primary aim of my interviews with craftartists was to learn 
about how they came to their work, what it meant to them, and how 
it functioned in their lives. Within the wider compass of adult 
identity formation, I was interested in learning how their work 
identities were achieved and sustained. The interviews were 
relatively unstructured, offering opportunities for respondents to tell 
their stories in their own ways to someone whom I hoped they 
would view as an attentive listener. In accord with this aim, I asked 
each of them about their earliest memories of artistic interests. I was 
looking for beginnings, making an assumption about a form of 
stories that I later came to recognize as problematic. (s. 21) 

 
På liknande sätt så som Bamberg (2004) fokuserar på innebörden i att vara en 
ung man skriver Mishler (1999) fram sin fokus för intervjuerna som deltagarnas 
arbete som konsthantverkare och vad det betyder för dem i deras liv. 
Informanterna blir kategoriserade som konsthantverkare som på något sätt 
kommit in i branschen och positionerade som reflekterande över den mening 
och funktion detta yrke har och fyller i deras liv. Mishler antyder, och utvecklar 
längre fram i texten, att han tog sig an intervjuerna utifrån ett perspektiv på 
livsberättelser som havande en tydlig början som korrelerar med en början i 
informantens liv. Detta angreppssätt beskriver han som något han senare kom 
att se som problematiskt. 

Det tredje exemplet på en presentation av en livsberättelsestudie med fokus 
på identitet kommer från mitt eget pågående arbete. Jag har gått in i ett projekt i 
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vilket syftet är att ta vara på erfarna lärares berättelser om sitt arbete med 
lärarutbildning; Pensionerade lärarutbildares berättelser om sina erfarenheter av 
lärarutbildningen. 
 

En viktig bakgrund till projektet är de omfattande och 
återkommande förändringar, reformer och krav som den svenska 
lärarutbildningen har varit och är föremål för alltsedan inträdet i 
högskolevärlden. Under dessa tre decennier har det bl.a. ägt rum en 
stor kvantitativ uppbyggnad av lärarutbildningar i flera olika orter 
och lärosäten, utbildningen har akademiserats som följd av inträde i 
högskolan, de differentierade utbildningar har omvandlas till en 
integrerad lärarutbildning och just nu pågår en återgång till parallella 
och differentierade utbildningar. Ett stort antal lärarutbildare har 
under sitt yrkesliv deltagit aktivt under hela denna period i 
uppbyggandet och förändringen av dagens lärarutbildning och är 
idag på väg att gå i pension eller har nyligen pensionerats. Syftet med 
projektet är att ta tillvara dessa lärarutbildares erfarenheter, lyfta 
fram deras berättelser om ett liv som lärare och lärarutbildare, samt 
använda det som grund för att studera och öka vår förståelse av en 
rik period i lärarutbildningens historia. (citat från icke publicerad 
projektbeskrivning) 

 
I denna projektbeskrivning framträder kategorin nyligen pensionerade 
lärarutbildare. De positioneras som bärare av värdefulla erfarenheter av 
lärarutbildning, erfarenheter som projektet syftar till att ta tillvara. Denna själva 
grunden för projektet blev problematisk när jag, inom ramen för detta projekt, 
genomförde två intervjuer med Siw (fiktivt namn) som under första intervjun 
betonade att hon i sitt arbete med fritidspedagogutbildning inte haft med 
lärarutbildningen att göra. I detta exempel från min egen forskning kan jag ta ut 
svängarna ytterligare och visa genom ett utdrag från ett av våra intervjusamtal 
hur Siw gjorde motstånd mot att kategoriseras och positioneras som erfaren 
lärarutbildare.  
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Vad jag vill visa med detta är att de sociala kategorier vi går in i våra studier och 
projekt med, som i detta fall lärarutbildare, kan visa sig vara problematiska i 
mötet med deltagarnas livsberättelser. Siw, som när jag kontaktade henne 
arbetade i lärarutbildningen och snart skulle gå i pension, berättar inte om sitt 
liv som lärarutbildare utan om sina erfarenheter av att arbeta med 
fritidspedagogutbildning. En utbildning som, när den startades, sågs som något 
annat helt än lärar- och förskollärarutbildning. De förändringar av 
lärarutbildning som vi i projektet vill studera genom erfarna lärarutbildares 
livsberättelser har bl.a. lett fram till att vad som tidigare kallades 
fritidspedagogutbildning idag är en valbar inriktning inom lärarprogrammet. 
För att dra det till sin spets så har jag bett Siw berätta om hur det hon brinner 
för har förminskats och gjorts till en del av något hon tidigare sett sig som skild 
från. Min uppgift som livsberättelseforskare blir då att hantera detta genom att 
problematisera projektets utgångspunkter i analysen av Siws berättelser om sitt 
arbetsliv (Karlsson & Pérez Prieto, 2010).  

 

Siw och lärarutbildningen hade vi ju inte ett dugg med att göra 

Marie Nej 

Siw mer än att det kunde, någon gång så kunde det hända att det var specialarbetet 

Marie Mm 

Siw någon som kände någon som gjorde specialarbete och då kunde jobba 

tillsammans  

Marie okej studenterna 

Siw studenterna ja 

Marie Ja 

Siw men det var ytterst ytterst få 

Marie Mm 

Siw ja och så förskollärarna då hade man heller inte något speciell med att göra 

Marie Inte 

Siw Nej 

Marie nej det var så bara eller 

Siw det var så, det är alltså två skilda yrken 

Marie Ja 

Siw men man vill få det till att vara 

Marie Mm 

Siw samma men det är inte det 



81 
 

Det kan tyckas vanskligt att jämföra dessa tre presentationer av 
forskningsprojekt med fokus på berättelser och identitet då de är hämtade från 
texter som skrivit inom olika text-genrer. Bamberg (2004) är en tidskriftsartikel, 
Mishler (1999) en bok och exemplet från min egen forskning är hämtat från en 
icke publicerad projektbeskrivning. Dessa skillnader yttrar sig bland annat 
genom att Bambergs artikel-text är av mer redogörande karaktär medan Mishler 
utnyttjar det utrymme bok-genren ger genom att problematisera sin egen 
utgångspunkt vid tiden för intervjuerna. Vad dessa texter, trots olikheter, ändå 
visar är att deltagarna kategoriseras och positioneras på sätt som villkorar vilka 
berättelser som blir möjliga att berätta. Deltagarnas berättelser ramas in som 
berättade av unga män i femtonårsåldern, konsthantverkare och pensionerade 
lärarutbildare. Inom ramen för dessa sociala kategorier positioneras deltagarna 
som människor för vilka vissa frågor och erfarenheter är särskilt viktiga, som t 
ex vänner, flickor, känslor, vuxenliv, mening och funktion med den egna 
yrkeskarriären. En annan skillnad mellan texterna är att de beskriver projekt 
med fokus på olika berättelsepraktiker. Bamberg fokuserade det gemensamma 
berättandet i en här-och-nu fokusgrupps-situation medan Mishlers och vårt 
projekt fokuserar ett livshistoriskt berättande i intervjusituationer. Jag menar att 
denna skillnad inte har någon egentlig betydelse för vår förståelse av hur 
kategorisering och positionering av deltagare villkorar berättandet och därmed 
de identiteter vi lyfter fram som resultat av våra analyser. 
 
 
Livsberättelser, identiteter och forskningens villkor och förutsättningar 
 
Livsberättelseforskningens styrkor sägs ofta vara att vi tar människors 
erfarenheter och berättelser på allvar. Vi skriver gärna om andras berättelser 
och förtydligar (mer eller mindre villigt) att vi som forskare är medskapare till 
dessa berättelser i berättandets stund och i den efterföljande bearbetningen av 
materialet som producerats (Karlsson, 2006a, 2006b). I de tre exempel på 
presentationer och inramningar av studier som diskuterats ovan har 
kategoriseringen av deltagarna som unga män, konsthantverkare och 
pensionerade lärarutbildare utgjort förutsättningen för dessa personers 
deltagande. Vidare har de, med utgångspunkt i kategoriseringarna också 
positionerats som intresserade av flickor och som erfaret reflekterande över det 
egna yrkeslivet. Men vad är problemet? Det går ju inte att göra på något annat 
sätt så länge forskning som praktik innebär att avgränsa ett område och 
formulera fokuserade syften med en undersökning och frågor att besvara för att 
uppfylla detta syfte.  
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Men det går att hantera de sociala kategorier vi arbetar med på olika sätt i 
olika delar av en vetenskaplig text. Om vi är intresserade av vad människor har 
att berätta och de identiteter som tar form genom detta berättande så kan 
deltagarnas sätt att positionera sig i relation till dessa och andra sociala 
kategorier vara en utgångspunkt för reflektion kring forskarens perspektiv. Här 
har vi mycket att lära av etnometodologisk forskning som fokuserar på 
människors uttryck för förståelse av de olika sammanhang de deltar i. Om vi är 
intresserade av hur identiteter tar form i och genom livsberättelser så är det 
viktigt att de sociala kategorier vi tar med oss in i en studie inte tillåts begränsa 
de berättelser som tar form i alltför stor utsträckning. 
 

Identity, in this view, and to use an ethnomethodological contrast, 
ought not be treated as an explanatory ‘recourse’ that we as analysts 
haul with us to a scene where people are interacting (telling stories, 
mitt tillägg), but as a topic that requires investigation and sweat once 
we get there. (Antaki & Widdicombe, 1998, s. 2)  

 
Vilka innebörder ger deltagarna i våra studier till de kategorier vi ”föser in dem” 
i och hur använder vi och de dem som verktyg i berättandet? Utdraget ur min 
intervju med Siw visar att det hon har att berätta faller utanför ramen för 
forskningsprojektets syfte i och med att hon gör skillnad mellan lärarutbildning 
och fritidspedagogutbildning utifrån sina erfarenheter från den tid då dessa var 
olika utbildningar. Detta ser jag som ett intressant resultat i sig och inte som ett 
hinder. Innebörden i den sociala kategorin pensionerad lärarutbildare 
(positionerad som någon med lång erfarenhet av att arbeta med lärarutbildning 
vars erfarenheter kan bidra med värdefull kunskap) kompliceras genom Siws 
berättelse om sina erfarenheter av att inte ha med lärarutbildningen ”att göra”. 
Hon kan beskrivas som att hon gör motstånd mot att kategoriseras som 
lärarutbildare samtidigt som hon gör anspråk på en identitet som 
fritidspedagogutbildare. Detta bidrar med värdefull kunskap om att vad vi idag 
ser som lärarutbildning och hur vi ser på och använder oss av den sociala 
kategorin lärarutbildare inte är en oproblematisk utgångspunkt utan en produkt 
av vår tid och våra perspektiv. Detta visar att livsberättelseforskning kan bidra 
med kunskap som vänder upp och ned på våra utgångspunkter som forskare 
och tvingar oss att brottas med de sociala kategorier som så självklart finns med 
oss och som vi använder oss av när vi beskriver våra projekt och formulerar 
våra forskningsfrågor.  
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Jag menar inte att våra informanter ska definiera våra teoretiska begrepp åt 
oss. Det jag vill peka på är att forskning kan ses som en identitetsskapande 
praktik i sig i och med att människor ombeds delta i undersökningar för att de 
anses tillhöra den ena eller andra sociala kategorin. Det blir särskilt delikat för 
oss livsberättelseforskare som studerar berättelser, berättande och identitet på 
olika sätt och ofta gör anspråk på att ta utgångspunkt i deras berättelser eller 
berättande för att generera kunskap. Ett sätt att hantera detta kan vara att lyfta 
fram forskaren som medberättare (Karlsson, 2006a, 2006b) till det vi vanligtvis 
kallar våra informanters livsberättelser. Detta innebär att synliggöra och, om det 
behövs, problematisera förutsättningarna för och konstruktionen av 
livsberättelser. Det är vi som livsberättelseforskare som utifrån vårt 
forskningsintresse ber människor berätta om sina liv. Oavsett hur ”öppna” 
frågeställningar vi arbetar med eller hur ostrukturerade livsberättelseintervjuer vi 
gör så kan vi inte låtsas som om vi inte har del i de berättelser som berättas och 
de identiteter som tar form genom dessa berättelser. Vad vi kan göra är att låta 
berättelserna tala högre än de sociala kategorier vi har med oss in i t ex ett 
intervjusamtal.  
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Kapitel 7 

Skillnaden mellan de oskiljbara - Berättelser om teori och 
praktik   
 
 
 
Nina Kilbr ink 
 
 
Detta kapitel handlar om elevers, lärares och handledares berättelser om teori 
och praktik inom teknisk gymnasial yrkesutbildning. Studien är en del i ett 
större projekt om lärande och undervisning i olika arenor (LISA-projektet), där 
arenor syftar på var lärandet sker. Det kan handla om skola respektive 
arbetsplatsförlagt lärande, men det kan också handla om andra arenor, som 
elevernas fritid, virtuella arenor eller en viss typ av texter. I den nya 
gymnasieskolan kan utbildningen läggas upp så att ungefär halva utbildningen är 
arbetsplatsförlagd och halva skolförlagd. I många sammanhang pratar man om 
denna uppdelning som om den också är en uppdelning mellan teori och praktik, 
där den teoretiska delen associeras med vad som görs i skolan och den praktiska 
delen med vad som görs under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. 
På samma sätt används ofta begreppen teori och praktik till vardags i relation 
till teknik på ett sätt där teori förenklat associeras till det man läser medan 
praktik associeras med att utföra ett arbete med händerna. Denna uppdelning 
ifrågasätts, kritiseras och problematiseras i många studier (se till exempel Allan, 
2007; Bjurulf & Kilbrink, 2008; Goodson, 1996; Göransson, 2004). Det finns 
också konkreta förslag på hur denna dikotomiserande uppdelning ska 
överbryggas (se till exempel Bengtsson, 1995; Bengtsson, 2010; Berglund, 2009; 
Tempelman & Pilot, 2010).  Eftersom begreppen ofta används, samtidigt som 
de också kritiseras, avser jag med den här studien att undersöka hur begreppen 
erfars av människor som befinner sig i en verksamhet som hanterar både 
yrkesutbildning och teknik. 

Syftet med den här studien är att undersöka vad informanterna pratar om 
när de pratar om teori och praktik och vad det är för berättelser som visar sig i 
relation till dessa begrepp. Eftersom en uppdelning i två olika enheter ofta 
kritiseras är det också ett syfte att studera vad skillnaden är mellan begreppen 
och hur de förhåller sig till varandra utifrån erfarenheter från de personer som 
arbetar och lär inom teknisk gymnasial yrkesutbildning. Frågorna som studeras 
är: 
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Vilka berättelser om teori och praktik framträder i informanternas 
berättelser? 
Vilka skillnader görs mellan teori och praktik i deras berättelser? 
Hur förhåller sig begreppen teori och praktik till varandra i deras 
berättelser?  

 
De personer som intervjuats är två lärare, två elever och fyra handledare (se 
tabell 1) på Energi- och Industriprogrammen på gymnasiet66. De har intervjuats 
både individuellt och i grupp. Alla intervjuer är gjorda inom projektet LISA och 
behandlar mer än vad som redovisas i denna text. De delar av intervjuerna som 
handlar om informanternas erfarenheter av teori och praktik är det som ligger 
till grund för den tematiska innehållsanalys som genomförs här. 
 
Tabell 1 Översikt över intervjuer och informanter 

Intervjuer och informanter Längd (min) 
Gruppintervju Energiprogrammet (läraren Erik och 
handledaren Ernst) 

87 

Gruppintervju Industriprogrammet (läraren Ivan och 
handledarna Ingemar and Ingvar) 

54 

Gruppintervju handledare (Ernst från Energiprogrammet, 
Ingemar och Ingvar från Industriprogrammet) 

64 

Gruppintervju lärare (Erik från Energiprogrammet och Ivan 
från Industriprogrammet) 

60 

Individuella elevintervjuer (två med Emanuel från 
Energiprogrammet och två med Isak från Industriprogrammet) 

17, 20, 26, 31 

Individuella lärarintervjuer (en med Erik från 
Energiprogrammet och en med Ivan från Industriprogrammet) 

52, 27 

Individuella handledarintervjuer (en med respektive handledare, 
Ernst och Evert från Energiprogrammet och Ingemar och 
Ingvar från Industriprogrammet) 

40, 68, 31, 20 

 
De undervisar, handleder och utbildar sig inom yrkesprogram där ungefär halva 
delen av utbildningen är arbetsplatsförlagd. Denna typ av utbildningssystem 
kallas dubbelt utbildningssystem vilket syftar till att utbildningen sker både i 
                                                
66 Från och med utbildningsreformen i Gy 11 (Skolverket, 2011) heter dessa program VVS- och 
fastighetsprogrammet samt Industritekniska programmet. Eftersom eleverna i denna studie börjat sin 
utbildning innan denna förändring refererar jag här till de programnamn som var aktuella när 
eleverna i den här studien påbörjade sin utbildning. Eleverna i den här studien utbildar sig till 
rörmokare respektive industriarbetare. 
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skolan och på arbetsplatser. Informanterna i den här studien har deltagit i 
lärlingsförsöket, där detta system använts redan innan det implementerats i full 
skala i och med GY 11 (Skolverket, 2011). I GY 2011 anpassas 
yrkesutbildningarna mer mot det tilltänkta yrket och fokuserar arbetsplatsförlagt 
lärande mer än i tidigare kursplaner (Berglund, 2009; SOU 2008:27).  

Inom LISA-projektet intresserar vi oss för det levda livet och människors 
erfarenheter av att leva och vara i världen. Deras berättelser är ett sätt att få 
tillgång till deras livsvärld (Bengtsson, 1999). Det informanterna väljer att 
berätta för oss under intervjusituationerna ses som berättelser (Polkinghorne, 
1995; Ricoeur, 1992)  

Intervjupersonernas berättelser sammanställs till tematiska berättelser 
(Lieblich, Tuval-Mashiach, & Zilber, 1998; Polkinghorne, 1995; Riessman, 
2008), där deras citat vävs in för att understryka och ge liv åt berättelserna. 
Citaten markeras nedan med kursiv text. 
 
 
Praktik som skillnad mot teori 
 
Praktik erfars av informanterna till att börja med ofta som något konkret som 
har med fysiskt arbete att göra. I den här studien är det också något positivt för 
informanterna – praktik är något som är på riktigt och har med ansvar att göra. 
Läraren Erik berättar i intervjun tillsammans med handledaren Ernst om 
skolstarten:   
 
Jag måste berätta något härligt för er. Det har varit lite halvtungt med uppstarten. Jag har ju 
varit ledig i sju veckor, man blir ju förslappad! Och så tänkte jag, hur fan ska jag orka ett år 
till innan det är semester ... jag tänkte så, men det vände snabbt, för att när jag fick de här 
nya killarna, lugna, skötsamma, artiga och trevliga. Då hade vi lite teori, bröt ner i system, 
för att de skulle få en helhetsbild, sen ner i verkstan och då liksom, det var, det var klockrent 
för dom, /…/ och jag ser vad det lyser om dem när de får jobba, det är så jädra roligt att se, 
riktigt roligt att se att så fort det blir att de får jobba med händerna, då blir det något annat, 
då kan jag slappna av lite, för då tar de mer ansvar 
 
De olika teman som rör praktik som skillnad mot teori i studien är: 

• Praktik som att använda kroppen och sinnena 

• Praktik som något fysiskt tungt 

• Praktik som att använda det man lärt sig 

• Praktik som det arbetsförlagda lärandet 
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Praktik som att  använda kroppen och s innena 
 
Ett vanligt förekommande tema i intervjuerna är berättelser om praktik som att 
arbeta, följa instruktioner och göra något konkret och fysiskt. 

Läraren Erik berättar att praktik det är, om vi bara står nere i vår verkstad och 
jobbar, eller att dom jobbar. Att dom följer sina instruktioner. Och jag bara svarar på frågor. 
Det är praktik. 

Denna betydelse av arbete kontrasteras av handledaren Ernst mot att rita. 
Att jobba är praktik, om det inte handlar om att rita enligt Ernst, som berättar 
att montage är praktik, det är praktik. Det är ju montage. Om de inte får en 
APUplats67 på en konsultfirma eller nåt. För då är det ju till att rita. 

Praktik kontrasteras också emot att läsa om något utan att prova det. Vissa 
saker, berättar läraren Ivan, går inte att göra i teorin, utan du måste ha provat på det. 
De maskiner en industriarbetare stöter på på en arbetsplats ser så olika ut och 
det är många olika parametrar och inställningar man måste kunna hantera i 
relation till dem och en del av dem måste man helt enkelt testa praktiskt.  

Praktik handlar också enligt berättelserna om att se, ta och röra – att 
använda sina sinnen. Genom att vara ute och jobba får man en känsla för vad 
man ska göra, även om man kan utföra det praktiskt på helt olika sätt, det får 
man ju inte i en teoribok berättar Ernst, utan i realiteten är sätten att lösa problem är 
många, det finns man kan ju lösa ett problem på tio olika sätt, … liksom. Och då får de ju 
lite fantasi och vision, och återigen, se, ta, röra, känna på de olika materialen. 

Ofta handlar också betydelsen av praktik för informanterna om att arbeta 
med händerna. Eleven Emanuel definierar praktik som att arbeta med händerna 
och berättar att de även har en del praktik i skolan – ja alltså vi, eller de praktiska 
sakerna vi har i skolan det är ju att få hålla på och bygga lite med rör och svetsa och såna 
grejer. Handledaren Ingemar berättar att praktiskt för mig det är där de är... och gör 
med händerna, startar maskinen, men innan det så får de se hur man bygger upp i den. Det 
är också teori. Hur man mäter det är också teori. 

Fördelen med den typ av yrkesutbildning där eleverna har en stor del av sin 
utbildning arbetsplatsförlagd berättar Ingemar är att de får lära sig teori... eller 
praktiskt... det är jättenyttigt, i alla fall för yrket är ju mycket hantverkaryrke fortfarande 
fast det är så mycket datastyrt så är det hantverkarmässigt. Hantverk innebär att du får 
hålla på med händerna. Det är jättesvårt att läsa sig till det. Du måste få prova själv med 
händerna och göra. Du kan läsa det och förstå det till 100 % men sen ska det omsättas i 
praktiken. Där är det många som har svårt. 

                                                
67 APU står för arbetsplatsförlagd utbildning. 
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Läraren Ivan berättar också att praktik är ju när dom får hålla i grejerna… 
Mätövningar är ju praktik… För då gör dom ju nånting… och då är det praktik i 
skolan när jag går igenom verktygen på skolan först. 
 
 
Praktik som något  fys i skt tungt 
 
Det framkommer i berättelserna att praktik kan erfaras som något fysiskt tungt. 
Detta uttrycks framförallt av handledarna på Energiprogrammet, som arbetar 
som rörmokare. Handledaren Ernst berättar att man måste ha en god fysik när 
man arbetar praktiskt. Detta kontrasterar han mot en teoretiker, som går ju bet… 
med att utföra saker och ting, för det ska man vara väl medveten om att rörmokeri är inte 
nåt blåbär som är ute och leker Allan. För där, än idag, förekommer det att två personer får 
lyfta in en panna på 400 kilo. Och ska ner i en källartrapp, liksom. Och det går ju inte om 
de inte har kropp till det. För, det ska man ju ha i åtanke liksom, du ska nog endera träna 
lite eller… Handledaren Evert berättar också att de måste vara två personer som 
åker ut på vissa typer av jobb eftersom de är så fysiskt tunga, när det till 
exempel handlar om att byta pannor och sånt då måste man vara två, eftersom de 
väger så mycket. Han berättar också att det inte alltid är så att eleven, 
praktikanten, är förberedd på att det ska vara så tungt. 
 
 
Praktik som att  använda det  man lärt  s ig 
 
Ett tema i berättelserna handlar om praktik som att använda det man har lärt 
sig, att applicera det man lärt sig i teorin på något. Eleven Isak berättar att han 
ser det som att teori det är väl det man lär sig, alltså för arbetet, det man gör i skolan är 
väl teori liksom det man lär sig, och läser. Och praktiken är det man använder teorin, jag vet 
inte. Det räcker inte med teorin för att kunna något, utan man måste använda 
det man läst i praktiken också. Handledaren Ingvar berättar i relation till vad 
teori och praktik är för något att det inte är självklart att man kan något för att 
man har läst om det. Ja men sen om jag ska läsa mig till om jag ska göra någonting det 
innebär ju inte att jag kan det när jag ska göra det i alla fall det är inte säkert, men har jag 
gjort det ett par gånger då har jag i alla fall bättre koll än att jag bara har läst mig till det. 
 
 
Praktik som det  arbets för lagda lärandet 
 
Det begrepp som vardagligt används för att beskriva elevernas 
arbetsplatsförlagda utbildning (APU), eller som det heter från och med GY11 
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arbetsplatsförlagt lärande (APL) är många gånger praktik. Därför associeras ofta 
betydelsen av praktik till just denna del av utbildningen av informanterna i den 
här studien. 

Eleven Emanuel berättar att han kollat upp sin utbildning innan han valde 
den så gjorde vi ett studiebesök här och insåg att det är mycket praktik och det gillar ju jag. 
Så jag kände att jag kunde lära mig mest på det programmet. Emanuel berättar också 
om att han varit på ett företag /…/och jobbat rätt mycket. Med fjärrvärme, och sedan på 
andra ställen med sin handledare. Så jag har varit ute mycket på praktik, det är bara 
de senaste fyra veckorna som det har varit lite… säger han. 

Eleven Isak berättar att han inte får svetsa när han är ute på praktikplatsen, 
men att han får göra det i skolan. Han säger att jag har svetsat. På praktikplatsen gör 
jag ju inte det. Nej, men här, i skolan i början då körde vi mycket teori och då fick jag svetsa 
mycket. Han tycker om att svetsa, men det är något han inte får möjlighet att 
göra under sitt arbetsförlagda lärande inom industrin, och berättar vidare att det 
är ju inte direkt någon praktik som man lär sig så mycket av. Man lär sig ju inte så mycket 
där. Det som är meningen som jag tror att jag blev skickad dit är att känna på hur det 
känns att arbeta då, att arbeta där och jag gör ju samma jox som de gör. Isak berättar 
också att om det är någonting som vi ska läsa så tar de in oss på skolan så får vi, ja läsa 
på det och så får vi gå ut på praktik igen. Läraren Erik berättar att visst de kan gå ut och 
göra praktik direkt och inte kunna någonting men samtidigt är det bra att ha lite kunskaper 
innan och han fortsätter; nu körde jag en kurs direkt, en teoretisk kurs med dem. Det 
funkar jättebra, speciellt med tvåorna. De vill inte ut på praktik direkt.  
 
 
Teori som skillnad mot praktik 
 
Det som framkommer i informanternas berättelser om teori handlar ofta om att 
teorin är det som hör till skolan, det är utgångspunkten för det som ska hända 
på arbetsplatsen och handlar om kunskap om något till skillnad från kunskap i 
något. Det handlar också för informanterna om att arbeta med sådant som inte 
är fysiskt tungt – eller som man blir svettig av. Eleven Emanuel berättar om att 
han vill: 
 
… förbereda med lite teori typ. Skulle jag göra ett jobb på fyra veckor så kanske det skulle 
vara bra med en vecka i skolan först och sen så göra det jobbet på fyra veckor på 
praktikplatsen ifall man får reda på vad det skulle kunna vara så att man är förberedd på 
och har koll på vad det är som kommer att hända så man kan hänga med ifall det… Ibland 
kan det vara stressigt. Jag har ju varit, ibland så är det lite för stressigt på, ja förra 
praktikplatsen jag var på till exempel. Då kanske de inte alltid har tid som de här 
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grabbarna. De har ju tid, de kan stanna upp och hjälpa mig men det är inte alltid det är så 
på praktikplatser. 
 
De teman som rör teori som skillnad mot praktik i studien är: 

• Teori som en utgångspunkt för praktik 

• Teori och praktik på olika arenor 

• Teori som att inte köra sig svettig 

• Teori som kunskap om något 
 
 
Teori  som en utgångspunkt för  praktik 
 
Teorin kan ses som en utgångspunkt för praktik. Det kan handla om saker man 
måste ha läst eller förstått innan man kan utföra något på ett visst sätt. Hur 
mycket teoretiska kunskaper eleven har med sig påverkar också hur de lär sig 
enligt handledarna på Industriprogrammet. Handledaren Ingemar berättar att 
teori är mer djuplodande på allting, ritningsläsning allt sånt där, måttsättning och sånt och 
att beroende på hur mycket teori eleverna läst innan de kommer ut på praktik så 
lär de sig på olika sätt. De som inte läst så mycket teori i skolan innan de 
kommer ut på praktiken de lär sig på ett helt annat sätt. De lär sig också det här 
ritningsläsning och det fast i samband med praktiken berättar Ingemar. De elever som 
kommer ut på praktik tidigt och har mycket praktik under sin utbildning lär sig 
kanske till och med mer än vad andra elever gör. Ja, så att i slutänden så kan nog 
[namn på skola] eleverna mer än de andra kan det tror jag berättar handledaren 
Ingvar. 

Den teoretiska delen av utbildningen ansvarar i huvudsak skolan för. 
Handledaren Ingemar berättar för läraren Ivan att Det vi kan hjälpa till med som jag 
ser det, det är resurserna med maskiner och sådant som ni har lite svårt för. Du kan ju köra 
det teoretiska. Handledaren Ingemar berättar att teorin är det första de [eleverna] 
behöver ha och den måste de ha från skolan, för det är ju inte något som vi… varken 
har tid eller lust med fyller handledaren Ivan i. Eleven Emanuel berättar att han ser 
det som att man förbereder sig med teori i skolan, innan man ska ut och göra 
jobbet på arbetsplatsen tillsammans med handledare. Teori, ja det är, bara att sitta i 
skolan och läsa på om VVS. Teori är något som kräver tid och det handlar om att 
förbereda sig och stanna upp. När det är stressigt hinner man inte ha teori.  
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Teori  och praktik på o l ika arenor  
 
Ofta handlar uppdelningen mellan teori och praktik om vad de gör och lär på 
de olika arenorna skola och arbetsplats, där teorin placeras i skolan medan det 
praktiska knyts till arbetsplatsen. Handledaren Ingvar säger att I skolan är det väl 
mer teoretiskt det antar jag, jo det måste det ju vara. Hos oss blir det bara praktiskt. 
Handledaren Ingemar berättar att teorin, det är ju det första du gör många gånger. 
Teorin är grunden i allt. Det lär du dig bland de första terminerna på skolan. Sen är det ju 
teorin längre fram det blir ju kompletterande teori som inte vi kan lära ut med det praktiska 
då. /…/ Den lär man sig på skolan. 

Läraren Ivan berättar att eleverna får ju grunderna på skolan… Dom får ju en 
grundutbildning, på, med olika industrikurser för att sen klara av att vidareutvecklas på 
APUn och grunderna kan vara till exempel om dom ska köra en CNC-maskin. Så jag 
går ju igenom teorin på skolan, hur ett program ser ut och varför det ser ut som det gör, att 
det finns cyklar och att det finns en massa hjälpmedel, via datorer och få när man 
programmerar. Medans sen när dom är på företaget, så det är ju då många av eleverna som 
inte får programmera, men däremot måste man kanske justera programmen eller felsöka om 
det är något som inte blir som det ska, när dom kontrollmäter. Och då måste man ju kunna 
läsa ett program, så det är viktigt att ha en grundförståelse från skolan som dom 
måste ha med sig om dom ska kunna utvecklas, medan man sedan på företaget lär sig 
fingerfärdighet. Det som är viktigast för en skärande elev, det är ju att kunna mäta, vara 
noggrann! För det har inte plus minus en centimeter, utan det kanske är plus minus en 
hundradel det får ligga på. Och det är ju handhavande av mätinstrument. 
 
 
Teori  som att  inte  köra s ig  sve t t ig  
 
Det är inte helt självklart hur man ska definiera teori och praktik. Läraren Erik 
säger först att det är stänklätt att definiera begreppen, men ångrar sig sedan och 
berättar att det kan ju bli svårt, för det är inte självklart att man kan dela upp det i 
hans undervisning. Men han försöker sig ändå på en definition och berättar att 
Det är teori, för mig. När man inte, liksom, kör sig svettig /…/ praktik det är, om vi bara 
står nere i vår verkstad och jobbar, eller att dom jobbar. Att dom följer sina instruktioner. 
Och jag bara svarar på frågor. Det är praktik. Teori är alltså mindre fysiskt arbete än 
praktik. Ernst berättar att Teoretiskt så, är det ju en del elever då som kanske inte orkar 
med det här fysiska. De kanske ska ägna sig mer åt teorin /…/Det här blir en teoretiker. 
Typ en konsult. De sitter ju och gör ritningar, han har mycket enklare för att förstå en 
ritning, ja, använda, men han är totalt kloss bet och bocka ett rör. Då ska han ju inte bli 
rörmokare. 
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Teori  som kunskap om något  
 
Teori handlar ofta i berättelserna om kunskap om något, att man förstår något 
eller lär sig något nytt. Eleven Isak berättar om hur han ser på teori på 
arbetsplatsen och säger att de har ju massa kurser här också ibland liksom som alla 
samlas då så får de lära sig något nytt och om det är något nytt så är det väl lite teori så där 
då.  

Erik berättar att det är viktigt med system, det där med teori alltså, att dom kan 
förstå att det är olika system. Här handlar det alltså om att se hur saker hänger ihop 
för att förstå. Helheten är viktig för att förstå något och både helhet och system 
är något som erfars som teori. Handledaren Ingemar berättar att de har en del 
teori ute på arbetsplatsen också, även om han anser att teori oftast kopplas till 
skolan, vi har ritningsläsning, vi har ju, följer man hela flödet när man får in produkter så 
gör man ju, det är ju någon som sitter och ritar. Där får de också vara med och titta. 
/…/Det är teori, ja precis.  

Läraren Erik funderar över om eleverna har någon teori när de är på sin 
praktikplats och berättar att, ibland har jag stoppat till dom papper, alltså när jag, när 
dom har missat nån lektion och sådär… Så att dom också ska få med sig, då får dom läsa 
på kvällstid. Men det är ju naturligtvis teori där också. Han hade inte funderat över 
detta innan han fick frågan, men berättar att om dom ska installera nånting så, dom 
ska ju alltid läsa monteringsanvisningar. Det är ju teoretiskt. Det är ju bilder och text. Så, 
kunna läsa det och så det blir viktigare och viktigare. /…/ Jag kräver att, eller jag, där är 
man ju lite grann sådär att man tror att dom ska kunna läsa och räkna. 

Enligt lärare Ivan finns teorin framförallt i böcker, eller i min mun, skrattar 
han. Han berättar att det blir en fortlöpande teori, för att dom får ju slå i böckerna där, 
till maskinhandboken kanske, och om dom har fått ett larm, så måste dom ju. Oftast går 
dom ju och frågar första gången, men någon gång kanske dom vågar öppna boken själv och 
sen fråga och tredje gången så fixar dom problemen själv! 

Teori kan också handla om variation. Människor är olika, lär och arbetar på 
olika sätt. Läraren Erik berättar att det är ju inte alla som är så praktiska, en del vill ju 
ha mer teori. Det är faktiskt så och därför måste man variera undervisningen och 
skapa förutsättningar för eleverna att arbeta på olika sätt och som Erik säger 
hitta sin lilla sfär där dom lär bäst. Det är viktigt att lyssna på eleverna och Erik 
berättar att han ibland brukar börja i teori och ibland i praktik i sin 
undervisning, men att eleverna ofta tycker att det är bäst med praktik och det 
brukar jag lyssna på.  
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Teori och praktik som delar av en helhet 
 
En hel del av berättelserna handlar om teori och praktik som delar som 
kompletterar varandra och tillsammans ger en helhet. Ofta börjar dessa 
berättelser dock i det ena eller det andra, som två olika ingångar till samma sak. 
Läraren Erik berättar om att i skolan är det: 
 
… ju lektioner, då har vi ju, du har ju möjlighet och göra på flera olika sätt, vi har ju teori. 
Och även praktiskt arbete. Och för att få till en hel kurs, måste jag ju ha vissa praktiska 
moment i skolan. Det skulle ju, om man ska förklara en svår grej för dom, så kan man ju 
börja med antingen med teori, eller så gör man tvärtom, att man börjar med det praktiska. 
Men det är ju bra att ha två inkörsnycklar. 
 
De teman i studien som rör teori och praktik som delar av en helhet är: 
 

• Teori som upplevelse 

• Teori och praktik som en helhet 
 
 

Teori  som uppleve l se  
 
Ett tema i berättelserna handlar om att teori är något som måste upplevas. När 
de går igenom en del saker i skolan blir det lite abstrakt för dem i början, utan de 
måste nästan ut och se skillnaden och höra skillnaden berättar läraren Ivan och 
handledaren Ingemar håller med om att det måste upplevas. Om man bara går 
igenom något i teorin /…/men när de inte får använda det fort nog så är det in där och 
då kommer det ut på anda sidan då.  

Teori handlar om att prata, visa och förklara för eleverna. Läraren Erik 
berättar att jag har ju teori när jag är nere i skolans verkstad, för jag pratar ju alltid med 
dom om, liksom, titta här nu gör jag så här, och tänker så, så att, visst det är svårt, men 
teori, då kan jag tänka mig och så när jag ritar på tavlan. Eleven Emanuel säger att 
om det finns tid så har de teori på praktikplatsen också vi hinner med en del teori 
också, och speciellt eftersom jag frågar väldigt mycket så blir det ju, ja en del teori ibland och 
han berättar vidare att teorin handlar om sånt vi pekar på… och pratar om, det är 
teori för mig, det man lär sig bara se och så där. Läraren Erik berättar att ofta när jag har 
lektion så, det bara bladdrar ju iväg och jag ska förklara allt för dom, så att jag tror att 
dom, dom får en bra, ja det är klart att det ska vara teori. Det funkar inte annars.  
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Teori  och praktik som en he lhet  
 
För att förstå helheten behövs både teori och praktik. Ibland kan ett 
helhetsperspektiv också motivera eleverna till varför de måste förstå det som 
handledaren Ingemar kallar teorin. För att förstå teorin måste eleverna läsa och 
det kan vara svårt att få in det i utbildningen på ett bra sätt. Ingemar berättar att 
det är också en fingertopps känsla hur man ska lägga in det för de måste ju ha med teorin på 
något sätt och det bästa är när de kör fast så de måste läsa. När det är eleverna själva 
som upptäcker behovet av att läsa för att förstå då blir det naturligt istället för att 
någon säger till dem att det här måste du ha klarat av att skriva godkänt på fortsätter 
han. För att får de inte hela biten, de kan inte se varför de måste göra det berättar 
Ingemar. Eleven Emanuel berättar att på skolan då kan vi sitta kanske med papper 
och försöka kolla på de här ritningarna hur det ska gå till men när man kommer ut hit så 
förstår man ju hur det är. 

Läraren Ingemar berättar att de inte har möjlighet att genomföra vissa saker 
inom utbildningen på grund av ekonomiska skäl. Ofta varvar man teori och 
praktik inom yrkesutbildningen i den här studien och Ingmar berättar att vi 
skulle vilja avsätta en maskin för programmering, som har många olika teoretiska 
moment, men tyvärr går inte det i verkligheten för vi har maskiner för X antal miljoner, 
där vi då får ta praktiken och teorin i samband med körning där vi gör en produkt som vi 
ska ta betalt för, vi kan inte ställa ner en maskin, och Ivan och de har på skolan inte den 
möjligheten heller. 

Ett undervisningsinnehåll kan angripas från två olika utgångspunkter. 
Antingen kan man börja i teorin, eller så kan man börja med det praktiska. 
Läraren Erik berättar om att i skolan är det ju lektioner, då har vi ju, du har ju 
möjlighet och göra på flera olika sätt, vi har ju teori. Och även praktiskt arbete. Och för att 
få till en hel kurs, måste jag ju ha vissa praktiska moment i skolan. Det skulle ju, om man 
ska förklara en svår grej för dom, så kan man ju börja med antingen med teori, eller så gör 
man tvärtom, att man börjar med det praktiska. Men det är ju bra att ha två inkörsnycklar. 

Läraren Ivan berättar att teorin finns i böcker, och börjar med att säga att 
det är något som hör till skolan och inte till arbetsplatsen, men kommer fram 
till att teorin finns med även där. Teori är väl sällan dom har, eller ja, det blir en 
fortlöpande teori, för att, dom får ju slå i böckerna där, till maskinhandboken kanske, och 
om dom har fått ett larm så måste dom ju, oftast går dom ju och frågar första gången, men 
någon gång kanske dom vågar öppna boken själv, och sen fråga, och tredje gången så fixar 
dom problemen själv! 
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Diskussion 
 
I ett första skede är det väldigt enkelt att säga att teori handlar om att läsa och 
om det man gör i skolan, medan praktik handlar om att göra, arbeta med 
händerna och det man gör när man är ute på en arbetsplats. Detta liknar den 
uppdelning Berglund (2009) sammanställer om vanliga föreställningar om 
dikotomin teori och praktik (jämför tabell 2). 
 
Tabell 2 Föreställningar om dikotomin teori och praktik efter Berglund 
(2009, s 23) 

 Teori Praktik  
Innehåll Språkliggjord 

kunskap 
Vetenskap 
Abstrakt tänkande 
(idéer) 

Manuellt, fysiskt, arbete 
Tillämpning av vetenskap 
Empiri/Verklighet 

Redskap Text/modeller Kroppen/händer 
Fysiska redskap 

Människor Teoretiska 
Begåvade 

Praktiska 
Obegåvade 

Plats Skola Arbetsplats 
Hierarki Överordnad Underordnad 

 
I den här studien är teori kopplat till skolan, det är kopplat till att tänka och läsa 
samt till att förbereda sig för praktiken som kommer sedan. Praktik är istället 
förknippat med det som händer på arbetsplatsen, fysiskt arbete med kroppen 
och händerna samt med att använda det man har lärt sig. Men det är också mer 
komplicerat än så. När man fördjupar diskussionen något är det inte helt enkelt 
att dela upp detta i två diametralt olika enheter, vilket också tidigare forskning 
visat på och diskuterat på många olika sätt. Kritik mot den dualistiska 
uppdelningen framförs bland annat av Allan (2007), som skriver att den 
akademiskt konstruerade dualismen i teori och praktik ”gömmer hur människor 
lär, vem som lär och hur kunskap utvecklas” (s 90, egen översättning). 
Goodson (1996) skriver också att det är organisatoriska strukturer som skapat 
denna uppdelning, men att teori och praktik inte är ”oundvikligt åtskilda”(s 37). 
Precis som Bengtsson (2010) kritiserar den dualistiska uppdelningen i kropp 
och själ och vill se dem som sammanflätade enheter, kritiserar han en dualistisk 
syn på teori och praktik och lyfter fram dem som ”sammanflätade i en odelbar 
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och ursprunglig helhet” och ”ömsesidigt beroende av varandra” (s. 88). Ett sätt 
att se på dessa delar av helheten i relation till yrkesutbildningar skulle kunna 
vara att hantera teori som kunskap om något och praktik som kunskap i något 
och inte välja mellan begreppen, vilket också gjorts i tidigare studier om 
läraryrket (Bengtsson, 2010; Kroksmark, 1995). Det finns också andra liknande 
diskussioner och förklaringar, till exempel kan teori jämföras med att veta att, 
medan praktik kan jämföras mer att veta hur och diskussionen går ofta ända 
tillbaka till Aristoteles (Gustavsson, 2002). Jag har inte för avsikt att med hjälp 
av den här studien hitta allmängiltiga definitioner av begreppen, mitt syfte är 
istället att visa på vilka berättelser om teori och praktik som visar sig i intervjuer 
med elever, handledare och lärare på två yrkesprogram och hur begreppen 
förhåller sig till varandra i berättelserna.  

Skillnaden mellan begreppen så som de används i berättelserna i den här 
studien liknar till stor del den traditionella uppdelningen av begreppen som 
Berglund beskriver (se tabell 2) där teori kontrasteras mot praktik som något 
som inte är fysiskt ansträngande, utan snarare handlar om att läsa, förbereda sig 
och försöka förstå något till skillnad från det praktiska som handlar om något 
fysiskt tungt, att köra sig svettig och arbeta med kroppen. På en första nivå 
verkar informanterna beskriva det som att teori är något som kommer först, 
man måste känna till lite om saker och ting innan man kan utföra dem praktiskt 
– och praktiken är när man sedan använder det man lärt sig. Dock verkar detta 
förändras, när studenterna kommit förbi första nivån av baskunskaper som 
informanterna pratar om som ett första steg i yrkesutbildningen, så varvas 
teorin och praktiken mer och mer i utbildningen enligt berättelserna. Ju mer 
självgående studenterna blir, desto mer sammanvävda verkar begreppen teori 
och praktik bli när yrkesutbildningen beskrivs av elever, handledare och lärare.  

Informanterna ger också en mer nyanserad bild av begreppen när 
diskussionen fördjupas i intervjuerna. De berättar saker som att teori och 
praktik kan vara två ingångar till samma sak för att nå en större variation i 
undervisningen och att det faktiskt finns praktik i skolan och teori på 
arbetsplatserna. De kommer också in på att båda behövs för att få en 
helhetsbild och djupare förståelse.  

Tidigare forskning har också visat på en pedagogisk vinst i att fläta samman 
teoretiska och praktiska uppgifter i undervisningssammanhang för att nå en 
djupare förståelse (jämför till exempel Bjurulf & Kilbrink, 2008). Ändå ser 
handledaren Ingmar det som en nödlösning, som de av ekonomiska skäl måste 
genomföra, när de blir tvungna att ta teorin och praktiken samtidigt. Läraren 
Erik berättar istället om teori och praktik som olika ingångar för att möta olika 



98 
 

individers olika sätt att lära, vilket tyder på att informanterna har långt ifrån en 
enhetlig syn på begreppen i lärande- och undervisningssammanhang. 
 
 
Avslutande reflektion 
 
Begreppen teori och praktik används inom teknisk gymnasial yrkesutbildning 
enligt informanternas berättelser på ett ytligt plan där begreppen likställs med 
de traditionella dikotomierna som beskrivits i tidigare forskning. På ett djupare 
plan ges begreppen däremot en mer nyanserad betydelse i berättelserna.  

Även om teori och praktik förekommer som begrepp var för sig, så 
förekommer de sällan utan en koppling till varandra. De är sammanvävda 
enheter av fenomen och visar eller betonar olika aspekter av fenomenen. Det 
finns en antydan i resultaten att ju djupare kunskapen är hos individen, desto 
mer hanteras begreppen som sammanvävda.  

Trots att tidigare forskning lyft fram vikten av att inte hantera teori och 
praktik åtskilt i undervisningssammanhang uttrycker till exempel en av 
informanterna det som en nödlösning när de var tvungna att köra teorin 
samtidigt med praktiken. Detta visar på att forskning om lärande och 
undervisning har svårt att konkurrera med vardagsföreställningar om teori och 
praktik i yrkesutbildningens genomförande.  
 
 
Referenser  

 
Allan, J. (2007). Snapshot of a generation: Bridging the theory-practice divide with project-based 

learning. Australian Journal of Adult Learning, 47(1), 78-93.  

Bengtsson, J. (1995). Theory and practice: Two fundamental categories in the philosophy of teacher 
education European Journal of Teacher Education, 18(2 & 3), 231-238.  

Bengtsson, J. (1999). Med livsvärlden som grund: Bidrag till utvecklandet av en 
livsvärldsfenomenologisk ansats i pedagogisk forskning. Lund: Studentlitteratur.  

Bengtsson, J. (2010). Teorier om yrkesutbildning och deras praktiska konsekvenser för lärare. In M. 
Hugo, & M. Segolsson (Eds.), Lärande och bildning i en globariserad värld (). Lund: 
Studentlitteratur.  

Berglund, I. (2009). Byggarbetsplatsen som skola - eller skolan som byggarbetsplats? En studie av 
byggnadsarbetarens yrkesutbildning. Stockholm: Institutionen för didaktik och pedagogiskt 
arbete, Stockholms universitet.  

Bjurulf, V., & Kilbrink, N. (2008). The importance of interweaving theoretical and practical tasks in 
technology education. In H. Middleton, & M. Pavlova (Eds.), Exploring technology education: 
Solutions to issues in a globalised world (pp. 27-34) Griffith University.  

Goodson, I. F. (1996). Att stärka lärares röster: Sex essäer om lärarforskning och lärar-
forskarsamarbete (G. Arfwedson, I. Gerner Trans.). Stockholm: HLS Förlag.  



99 
 

Göransson, A. (2004). Brandvägg: Ord och handling i en yrkesutbildning. Malmö: Lärarutbildningen, 
Malmö högskola.  

Gustavsson, B. (2002). Vad är kunskap?. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling : Liber 
distribution.  

Kroksmark, T. (1995). Teaching and teachers' “didaktik”: Outlines for a phenomenographic 
description of teachers' teaching competence. Studies in Philosophy and Education, 14(4), 365-
382.  

Lieblich, A., Tuval-Mashiach, R., & Zilber, T. (1998). Narrative research : Reading, analysis, and 
interpretation. Thousand Oaks, Calif.: Sage.  

Polkinghorne, D. E. (1995). Narrative configuration in qualitative analysis. In J. A. Hatch, & R. 
Wisniewski (Eds.), Life history and narrative (pp. 5-23). London: Falmer Press.  

Ricoeur, P. (1992). In Kemp P., Kristensson B. (Eds.), Från text till handling: En antologi om 
hermeneutik (M. Fatton Trans.). (3rd ed.). Stockholm/Stehag: B. Östlings bokförl. Symposion.  

Riessman, C. K. (2008). Narrative methods for the human sciences. London: Sage.  

Skolverket. (2011). Gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket.  

SOU 2008:27. Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola No. 2008:27). Stockholm: Fritze.  

Tempelman, E., & Pilot, A. (2010). Strengthening the link between theory and practice in teaching 
design engineering: An empirical study on a new approach. International Journal of Technology 
and Design Education, DOI: 10.1007/s10798-010-9118-4  



100 
 



101 
 

Kapitel 8 

Lärares berättelser om en skola i förändring 
 
 
 
Håkan Löfgren 
 
 
Det här kapitlet handlar om Sjöskolan68, en skola som öppnades 1965 och 
stängdes 2007. Berättelsen baseras på livsberättelseintervjuer jag gjort med åtta 
högstadielärare som jobbat på denna skola. I berättelsen om Sjöskolan som 
skrivs fram i kapitlet betonas de villkor som jag förstått som centrala i lärarnas 
berättelser om sin skola. Men villkoren förändrades 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. 

Det ena temat handlar om de olika kategorier av elever som gick på skolan 
och om hur dessa kategorier förändrades under årens lopp. Det andra temat 
handlar om Sjöskoleandan. Lärarna berättar om detta fenomen som något 
betydelsefullt för vad det innebar att vara lärare där. Dessa två teman löper 
genom kapitlet och ges delvis olika betydelser av olika lärare och vid olika 
tidpunkter. 

Berättelsen om Sjöskolan kontextualiseras på flera olika sätt, ambitionen är 
att omvandla delar av lärarnas ”life stories” till en ”life history” med fokus på 
Sjöskolan (Jämför Goodson & Sikes, 2001, s 88). 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 forskningsresultat används i 
berättelsen för att placera den i ett socialt och kulturellt sammanhang (Jämför 
Goodson & Sikes, 2001).  
 
 
 
 
 
 

                                                
68 Alla namn i texten är fingerade av forskningsetiska skäl.  
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Berättelsens början - ”en rationell och effektiv skola väl anpassad efter 
tidens krav” 
 
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). Beslutet togs 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). Det kom att ta nästan tio år från avstyckningen av 
skoltomten till dess att Sjöskolan stod färdig. Det viktigaste skälet som angavs 
till den långa handläggningstiden var 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 miljonprogrammet där en 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. Skolan beskrivs 
som materiellt välutrustad med den senaste tekniska och pedagogiska 
utrustningen. Dessutom inrymdes lokaler för stadens ungdoms och hemgårdar. 
När det gäller inventarierna så betonas särskilt att man följt skolöverstyrelsens 
rekommendationer när det gäller audiovisuella läromedel. 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).  
 
 
 
 



103 
 

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. När det gäller eleverna på skolan, det 
ena temat i detta kapitel, berättar hon följande: 
 

Gun: Då var det ju ett inflyttningsområde. [---] Men där borta var det ju 
om man säger, väldigt många som hade bott nere i centrala staden. [H: 
Jaha.] 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. [H: Ja.] Utan att ha valt det själva. [H: Ok.] Och kanske också 
med en del lite sociala problem. […] Så att det blev, Sjöskolan blev ju känt 
litegrann för Sjöligan.[---] 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. 
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Sjöskolan framställs av Gun som en mötesplats i ett område med sociala 
spänningar, en mötesplats mellan arbetarklass och medelklass. Flera av lärarna 
berättar om betydelsen av skillnaderna i barnens boendeursprung som en 
karaktäristisk förutsättning för läraryrket på 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 ifrån. 
Anna var nyutexaminerad gymnastikdirektör när hon började på Sjöskolan 1969 
och hon jobbade kvar ända till nedläggningen. Även hon talar om de ”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.  Hon berättar att folk 
undrade: 
 

Anna: ’Va hur kan du jobba där?’ [H: Ja, ja.] [---] 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 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. Det har betydelse för lärarnas identitetsarbete vilka elever som 
kommer till deras skola. 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 kapitlet, 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 
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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, ”hur kan du jobba där?” . 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.”  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. 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” när hon 
mötte sina kollegor. 

Det jag vill peka på i hennes berättelse är att skolan hade ett dåligt rykte och 
att lärarna odlade en skämtsamhet. Många av lärarna kan återberätta olika 
practical jokes som lärare 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.  

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”, 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 lågpresterande och socialt 
undermåliga. Att lärarkåren var stor och stark och sträng och duktig” (080909). 
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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. Ett skäl är helt enkelt 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. Ett 
annat skäl är kopplat till den historiska kontexten. 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. 
 
 
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 fanns 
kvar och hade betydelse för hur eleverna bemöttes, den bidrog till att skolan 
kom att spela ”en väldigt viktig roll” i stadsdelen Sjö. Skolans roll var särskilt 
viktig, berättar Erik, när andelen elever med utländsk bakgrund ökade. Han 
säger att den bidrog till ”integrering, här funkar det” (Erik, 070504) 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 
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bland invandrarfamiljerna att använda tolkar, men att de från skolans håll ändå 
gjorde det eftersom det var så viktigt att kommunicera med föräldrarna. 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” (070917). 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” som 
genererade konflikter. 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. Hon säger att utvecklingen var, ”riktigt typisk för den 
utveckling som Sverige genomgick då. […] Det var en invandrarskola.” (Gun, 
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. Ett undantag 
är att flera av lärarna berättar att de haft nytta av tolkhjälp i samband med 
utvecklingssamtalen . 

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 
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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 hemmen som lärarna berättar om. Bouakaz (2007) 
avhandling visar att lärarna i den studien ofta har svårt att sätta sig in i 
invandrarfamiljernas situation och att ömsesidigheten i samverkan med hemmet 
inte är särskilt stor. De lärarna såg ofta språket som en svårighet och de 
tenderade att komma med listor på vad eleverna kan göra för att bli bättre. 

På 1990-talet infördes nivågruppering på Sjöskolan. Anna berättar att de 
delade upp eleverna i varje årskurs efter deras resultat på diagnostiska test och 
att nivågrupperingen 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 
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differentieringen av eleverna kopplas till 1950-talets debatt där förespråkarna 
för en läroverkstradition argumenterade för en differentiering även inom 
grundskolan (Richardsson, 2010). 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. 

År 1995 började Olof som biologi- och mattelärare på Sjöskolan. Han 
beskriver skolan som en öppen, ljus och ”fräsch” miljö med många 
elevutsmyckningar. 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, det vill säga elever som inte utmärkt sig åt något håll på 
diagnoserna. 
 
 
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 som att, ”det kom nya människor med fräscha nya idéer, 
ett altruistiskt sinnelag, en helt annan inställning till eleverna” (080909) 

Olof berättar om Sjöskoleandan som en konsekvens av elevunderlaget och 
beskriver den såhär en bit in på 2000-talet. 
 

Olof: en tät gemenskap och förutsättningen för det var att vi var tvungna 
till det. För att fixa bitvis tuffa elevgrupper eller enskilda elever. Och när 
man gör det i sin goda form så kan man komma samman. Och bli 
sammansvetsade. I att lösa problem och i att avlasta varandra, att stötta 
varandra (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, 
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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.  

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. [---] 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 barna 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! [---] i en bra 
fungerande kommunal skola så kan det va den blandningen. […] 
segregationen ska jag säga, [H: Ja just det.] … med friskolor som, som 
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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 elevkategorier 
i en och samma skola och ett aktivt arbete med deras relationer är i hans 
berättelse nyckeln till god integration. Även Fredrik som började vikariera på 
skolan i sina ämnen, de samhällsorienterande, redan under utbildningen, men 
fick en fast tjänst på Sjöskolan 2001 lyfter fram blandningen av olika kategorier 
av elever som något positivt.  
 

Fredrik: Fast sen, när jag började där så insåg jag ju snabbt att det var den 
härliga blandningen som jag tycker det skulle va överallt. [---] De 
motiverade eleverna var liksom styrde skutan, om man säger så. [---]  även 
de här då som hade det svårare och kämpigare och var lite struliga. De 
ville också prestera bra i skolan. (090602) 

 
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, till, 
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” 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. Löfdahl och Pérez Prieto (2009 a; 2009 b) har, i termer av performativitet 
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(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 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 eftersom flera lärare berättar om hur elevunderlaget krympte 
och allt fler elever sökte sig till den närbelägna friskolan. Marknadsföringen av 
skolan som ”a good meeting place” (Pérez Prieto et al, 2002) 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, [---] 
lite avslappnad, 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. [---] Och så tycker jag ändå inte att vi glömde bort de här 
duktiga som är problemet då. (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. 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. 

Maria började undervisa i sitt ena ämne hemkunskap år 2000, men hade 
inga timmar i sitt andra ämne engelska, eftersom det fanns många etablerade 
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lärare där. Hennes första intryck av Sjöskolan när hon började var att det var 
mycket folk där. Skolan var fyrparallellig då och hon 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”. 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”, utan var 
hänvisade till Sjöskolan.  
 

Maria: Och det gillade nog inte föräldrarna efter vad jag förstår. […] de 
ville väl ha en skola nära, det har jag full förståelse för. Som förälder själv, 
[…] det är min uppfattning då.  Alltså just att det spelar roll [H: Ja.] 
faktiskt vilket område [H: Ok.] 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. (081022) 

 
Den karta Maria 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 inslag i Marias version. Olikheter avseende klass 
och etnicitet framträder som betydelsefullt 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 
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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 undersökning 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. En bit in på 2000-talet påbörjades en diskussion, 
om att antalet utbildningsplatser var för många i kommunen där Sjöskolan låg 
och på andra håll i landet. Antalet elever minskade och antalet friskolor ökade. 
Tjänstemännen i kommunen gavs i uppdrag att utreda hur antalet 
utbildningsplatser kunde minskas. 
 
 
Berättelsens slut - Sjöskolan läggs ner 
 
Det överskuggande problemet i tjänstemännens rapporter 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. Totalt föreslår 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 ifrån 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 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 framstod 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 skola.  
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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 minskades kommunens 
lokalkostnader med flera miljoner kronor. I dagspressen beskrevs, från år 2005 
och framåt, hur den attraktiva tomten såldes för många miljoner och skulle 
bebyggas med nya bostadshus.  

Avslutningsvis 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. Jag fokuserar här istället på lärarnas berättelser om varför 
just Sjöskolan lades ner. Lärarna berättar om det minskade elevunderlaget i 
kommunen och behovet av att minska kostnaderna för skollokalerna, när jag 
frågar varför skolan lades ner. 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: 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) 

 
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”. Avslutningsvis berättar Olof även 
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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. [H: Ok.] Nej men alltså, det är ju inte bara alltså [H: Nej.] 
För det är ju så oerhört, ofattbart att förstå att man gjorde det beslutet. 
Att man ville, man ville ta bort, mm, det där, hemska kommunala. Den 
hemska kommunala skolan. (081128) 

 
Sammantaget innehåller Olofs berättelse, om motiven att välja att lägga ner just 
Sjöskolan, följande:  
 
• 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 den närbelägna friskolan.  
 

Hedvig: 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 [H: Ok.] 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 
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jämför med Grannskolan som flera år tidigare räddats från nedläggning av 
starka föräldraprotester. 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. (070504) 

 
Han aktualiserar tydligt frågor om 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 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:  
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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. Men det faktum att den 
sista klassen som började på skolan, av lärarna, beskrivs som fylld av sociala 
problem och 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 . 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, ”Fast 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 
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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 consequences”  (Thomas, 1928, s. 572). 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 görs dessa faktorer relevanta. 
De får konsekvenser för hur fenomenet skolnedläggningar kan förstås.  
 
 
Avslutning  
 
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. Det lärarna kallade 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” 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 
bakgrund in i höghusområdet intill skolan. Blandningen av elevkategorier som 
tidigare handlade om klass, kom därmed i större utsträckning att börja handla 
även om etnicitet. Även lärarkåren förändrades under åren och kan sägas ha en 
blandad karaktär, den också.  Vid millenieskiftet anställdes nya lärare med nya 
influenser präglade av samarbete och en ökad fokusering på eleverna som 
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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 (Goodson & Lindblad, 2011). 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 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 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 kunde ta itu med disciplinproblem, 
andra betonar att öppenheten var en viktig avlastning som gjorde att de orkade 
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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.  
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Kapitel 9 

”Han är galen och ond, men kan ändå känna kärlek” 
Identitetsskapande samtal på en svensk fanfictionsajt 
 
 
 
Chris t ina Olin-Sche l l er  
 
 
Att samtala via bloggar, sociala medier, och andra nätgemenskaper är idag 
vardagsmat för många unga människor. Då berättelser kan sägas vara ett av våra 
främsta språkliga instrument och innefattar en rad kognitiva funktioner centrala 
för människans skapande av mening och identitet (se t ex Ricoeur 1984; 
Gripsrud 2002; Koppfeldt 2006; Hydén 2008), vill jag i denna artikel rikta fokus 
på berättelser publicerade på nätet. Genom att belysa några Harry Potterfans 
kommunikation och interaktion, diskuterar jag hur frågor om identitet och makt 
utforskas av fans i ett nätbaserat samtal på en svensk fansajt (se också Olin-
Scheller & Wikström 2010a; Olin-Scheller & Wikström 2010b). Jag ger också 
exempel på hur läsare och författare på fansajten Fefo69 skapar 
praxisgemenskaper (Wenger 2006) genom berättelser och berättande med 
utgångspunkt i ett fiktivt textuniversum. Till dessa berättelser hör självfallet de 
historier – fanfics – som fansen publicerar online, men också de samtal mellan 
läsare och författare som följer på varje publicerat kapitel (Olin-Scheller & 
Wikström 2010a). 

Fansen är alltså medskapare i berättelser på olika nivåer. Dessa berättelser 
har beröringspunkter med varandra på ett sätt som närmast kan beskrivas som 
en kinesisk ask (se fig. 1). Som yttersta ram för det samtalsutsnitt som 
huvudsakligen analyseras i denna text – ”Festen” – utgör det stora 
textuniversumet kring Harry Potter uppbyggt av böcker, filmer, datorspel och 
fansens egna produkter. Utifrån detta återfinns fanfictionförfattaren Evies 
fanfic om den onde trollkarlen Lord Voldemort. Fanficen har rubriken ”Den 
enda han älskade” och kring denna historia utvecklas ett onlinesamtal mellan 
Evie och hennes läsare, där alltså ”Festen” är en del. 

 

                                                
69 Fefo, eller Fenixforum, är en svenskbaserad fansajt organiserad kring fankulturen runt Harry 
Potter. 
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Figur 1 

 
Inom ramen för fansajten skapar fansen på så vis berättelser om sig själva i den 
konversation de har med varandra. Detta öppnar för diskussioner och 
reflektioner bland fansen om hur olika handlingar och sociala interaktioner kan 
utgöra villkor för vad det är att vara människa. I linje med en växande tradition 
inom livsberättelseforskningen, betraktar jag dessa samtal som en social praktik, 
en ”talk-in-interation” där narrativet växer fram som ”a joint venture and the 
outcome of negotiation by interlocutors (De Fina & Georgakopoulou 2008: 
381; Goodwin, 1990, 1997). Till skillnad från långa, monologiska narrativ, ”life 
stories” eller ”big stories” som exempelvis intervjuer resulterar i, kan samtalet 
som analyseras beskrivas som en ”small story” (Bamberg & Georgakopoulou 
2008; Georgakopoulou 2008). ”Small stories”, som det analyserade samtalet, 
uppkommer som ett vardagsfenomen, innefattar flera berättare och är inbäddat 
i en annan kontext (Spreckel 2008), i detta fall en vanlig fanfictionberättelse. 
Som just vardagsfenomen är ”small stories” ett användbart verktyg för att 
studera identitetsskapande hos dem som samtalar och flera studier (exempelvis 
Archais & Tzanne 2005; Georgakoupolou 2008; Spreckel 2008) pekar på 
möjligheten att, som Bamberg och Georgakopoulou skriver, ”frame the micro-
analysis of small stories as a window into the micro-genetic processes of 
identities as ‘in-the-making’ or ‘coming-into-being’” (Bamberg och 
Georgakopoulou 2008: 379). 
 Med detta synsätt – och att de olika berättelserna länkas in i varandra – som 
utgångspunkter, fungerar samtalet både som ett avtryck av individers och 
gruppers roller, värderingar och attityder, och som ett verktyg att forma 

Evies 
fanfic 

Flickornas 
samtal 

”Festen” 

Harry Potters textuniversum 
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praxisgemenskapens identitet. Genom att undersöka hur deltagarna positionerar 
sig gentemot varandra, vilka ämnen de introducerar och hur dessa används för 
att skapa identitet och gemenskap, beskriver jag samtalet som fansens berättelse 
om sig själva.  
 Identitet ska inte uppfattas som något statiskt och oföränderligt. Istället är 
människor ständigt inbegripna i identitetsarbetet och identitet är något som 
konstrueras i olika handlingar i interaktion tillsammans med andra människor 
(Drotner 1991/1996, Goffman 1959/1990). Att urskilja sig själv (the Self) i 
relation till “den andra” (the Other) är grundläggande i identitetsskapandet 
(Griffiths 1999; van Dijk 2004). Den identitetsskapande frågan är således inte 
Vem är jag?, utan snarare Vem är jag i relation till andra och Vem är andra i 
relation till mig? Genom att jämföra egna handlingar och uppfattningen om en 
egen identitet med andra människors, möjliggörs och stimuleras lärande och 
personlig utveckling (Ashcroft, Griffiths, & Tiffin 2007). På nätet kan 
processen att kommunicera med många olika människor och ibland anta olika 
identiteter dessutom bidra till att föreställningen om identiteten vidgas 
(Hällgren 2006).  
 
 

Vardagslivets	  dramatik	  på	  nätet	  
 
Samtalet ”Festen” uppträder i mitten av en fanfic som, liksom många historier 
inom genren, utforskar romantiska relationer mellan olika fiktiva karaktärer. Till 
skillnad från fanfics, som är strikt skrivna enligt våra skriftspråkliga normer, är 
konversationen i kommentarerna, eller ”trådarna”, som de kallas på fansajten 
Fefo, präglad av en chatstruktur med täta inslag av smilisar, engelska uttryck 
och förkortningar.70 Deltagarna i samtalet, en grupp flickor i de yngre tonåren, 
har tidigare bekantat sig med varandra som läsare och författare av en fanfic, 
publicerad på sajten. Genom att interagera och kommunicera kring en fiktiv 
historia inom, konstruerar fansen inte bara en praxisgemenskap, utan också en 
tolkningsgemenskap (Fish 2003; Olin-Scheller 2008) inom vilken de kan röra 
mellan fiktion och liv. Med Goffmans begrepp skulle man kunna beskriva det 
som en förflyttning mellan bakre och främre regioner (Goffman 1959/1998). 
Goffman menar att människans handlande alltid är beroende av tid, plats och 
publik och hans teorier om vardagslivets dramatik och hur individen iscensätter 
sitt jag är användbara redskap för att beskriva interaktionen mellan olika aktörer 
på nätet.  

                                                
70 För en ”ordlista” över de begrepp som används i denna text, se nedan. 
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 I kontakten mellan människor i vardagslivet menar Goffman att det finns 
starka paralleller mellan de förutsättningar som råder för dramat och för det 
samspel som finns människor emellan. Också i det vardagliga livet spelar vi 
olika roller när vi presenterar oss och när vi framträder i skilda sammanhang 
gör vi det för någon, alltså för en publik. Här väljer vi att betona vissa saker till 
förmån för andra som vi tonar ner. Detta leder till att vi kan sägas ha en främre 
och en bakre region vid våra framträdanden (Goffman 1959/1998: 97ff). Den 
främre regionen avser de (språkliga) verktyg som behövs för att framträda eller 
den plats där framträdandet äger rum vid ett specifikt tillfälle. Vid samma 
specifika tillfälle är den bakre regionen det sammanhang där den agerande 
personen är närvarande men inte publiken. Den bakre regionen är alltså en plats 
eller en situation där den agerande personen kan slappna av och förbereda sig 
och öva på sin roll tills det är dags att kliva fram framför publiken igen. 
Rörelsen mellan den bakre och den främre regionen, menar Goffman, är därför 
en viktig del i identitetsarbetet. 

 Såväl den främre som den bakre regionen är självklart relativa begrepp och 
existerar bara i specifik praktik.. De olika berättelser som fansen deltar i, skiljer 
sig alltså åt i fråga om såväl publik, som vilka bakre och främre regioner fansen 
visar av sig själva när de agerar inom fangemenskapen. Goffmans teori ger dock 
en förklaring till hur vi samverkar med varandra i vardagslivet och hur vi 
utvecklar ett system för att uttrycka känslor som står i konflikt med vår 
framsida. Dessa metoder hjälper oss inte bara i interaktionen offline, de kan 
också utvecklas och användas online (Svenningsson Elm 2008). 

Kommunikation och interaktion via nätet erbjuder, inte minst på grund av 
möjligheten till relativ anonymitet, en någorlunda säker plats för människor att 
pröva roller och identiteter (Stern 2004; Grisso & Weiss 2005). Att dessutom 
använda en fiktivt textuniversum som utgångspunkt för interaktionen innebär 
att deltagarna kan röra sig såväl inom fiktionen, som mellan varandra som 
människor utanför det fiktiva rummet. Att röra sig mellan fiktion och fakta – 
och därtill mellan främre och bakre regioner – kan därför sägas ha betydelse för 
processen att forma uppfattningar och värderingar om sig själv, men också om 
det omgivande samhället. 
 
 
Mellan text och liv 
 
Samtalssekvensen ”Festen” äger rum i mitten av en fanfic där deltagarna, 
förutom att diskutera form och innehåll i historien, också har lyft frågor om vad 
ondska är. Historien handlar om den elake trollkarlen Lord Voldemort, född 
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som Tom Dolder, och fansen diskuterar om den beskrivning författaren Evie 
gör av Rowlings fiktiva karaktär, är trovärdig (se också Olin-Scheller & 
Wikström 2010a). Till skillnad från källtexten där Tom Dolder föds ond, är han 
i Evies berättelse en person som kan känna kärlek. Genom att interagera och 
kommunicera kring fanfictionhistorien och förhandla om tolkningen av var 
gränserna för Harry Potters textuniversum är, skapar Evie och hennes läsare 
tillsammans en praxisgemenskap präglad av starka känslor. Efter fyra kapitel har 
deltagarna enats om tolkningsramarna och många är väldigt positiva till 
historien. En av läsarna, Scottie, säger: 
 

Jag blir så hära varm av att läsa den här ficen...Jag kan verkligen se dolder 
framför mig..jag tror inte på att han aldrig varit kär/förälskad…även fast hon 
[Rowling, min kommentar] säger de…så tror inte jag på de…för det var 
säkert så här de va:D han verkar liksom …mysig på nått sätt:D:P 

 
De starka känslor som Evies fanfic skapar, gör att fansen börjar vidga 
praxisgemenskapen genom att lyfta in aspekter i samtalet som sannolikt hör till 
deras bakre regioner. Evie har inte haft tid att producera text i den hastighet 
som hennes läsare önskar och hon lägger ut en tråd för att förklara varför. Hon 
säger: 
 

Förlåt. Jag vet att jag varken har varit aktiv i tråden, lr kommit ut med ett 
nytt kapitel och ni anar inte hur mycket skuldkänslor jag får. Men jag mår 
verkligen inge bra nu, psykiskt sett, och det är så mycket saker i mitt liv just 
nu att jag varken orkar, vill eller klarar av att skriva. Förhoppningsvis 
kommer nästa kapitel till helgen…jag ber så hemskt mycket om ursäkt. 
Hoppas ni fattar. <3. 
 

Genom att göra denna positionering situerar Evie sig själv som en varelse i en 
specifik social och kulturell kontext. Bamberg (1997) urskiljer tre olika nivåer på 
vilket sätt man kan positionera sig i förhållande till varandra och till omvärlden i 
ett specifikt narrativ, vilket flickornas samtal kan betraktas som. Dessa nivåer är 
berättelsens värld, det interaktionella sammanhang i vilket berättelsen äger rum 
och det bredare sociala sammanhang som ligger bortanför det specifika 
samtalet. Den första nivån handlar om hur berättelsens karaktärer positionerar 
sig i relation till varandra (nivå 1). Den andra nivån handlar om hur talaren 
positionerar sig själv i relation till publiken (nivå 2). Den tredje nivån slutligen 
handlar om hur berättarna positionerar sig gentemot varandra i en vidare social 
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kontext (nivå 3). Här handlar det inte så mycket om vad som sägs utan mer hur 
språket används för att göra argumenten trovärdiga också utanför den specifika 
kontexten. Här ställs frågor om hur man uppfattas och vill bli förstådd. Genom 
att använda dessa tre nivåer som ett analytiskt redskap diskuterar jag de 
identitetsskapande processer och uppfattningar om social interaktion som visas 
i samtalet.  

De tre beskrivna nivåerna går självfallet inte att renodla utan det är alltid ett 
samspel mellan dem. När Evie beskriver att hon, på grund av en rad orsaker, 
inte hunnit skriva de kapitel läsarna förväntat sig, positionerar hon sig på alla tre 
nivåerna. Kommentaren, ”Jag vet att jag varken har varit aktiv i tråden, lr 
kommit ut med ett nytt kapitel och ni anar inte hur mycket skuldkänslor jag 
får”, visar att hon positionerar sig som Författaren med stort F, vars text alla 
väntar på (nivå 1). Samtidigt vill hon att de andra deltagarna i gemenskapen ska 
visa medkänsla eftersom hon inte mår bra (nivå 2). Hon gör detta genom att 
beskriva sin situation på ett sådant sätt att det i en vidare social kontext (nivå 3) 
skulle ge henne legitimitet och tillräckligt starka skäl till att inte vara aktiv (”Men 
jag mår verkligen inge bra nu, psykiskt sett, och det är så mycket saker i mitt liv 
just nu att jag varken orkar, vill eller klarar av att skriva”).  Man skulle kunna tro 
att hennes yttrande skulle avsluta, eller åtminstone pausa, interaktionen, men i 
det här fallet öppnar Evies ord för samtal där deltagarna inte bara kan diskutera 
den fiktiva texten, utan också påbörja rörelser mellan sina bakre och främre 
regioner.  
 

Witchie: är det skolan, eller någon som trackar dig? eller typ hemma? (vet hur 
det är..o du behöver inte berätta om du inte vill. 
Star: Nä, du får gärna berätta för oss fefosar, men du måste ju inte. Hoppas 
du mår bra elr/och blir bättre :). Vi vill ju inte att vår Evie ska må dåligt. 
Witchie: neej ^^ fefos måste hålla ihop! 
Star: Jaa! 
Witchie: *sjunger nån liten visa* 
Evie: Nej alltså…skolan är väl en tyngd  iofs, sjukt jobbigt med alla prov o 
så..men just nu är det mer alltså. Jag vill inte säga för mkt, men det har väl 
mest att göra med unhappy love, problem med kompisar, svek 
kroppskomplex…and all that. Lite jobbigt just nu, men jag försöker ta mig 
ur det.^^ 
Songberg: naawww, stackars dig *ge bamsekram* 
Star: Ja, bamsekram! Neeeiii FEFOSKRAM (vet inte riktigt va de e men de 
lät kul) 
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Witchie: Naaw..:/ *ge fefoskram jag me* 
Star: Kan vi inte göra den här tråden lite aktivare medan vi väntar på kapitlet? 
Typ presentera oss? Jag heter Jasmine:P 
Witchie: Watashi wa Emilia desu~! (jag är emilia xDD) 
Moosy: Jag är Moa:P 
Witchie: hej Moa^^ Ohaiyou alla..inte för att jag tror man kan säga gomorron 
nu men ...^^ 

 
I exemplet ovan gör flickorna flera olika typer av positioneringar. Inledningsvis 
positionerar de sig själva i relation till varandra genom att agera via sina 
nätidentiteter (nivå 1). Men detta räcker inte för Star som vänder sig till 
publiken med sin kommentar (”Kan vi inte göra den här tråden lite aktivare 
medan vi väntar på kapitlet? Typ presentera oss? Jag heter Jasmine:P”) och 
därmed tar över initiativet i samtalet när Evie dragit sig tillbaka (nivå 2). 
Nätidentiteternas smeknamn kompletteras på så vis med det som man får 
förmoda är flickornas namn offline. En av flickorna, Witchie, avslöjar dessutom 
ytterligare en grupptillhörighet – nämligen att vara ett mangafan (nivå 3).71 

Tydligt i denna sekvens är också hur deltagarna skapar en allt tätare 
gemenskap genom att positionera sig som protagonister där de inte bara stöttar 
Evie, utan också varandra (nivå 1). Detta sker också genom att i ett vidare 
socialt sammanhang (nivå 3) särskilja sig själva som grupp gentemot andra 
(”berätta för oss fefosar”, ”fefos måste hålla ihop” och ”FEFOSKRAM”). 
Witchie (”är det skolan eller någon som trackar dig?”) och Star (”du får gärna 
berätta för oss fefosar, men du måste ju inte”) tar omväxlande initiativet till att 
utvidga diskussionen till den privata zonen, eller bakre regionen. Genom att 
presentera sig med sina namn offline definierar och stärker deltagarna 
praxisgemenskapen ytterligare genom att de nu vet att gruppen bara består av 
flickor. På så vis kan de som grupp positionera ”sig själva” i relation till ”den 
Andra” – i det här fallet gruppen pojkar (nivå 3). I samtalet uttrycker flickorna 
ett missnöje med hur den manliga manlige huvudkaraktären i 
fanfictionberättelsen Tom Dolder agerar. Songberg säger: ”Det var så gulligt 
när han [Dolder, min kommentar]försvarade henne och att han egentligen 
kunde tänka sig att vara offentligt ihop med henne, om det inte var för att det 
var en svag punkt … Killar alltså!”. Genom att urskilja sig själva genom att 
betona värden som delas av gruppen, skapar fansen identitet som flickor, 
samtidigt som de stärker sin praxisgemenskap. Detta i sin tur gör att det också 
                                                
71 För många manga-fans är det självklart att både identifiera sig med den japanska kulturen som 
kunna lite japanska. Genom att presentera sig på japanska, visar Witchie att hon kan några uttryck 
och fraser och också att hon sannolikt är ett manga-fan. 
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skapas ett gynnsamt klimat för att fortsätta att utforska såväl vad som utmärker 
ondska, som frågor om makt.  
 
 
Festen kan börja 
 
När författaren Evie gör uppehåll i publiceringen av fler kapitel vill läsarna, 
framförallt Moosy, Star, Witchie, ändå upprätthålla gemenskapen. Star tar 
återigen initiativet och säger: ”Nu står tråden stilla igen, kan inte vi läsare sätta 
lite fart medans vi väntar på kapitlet???:P”. Hon får snabbt svar från Witchie 
och följande dialog utspelar sig: 
 

Witchie: hmm, va ska vi göra? xDD 
Star: Öhhh… Jag vet inte, har du nån ide? 
Witchie: vi kan .. FESTA! 
Star: YEEEEY!!! PARTY PARTY PARTY!!! 
Witchie: *dansa fånig dans* YAY! 
Star: DANSA DANSA DANSA! Dansar med dig! 
Witchie: *står och dansar urlöjligt* 
Moosy: *tittar konstigt på er och börjar sedan dansa fågeldansen* 
Witchie: *dansar med* 
Star: ”*Dansar fortfarande och …aj, nu snubblade jag visst, vill ha en läsk :) 
Witchie: JA MED! EN COLA ZERO! 

 
Efter en kort stund, och kanske en viss tvekan är även Moosy med på noterna: 
 

Witchie: JA! *tar Moosys hand* 
Moosy: *leder ut på dansgolvet och börjar dansa vals i 5-takt* :o 
Witchie: (går det att dansa vals i 5 takt? xD) *dansar med* 
Moosy: (haha egentligen inte, men det går nog :D xD *spårar ur och börjar 
istället headbanga* 
Witchie: *står och kollar chockat på Moosy* 

 
Flickorna är inledningsvis lite tveksamma till tilltaget att ställa till med ett party. 
De positionerar sig gentemot varandra (nivå 1) genom att förhålla sig lite 
avvaktande och dansa ”urlöjligt” och ”en fånig dans” (Witchie), där de inte tar 
situationen på allvar. Även hos Moosy märks denna tveksamhet (”tittar konstigt 
på er”) och liksom Witchie tonar hon ner allvaret genom en lite löjlig dans, 
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(”fågeldansen”). Det dröjer dock inte länge förrän den inledande tveksamheten 
är borta och festen är i full gång.  

I brist på nya kapitel utvecklar således läsarna ett improviserat manus där de 
i fiktionens form kan fortsätta att utforska identiteter och villkor för social 
interaktion.72 När festen utvecklas återvänder fansen till det fiktiva 
textuniversumet och fortsätter att röra sig mellan sina främre och bakre 
regioner. Förutom Harry Potter, figurerar i detta fiktiva rum också hans 
skolkamrater Ron Weasley och Draco Malfoy, Sirius Black – Harrys beskyddare 
– och läraren Remus Lupin. Genom att experimentera med olika attityder och 
förhållningssätt till ett traditionellt festande, som att dansa, flirta, dricka alkohol, 
bjuda upp varandra etcetera, positionerar sig fansen såväl till varandra som till 
de fiktiva karaktärerna (nivå 1). På så vis konstruerar de identitet med avseende 
på genus, ålder och social position. Deltagarna i samtalet är också tydligt 
medvetna om att andra fans, som bara gör enstaka eller inget bidrag till 
konversationen, sannolikt uppträder som så kallade ”lurkers” (det vill säga 
anonyma och tysta deltagare) på sajten. För att behålla sin trovärdighet i relation 
till dem och inte riskera att bli ifrågasatta (nivå 2), måste flickorna hålla sig inom 
de tolkningsramar som praxisgemenskapen förhandlat fram.  
 

Witchie: *letar efter en snygg kille och börjar dansa med honom* 
Moosy: *tar med Remus till förfriskningsbordet och börjar dricka honungsöl* 
Carrie: *Börjar prata med dig också, men snart drar Ron upp mig på 
dansgolvet och vi börjar dansa till en väldigt snabb låt* 
Witchie: YAY! 
Moosy: ooh, men najs:D *Remus går på dass och jag börjar försöka dansa 
med Witchie igen* 
Carrie: Nää, men det e väl inte trevligt att göra mot sin hmm *host, host* 
dejt… *lämnar Ron, och börjar dansa med Draco Malfoy istället den 
snyggingen (I alla fall Tom Felton)* 
Witchie: *dansar med* 
Moosy: meeh han gick ju på toa:D *dansar vilt med Jasmine* 
Carrie: Jaa, det förstås! *fortsätter dansa med Draco* 
Moosy: haha, man måste underhålla sig själv medan han är borta:D *dansar 
bort till Carrie och försöker dansa mellan henne och Draco för att sno 
Carrie* 
Carrie: *börjar dansa med dig, medan Draco går och tar lite honungsöl 
*(förstår inte hur han kan dricka den vidriga sörjan)* 

                                                
72 Festen fortsätter i realtid under flera dagar och min utskrift av samtalet är cirka 6 sidor lång.  
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Star: Kan nån förklara vart alla killar kommer ifrån? Vem bjöd in dem om jag 
får fråga? 
Carrie: Jag tog med dom när jag kom!! Jag är bäst!! Heheh!!xD 

 
Sammantaget utgör denna konversation en balansakt där flickorna utforskar 
uppfattningar om villkoren för ett specifikt socialt sammanhang. Även om de 
håller sig till det fiktiva rummet när de positionerar sig gentemot varandra och 
publiken (nivå 1 och 2), behåller de sina genusidentiteter. De införlivar också 
delar av sina bakre regioner i samtalet, till exempel uppfattningar i en vidare 
kontext om hur festande går till (nivå 3). Efter en stund reagerar emellertid Star 
på att pojkarna hamnat i festens fokus, vilket för ett ögonblick utmanar fansens 
praxisgemenskap. Även om flickorna i första hand har positionerat sig som 
heterosexuella (nivå 3), tycks de fiktiva pojkarnas närvaro störa balansen. 
Moosy återtar dock snabbt initiativet och kontrollen till den gruppen flickor 
utanför det fiktiva rummet, genom yttrandet: ”Hahaha vi har förvandlat denna 
tråden till ett dejtingcenter med alla snyggisar från Harry Potter!” I samtalets 
rörelse mellan fiktion och liv får fansen möjlighet att positionera sig på flera 
nivåer, inte minst gentemot de tysta och anonyma deltagarna på sajten (nivå 2): 
 

Moosy: haha jaaa… undra om de andra tycker att vi är dryga xD med det är 
kul det här jue:D 
Carrie: Visst e det!? Nääh, vi e inte dryga! Vi e snygga!!!!! (säger vi…) O alla 
killar gillar ju snygga tjejer!!! Elr hur, heheh! Det har e det bästa partyt ja vart 
på! 
Moosy: haha yääh vi är så snygga xD :D:D 
Carrie: I love to party!!!!!!! xD *Nu när jag insett att jag e snygg, så ser jag att 
de flesta tittar på oss.* 

 
Moosys yttrande “undra om de andra tycker att vi är dryga” and Carries 
”/…/så ser jag att de flesta tittar på oss”, är en tydlig positionering i relation till 
en publik (nivå 2). Men på samma gång positionerar fansen sig i samtalet i 
relation till varandra (nivå 1) genom att stötta och uppmuntra varandra när de 
enas om att alla som deltar i festen är ”snygga”. I sekvensen äger också en 
positionering rum i en vidare social kontext (nivå 3), när fansen hänvisar till en 
allmän uppfattning att alla, och i synnerhet pojkar, “ gillar ju snygga tjejer”. Här 
blir det också tydligt att flickorna positionerar sig inom en heterosexuell kontext 
där kvinnor förväntas vara objekt för männens blickar. 
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Festen på Fefo skapar ett starkt känslomässigt engagemang mellan 
deltagarna, vilket stärker praxisgemenskapen ytterligare och öppnar för att 
fansen kan fortsätta att experimentera med och utforska identiteter. Plötsligt tar 
dock festen slut. Detta händer när Evie återvänder till samtalet genom yttrandet 
”Här går det vilt till ser jag :D” och sedan lägga till att hon nu har blivit frisk 
och har börjat skriva igen. Genom att publicera ett nytt kapitel på sajten, återtar 
Evie positionen som samtalets auktoritet (nivå 1).  
 

Moosy: ååh vi är bara glada att du är tillbaka, att du fick fram ett kapitel så 
snabbt!!!:D Asså efter att du börjat skriva igen^^. Jag blev också så glad när 
jag såg ämnet…först när jag såg ämnet så såg jag att du var inne, men jag 
tänkte inte så mkt på det sen när jag såg ämnet, jag bara, Vänta nu lite…x). 
åååh du är tillbaka och du skriver och du mår bättre? Hoppas saker löser sig, 
vi, dina ”fans”;), finns här för dig:)<3 
Evie: haha<3vänta med att bli glad till EFTER kapitlet. Som sagt är det det 
första jag skriver på månader så förvänta dig inte så mkt. :P aw tack<3ja. jag 
mår bra nu, och har äntligen fått tillbaka lusten att skriva...:)<3 
Witchie: äsch det gör inte så mycket om det inte är bra, det viktigaste är ju att 
du fått tillbaka skrivarlusten och du är tillbaka här <3<3<3<<3 

 
När deltagarna har enats om att Evie verkligen är tillbaka på sajten igen, skiftar 
de snabbt fokus tillbaka till fanfictionberättelsen. Detta samtal innefattar inte i 
samma utsträckning som den iscensatta festen stora rörelser mellan deltagarnas 
främre och bakre regioner. Intimiteten och omsorgen om varandra som 
flickorna tillsammans byggt upp i praxisgemenskapen, finns dock fortfarande 
där.  Denna närhet öppnar för att återvända till diskussionen om vad ondska är 
och såväl hur Rowlings karaktär Tom Dolder/Lord Voldemort som Evies 
tolkning av honom, kan uppfattas och förstås.  

I Evies senaste kapitel utvecklas Tom Dolder mot att bli alltmer ond och 
våldsam, vilket ställer den tidigare framförhandlade tolkningsgemenskapen på 
prov. Songberg positionerar sig i samtalet genom att pröva vilka uppfattningar 
om ondska som de andra kan acceptera (nivå 3). Hon säger: ”det var ju riktigt 
bra^^ tycker dock inte om våran kära Voldie…han ger mig kalla kårar *ryser*”. 
Ramarna för den figur som flickorna byggt upp tillsammans (”våran kära 
Voldie”), måste alltså omförhandlas. Genom att göra detta väger fansen olika 
uppfattningar som kan förknippas med ondska mot varandra och diskuterar hur 
man ska kunna bemöta denna egenskap (nivå 3). Bland annat är deltagarna 
mycket fascinerade av sina blandade känslor gentemot ondska. Evie menar: 
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”Jag har nog någon slags hatkärlek mot honom, vilket nog till viss del speglas i 
ficen tror jag<3^^”. ”Precis”, fyller Songberg i, ”man hatar honom fast man 
känner ändå en slags magisk (haha) dragning till honom…”. Detta kan fansen 
enas om och gemenskapen är återställd. 
 

Evie: awww, jag har nog nån slags hatkärlek mot honom [Dolder] vilket nog 
till viss del speglas i ficen tror jag <3^^. 
Witchie: Precis man hatar honom fast man känner ändå en slags magiskt 
(hahahah) dragning till honom ….Det är samma med Bellatrix [också en 
karaktär som representerar ondska i Harry Potter, min kom.] 
Evie: Just det<3… det är konstigt men underbart haha^^  
Carrie: Du skriver verkligen underbart, men jag gillar våran Voldie mindre 
och mindre. Men jag är fortfarande fascinerad av honom … konstigt jag vet 
… men det är så det är^^ 
Evie: haha jag älskar våran Voldie, men jag är lite arg på honom haha xD XD 
 

Deltagarna i konversationen förhandlar alltså om hur de kan förstå den fiktiva 
karaktären Tom Dolder såväl i Evies tolkning som i uppfattningar om honom i 
hela textuniversumet. Songberg positionerar sig i relation till Evie (nivå 1) 
genom att berömma hennes fanfic (”det var ju riktigt bra^^”). På samma gång 
positionerar hon sig i en vidare social kontext (nivå 3) gentemot den typ av 
person som Tom Dolder representerar (“jag får kalla kårar”). Flickorna 
positionerar också sig själva i relation till varandra när de säger att Tom är en 
person man kan älska och hata – som man kan med de flesta människor. Detta 
”förmänskligande” gör honom svagare och med mindre makt, vilket medför att 
rädslan för honom också blir mindre. Genom att ge Tom Dolder ett 
nedsättande smeknamn “Voldie” med epiteten “vår” och “kära”, formar fansen 
honom till någon de inom sin praxisgemenskap kan kontrollera. I sina 
ansträngningar att förstå Tom Dolder, normaliserar de honom genom att inte 
acceptera att han, som i Rowlings källtext, är född ond och våldsam.  
 

Evie::P Han är galen och ond, men kan ändå känna kärlek ^^ 
Carrie: Jag vet^^ 
Moosy: han är så ond och ändå har han förmågan att älska en tjej… även om 
han hatar sina känslor så FINNS dom där! XD 
Evie: ahh.. jag tycker nästan synd om honom <33 Haha han är verklig på nått 
sätt och man blir känslomässigt engagerad när man skriver om honomXD 
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Songberg: jag håller med... man tycker verkligen synd om honom när man 
marker hur plågad han är av alla känslor som far runt i hans kropp. Om man 
kan föreställa sig en person och känna alla känslor han känner – det är en bra 
historia och en bra författare!  
Moosy: Precis! <3 :P  
Evie: Oh tack. *rodnar* jag skriver ju bara hahaha XD 

 
Fansen tycks ha en uppfattning att det som utmärker en person offline – eller 
en trovärdig karaktär i en fiktiv berättelse – är att hon/han är flerdimensionell 
och exempelvis har förmågan att både älska och hata.  På samma gång är de 
medvetna om att detta inte är enkelt för någon! Moosys och Songbergs 
yttranden (”han är så ond och ändå har han förmågan att älska en tjej… även 
om han hatar sina känslor så FINNS dom där!”, respektive ”man tycker 
verkligen synd om honom när man marker hur plågad han är av alla känslor 
som far runt i hans kropp”), rör sig mellan bakre och främre regioner. Dessa 
yttranden kan också betraktas i relation till det fansen tidigare diskuterat om hur 
man kan agera i privata situationer med föräldrar, vänner eller skolkamrater 
offline (som börjar med Witchies ”är det skolan, eller någon som trackar dig? 
eller typ hemma? (vet hur det är..o du behöver inte berätta om du inte vill)”). 
Genom att positionera sig till en vidare social kontext (nivå 3) där de kan 
utforska olika attityder till och uppfattningar om ondska, gör flickorna det 
möjligt att hitta gränser i mänskligt beteende. I ovanstående sekvens är fansen 
också fullt medvetna om de fiktiva gränserna för sin interaktion (nivå 2 och 3) 
och använder fiktionen som ett redskap i rörelsen mellan främre och bakre 
regioner (jag tycker nästan synd om honom <33 Haha han är verklig på nått 
sätt och man blir känslomässigt engagerad när man skriver om honomXD”, 
respektive ”jag håller med... man tycker verkligen synd om honom när man 
märker hur plågad han är av alla känslor som far runt i hans kropp. Om man 
kan föreställa sig en person och känna alla känslor han känner – det är en bra 
historia och en bra författare!”). Såväl fiktion som att vara ett fan är baserat på 
ett känslomässigt engagemang, och i interaktionen i detta specifika samtal, visar 
flickorna hur dessa aspekter samarbetar i utforskandet av identitet.  
 
 
Att utforska makt 
 
I detta kapitel har jag visat hur en grupp fans på ett kreativt och konstruktivt 
sätt i ett samtal online, använder fiktion och virtualiteten som redskap för att 
skapa identitet som flickor, tonåringar och vänner. Genom att skapa en 
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praxisgemenskap och inom denna grupp positionera sig i relation till pojkar och 
män utforskar de bland annat sätt att bli och vara kvinna. När de använder 
ondska som utgångspunkt – en grundläggande mänsklig egenskap – undersöker 
fansen vad som kännetecknar en ond person och onda handlingar. På så vis 
väcker de också frågor om makt. I artikeln visar jag att flickornas 
genuskonstruktion bland annat görs i relation till Harry Potters textuniversum 
där ondska är starkt förknippat med våld, vilket i sin tur har starka kopplingar 
till maskulinitet (Jensen 1993).  Jensen menar att tänka “våld” är att tänka 
“man”, och att vara maskulin innebär därmed att ta ansvar och kontroll och att 
besitta makt (s. 165). Eftersom genusidentiteter skapas och upprätthålls genom 
skilda val och handlingar (Butler 1990; Ambjörnsson 2004) och genus, sex och 
sexualitet mer handlar om att “göra” än att “vara”, kan fansen sägas konstruera 
identitet som flickor när de interagerar med den onda karaktären Tom Dolder 
som utgångspunkt. Att vara deltagare och medskapare i en nätbaserad 
fangemenskap underlättar rörelserna mellan främre och bakre regioner eftersom 
nätet möjliggör en uppluckring av gränserna mellan fiktion och liv, mellan 
personliga känslor och upplevelser. Det som flickorna verkligen utforskar i sin 
konversation är därför frågor som har stark social relevans – nämligen frågor 
som har att göra med makt. Tillsammans frågar dem och undersöker vem som 
har makt och varför. Deras utforskande baseras på starka känslor och 
karaktäriseras av en experimentell lekfull ansats som erbjuder möjligheten att 
utmana normer och gränser för främre och bakre regioner.  
 
Litet chatlexikon 
*mellan dessa tecken skrivs en anvisning till vad man just då gör* 
:) = glad och ler (alternativ symbol: ^^) 
;) = glad och  ler och flirtar skämtsamt 
:P = lipar skämtsamt 
;P = glad och lipar och flirtar skämtsamt 
:D = glad och skrattar mycket 
:D:D:D = jätteglad  
XD = gapskrattar 
:/ = lite sur och ledsen 
:( = mycket sur och ledsen 
:o = förvånad  
:O = mycket förvånad 
<3 = tycker om (hjärta) 
naw = inkännande och empatisk 
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lr = eller 
iofs = i och för sig 
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Kapitel 10 

”Vill man ha det samhälle som är?”  
Den integrerade lärarutbildningens uppgång och fall i en 
pensionerad lärarutbildares berättelser. 
 
 
 
Héctor Pérez Prie to  
 
 

… frågan är väl när kommer nästa studentrörelse? Det, det är 
väl där som kraften finns, det att ungdomen vill göra något, att 
de blir medvetna om vad som håller på att hända och… eller 
vill man ha det samhälle som är? 

 
Kjell73, nyligen pensionerad lärarutbildare, funderar över vad som håller på att 
hända med lärarutbildningen och uttrycker en avsaknad av en engagerad 
studentrörelse som kan driva utbildningspolitiska frågor i en annan riktning än 
dagens. Vi befinner oss i slutet av en serie livsberättelseintervjuer med fokus 
riktat mot hans erfarenheter av flera decenniers arbete som lärare och 
lärarutbildare. Under dessa samtal har det växt fram en berättelse om en 
expansiv och dynamisk period i det svenska utbildningssystemets historia, som 
uppvisar såväl stora kvantitativa uppbyggnader som förändringar i 
undervisningens innehåll och form. En berättelse som i Kjells fall har sin början 
i en B-skola i norra Värmland, där han gick sina första skolår, och som avslutas 
ett halvt sekel senare när han pensionerades som lärarutbildare vid Karlstads 
universitet. 

Mycket av våra samtal under dessa intervjuer har kommit att kretsa kring 
det Kjell med entusiasm berättat om det gemensamma arbete som studenter 
och lärare drev under 1970-talet vid lärarutbildningen i Karlstad för att förändra 
undervisningen och bygga en integrerad lärarutbildning. Samtalen ägde rum 
2008, när denna integrerade lärarutbildning, i en helt annan utbildningspolitisk 
kontext, var på väg att reformeras bort och återigen ersättas av en ”ny” 
lärarutbildning, som i långa stycken innebär en återgång till de gamla 
differentierade utbildningarna. Det är sammanhanget i vilket våra samtal äger 
rum och där Kjell funderar över sitt liv som lärarutbildare, och med en viss 

                                                
73 Fiktivt namn. 
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förhoppning undrar han när nästa studentrörelse som vill göra något kommer. 
En studentrörelse som blir medveten om vad som håller på att hända och 
därför ställer sig frågan om man vill ha det samhälle som är. 

I detta kapitel kopplar jag samman Kjells narrativa reflektioner över sina 
erfarenheter av skola och lärarutbildning med några decenniers svensk 
utbildningshistoria och lyfter fram en berättelse i vilken den integrerade 
lärarutbildningen framstår som en produkt av studenters och lärares 
gemensamma strävan efter att demokratisera utbildningen.  
 
 
Narrativ reflektion: ett fönster mot gångna tider 
 
Det som Kjell gör under våra samtal, är vad Mark Freeman (2010) kallar för 
hindsight, att titta bakåt på det förflutna med nuet som utsiktspunkt och se saker 
på ett nytt sätt, eller dra slutsatser som inte hade varit möjliga att dra medan 
saker och ting hände. Det är i ljuset av den nutida pågående återgången till de 
differentierade lärarutbildningarna som Kjell lyfter fram betydelsen av 
studentrörelsen för det som hände då och för det som kan vara möjligt i 
framtiden. Det handlar därför, menar Freeman, inte enbart om minnet, utan 
också om berättandet. När vi tittar bakåt på det vi har varit med om för att se 
möjliga förbindelser, sysslar vi oundvikligen med berättelsekonstruktion. Den 
gångna tidens erfarenheter ser vi i nuet som delar av en framväxande helhet, 
som episoder av en berättelse under utveckling. Denna process av narrativ 
reflektion, genom vilken vi binder samman skilda episoder i vårt liv till en 
berättelse och som är central för vår självförståelse och vårt meningskapande, 
utgör den ena hörnpelaren i detta kapitel. Berättelser om våra liv är ur det 
perspektivet i första hand inte en fråga om ”objektiva redogörelser av vad som 
faktiskt hände”, utan snarare en fråga om kreativa processer av meningskapande. 
Processer som inbegriper såväl ett konstruktivt görande, som ett utforskande 
och en förklaring av den värld vi befinner oss i (Freeman, 2010).   

Dessa personliga berättelser säger oss, som Molly Andrews (2007) påpekar, 
inte enbart något om berättare och deras identitetsgörande, utan utgör även ett 
litet fönster mot tider och historiska förändringar som vi formas av och som vi 
är med och formar under våra liv. Tider och förändringar som inte kan 
reduceras till individuella människors meningsskapande, utan som utgör delar 
av större sociala och historiska sammanhang. Kjells återblickar utgör därför ur 
det perspektivet inte enbart en betraktelse och reflektion över gångna 
personliga erfarenheter, utan även en betraktelse och reflektion över några 
decenniers svensk utbildningshistoria. Det är i ljuset av dessa historiska 
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förändringar av det svenska samhället och dess utbildningssystem som Kjells 
berättelser blir tillgängliga och begripliga för oss, samtidigt som dessa 
berättelser utgör utsiktspunkterna från vilka de historiska förändringarna lyfts 
fram. Detta dubbla perspektiv utgör den andra hörnpelaren för kapitlet.   

Berättande och berättelser om våra liv betraktas här som sociala handlingar 
med vilka vi gör påståenden om världen och om oss själva, och med vilka vi 
konstruerar gränser och positionerar oss i förhållande till andra (Mishler, 1999). 
Det är handlingar som äger rum i specifika sammanhang och vänder sig till en 
specifik publik, och som för att bli igenkännbara och begripliga gör bruk av 
specifika kulturella resurser och konventioner (Mishler, 1999). Fönstret mot det 
förgångna är därför inte helt ”rent” utan färgat av det sammanhang i vilket det 
berättas. Det förändrade utbildningspolitiska läget och återgången till den gamla 
lärarutbildningen, mot vilken Kjell positionerar sig som motståndare, är ett 
väsentligt sammanhang för våra samtal. Viktigt i sammanhanget är också att jag, 
den direkta publiken i samtalet, betraktas av Kjell som en som ”var med” och 
”vet hur det var” på 70-talet. Indirekt men ibland också explicit, vänder sig 
Kjell även till de nya generationerna, de som har kraften att förändra världen, 
en väletablerad berättelse, med budskapet att förändring är önskvärt och 
möjligt.     
 
 
Ett liv i lärarutbildningen 
 
Texten skrivs inom ramarna för projektet ”Ett liv i lärarutbildningen” som 
bygger på livsberättelseintervjuer men pensionerade lärarutbildare (se t.ex. Pérez 
Prieto, 2008; Karlsson & Pérez Prieto, 2011; samt Karlssons och Rhöses bidrag 
i denna antologi).  

En viktig bakgrund till projektet är de omfattande och återkommande 
förändringar, reformer och krav som den svenska lärarutbildningen har varit 
och är föremål för alltsedan inträdet i högskolevärlden. Under dessa tre 
decennier har det bl.a. ägt rum en stor kvantitativ uppbyggnad av 
lärarutbildningar på flera olika orter och lärosäten, utbildningen har 
akademiserats som följd av inträdet i högskolan, de differentierade 
utbildningarna har omvandlats till en integrerad lärarutbildning, och just nu 
pågår en återgång till parallella och differentierade utbildningar.  Ett stort antal 
lärarutbildare har under sitt yrkesliv deltagit aktivt under hela denna period i 
uppbyggandet och förändringen av dagens lärarutbildning, och är idag på väg 
att gå i pension eller har nyligen pensionerats. Syftet med projektet är att ta 
tillvara dessa lärarutbildares erfarenheter, lyfta fram deras berättelser om ett liv 
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som lärare och lärarutbildare samt använda det som grund för att studera och 
öka vår förståelse av en rik period i lärarutbildningens historia. 

Texten bygger på tre intervjusamtal med Kjell, om hans erfarenheter av 
vägen till lärarutbildningen. Intervjuerna gjordes våren 2008, två av dem på mitt 
arbetsrum och en hemma hos Kjell. Det rör sig om sammanlagt ca 6 timmar 
intervjusamtal, alla transkriberade i sin helhet. Jag hade träffat Kjell för första 
gången några år tidigare, när jag började arbeta i Karlstad, och vi hade arbetat 
en del tillsammans med internationaliseringsfrågor och bl.a. gjort en resa till 
Chile. Att sätta oss ner och prata om lärarutbildningen och Kjells erfarenheter 
var därför en otvungen och avspänd situation för oss båda, och där vi också 
hade en viss gemensam grund att bygga vidare på. Intervjusamtalen kom i stor 
utsträckning att ha karaktären av en arena för gemensam reflektion, där jag 
ibland mest bidrog med att lyssna (förutom förstås att ha initierat samtalen), 
men där jag också ibland tänkte högt och provade mina funderingar inför Kjell.  

I texten nedan presenterar jag min berättelse om dessa samtal. Den bygger 
på ett urval av det som jag under analysens gång kom att betrakta som centrala 
beståndsdelar av det Kjell berättade för mig. Berättelsen kopplar samman Kjells 
narrativa reflektioner med några decennier svensk utbildningshistoria och följer 
ett linjärt tidsperspektiv, som speglar både den kronologiska struktur som 
intervjuerna fick och den historiska period i vilken Kjells erfarenheter gjordes. 
Direkta citat av Kjells ord är markerade med ”citattecken”. 
 
 
Plocka l ingon och skriva brev :  mot det  moderna Sver ige   
 
Kjells uppväxt i norra Värmland i början av 40-talet utgör startpunkten för de 
berättelser som våra samtal resulterar i. Kjell visar mig fotografier av den gamla 
skolbyggnad där han växte upp. Skolbyggnaden hade hans far köpt 1942 och 
den finns fortfarande i familjens ägo. I huset bodde familjen, men där fanns 
också pappans bageri. Mamman hade kommit från Tyskland i slutet av 30-talet, 
och Kjell visar mig även de brev hon hade skickat till familjen i hemlandet och 
hennes dagboksanteckningar. Jag får också se hans morfars 
dagboksanteckningar som han hade skrivit sedan 1880 fram till 1955. ”Det är 
ett stort material detta” säger Kjell, ”det är ju historiskt intressant” och tillägger 
att han länge haft funderingar på att skriva något utifrån det. 

Sina fem första skolår gick Kjell i en B-skola. Flera klasser tillsammans i 
samma sal, gemensamma lärargenomgångar i vissa ämnen, årskursriktade 
genomgångar i andra, och ”då var det alltså individuellt arbete för de andra 
klasserna”. Det fungerade väldigt bra, ”för min del i alla fall” säger Kjell, ”det 
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blev växelundervisning och då lärde man sig också viss form av disciplin”. 
Lärarna var också väldigt bra, och han minns särskilt Hildur Svensson som ”var 
mycket systematisk och lärde oss läsa och skriva ordentligt”. Systematisk och 
mycket bra är Kjells omdöme av denna skolform, ”vi fick lära oss, ja, fick bra 
kunskaper helt enkelt på de områden som var viktigare, att räkna, läsa, skriva”. 
Kjell understryker att som elev var han ”nog ganska ambitiös, ja, jag var nog en 
snäll elev. Det var jag, och intresserad av skolan. Och uppe i femte klass så var 
jag skolbibliotekarie. Man fick anteckna vilka som hade lånat vissa böcker då. Så 
ja, jag ansågs nog ordentlig och snäll, jag bråkade aldrig, inte mycket i alla fall, 
mer än på rastema, när det var lite slagsmal och så”.   

Det var slutet på 40-talet, början på 50-talet, ”en annan tid”, säger Kjell och 
knyter an dåtiden till nuet, något av ett återkommande inslag under våra samtal. 
Det var inte bara själva uppgiften för samtalen, att lyfta fram Kjells erfarenheter 
av den gångna tiden, som bjöd på det, utan det underlättades också av 
upplägget av intervjuerna: ta en paus från vardagen74 och blicka bakåt efter ett 
helt yrkesliv, reflektera över och tala om vad vi kan ta fasta på. En uppgift och 
en samtalsform som dessutom tycks lockat fram den undervisande läraren i 
Kjell, att döma av hans otaliga konkretiserande berättelser om sådan som 
”kanske inte nutidens barn får vara med om”. På hösten gick exempelvis hela 
skolan ut ”och plockade lingon för att ha matförråd, lingonförråd under hela 
läsåret då” och var fjortonde dag ”fick vi gå till badhuset alla barnen, pojkarna 
en dag och flickorna en annan dag”. Detta ”var en del i den allmänna 
hygienen”, säger Kjell och pekar på en viktig uppgift i det 
moderniseringsprojekt som den dåtida skolan var en central del av, ”för det 
fanns väl nästan ingen som hade den typen av bad som vi har idag i hemmen, 
utan det var att hämta vatten ute på gården i en brunn och så fick man tvätta sig 
i ett kar som man värmde vatten”. 

När Kjell skulle börja sjätte klass fick de åka buss till en annan ort istället 
”och det här var väl kanske inte så populärt då bland barnen, att man skulle få 
åka i väg flera mil till en ny skola då”. Värst var att stå och vänta på bussen på 
vintern, ”särskilt 51-52, det var en av de här stora snövintrarna som man sällan 
har sett”. Det var mitt i 1952 års kommunreform, då ett stort antal 
sockenbaserade landbygdskommuner slogs ihop i storkommuner och där nya 
och större skolor byggdes, vilket sågs som förutsättning för att bygga upp den 
nya högstadieorganisationen som 1946 år skolkommissionen hade föreslagit 
                                                
74 Kritiker av denna sorts samtal likställer att ”ta en paus från vardagen” med att komma bort från 
livet, medan anhängarna hävdar att ”ta en paus från vardagen” är en del av livet, som ger möjligheter 
till den reflektion som inte alltid är möjligt annars. Det är inte så att livet tar semester, hävdar 
Freeman, utan semester är en del av livet (jfr Bambergs och Freemans inlägg i debatten kring 
”small” och ”big” stories i Narrative Inquiry 16:1, 2006). 
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(Marklund, 1980). En sådan centraliseringsvåg startade egentligen, och var som 
starkast, redan under mellankrigstiden: ”år 1920 hade landbygdskommunerna 
nära 11000 skolor. Av dessa lades omkring hälften ned under 1920- och 1930-
talen” (Marklund, 1980, sid 99). Det blev en helt annan skola, ”klassen var 
orolig”, säger Kjell, med ”helt nya grupperingar ifrån olika delar av kommunen, 
vilket också gjorde att det fanns ju lite spänningar emellan dom”. Dessutom 
blev läraren sjuk och de fick vikarier hela tiden, men ”till slut lyckades de hitta 
en oerhört auktoritär lärare som skulle ta ha hand om oss, och på den här tiden 
så var inte aga förbjuden heller. Det var det inte. Så att det var väl en hel del 
örfilar och sådant som förekom i det här. Så att det året var väldigt oroligt”.     

Efter sjätte klass var det dags att söka till realskolan och då skulle man flytta 
till Karlstad, Torsby eller Hagfors. Kjell valde dock ett annat alternativ, 
Hermods brevskola. ”Det innebar helt enkelt att man fick sitta i ett stort rum 
allihop, vi var väl ungefär 20 stycken då”, och där fick de sitta och skriva sina 
brev under handledning av en oexaminerad student. ”Vi hade ingen 
undervisning mer än att vi fick läsa breven, det var traktat upp och ner, och sen 
när vi hade läst breven, så var det ett antal frågor i slutet på det här brevet, och 
då fick man besvara dem och sen skicka in svaren till Malmö”. Det var ca 650 
brev som skulle göras då på tre år, plus en del annat också, exempelvis ”man 
skulle samla in herbarium” säger Kjell skrattande, ”300 växter eller vad det var 
som man skulle ha med sig”. Därefter åkte Kjell till Malmö där Hermods hade 
sina lokaler, och allt som de hade läst under tre år repeterades under en termin 
och tenterades under några dagar. Det var väldigt pressat och komprimerat, 
men samtidigt en väldigt bra – och viktig – form av distansundervisning, säger 
Kjell, ”särskilt för landsbygdens barn då som, ja även lite äldre, vuxna, du kunde 
ju börja den här kursen när du ville då. Och den var ju rikstäckande, från 
Lappland då ner till Skåne”. Det rörde sig om ett hundratal sådana skolor, med 
överlag goda studieresultat för sina elever, och korrespondensskolan blev därför 
från och med läsåret 1959/60 inlemmad i det ordinarie undervisningsväsendet 
(Marklund, 1980, 1981).  

När examinationen var avklarad, stannade Kjell kvar i Malmö för att gå på 
gymnasiet, men efter ett år flyttade han tillbaka till Värmland ”det var ju lite 
långt hemifrån”, säger han. Kjell gick sina tre gymnasieåren i Karlstad, ”på så 
sätt förlorade jag ett år”, men så här i efterhand säger Kjell att det var värt det, 
”det var ganska mycket en erfarenhet ändå, att bo i Malmö då, jag bodde själv 
där, 17 år var jag då”. Kjell berättar skrattande att ”det värsta under den 
perioden, det var faktiskt att jag blev så här sjuk vid ett tillfälle, det var då när 
den här Hongkonginfluensan kom, 1957. Och jag var då under en vecka, 14 
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dagar, totalt utslagen alltså och låg ensam och yra på mitt rum”. Annars var allt 
mycket trevligt och fungerade ”väldigt bra”, säger Kjell och tillägger skrattande: 
”rektorn tyckte det var riktigt exklusivt att ha en elev så långt bort ifrån”, och 
Kjell blev intervjuad av tidningar om ”hur det var att vara inhyst på det viset då 
i Malmö”. Det var lite speciellt med långväga komna elever, ”det var den tiden 
det!” utropar Kjell och anspelar på dagens mångkulturella Malmö, med elever 
komna längre ifrån än norra Värmland. Och som för att ännu tydligare 
förstärka distansen från ”den tiden” tar Kjell upp kostnadsläget, han berättar att 
han bodde inneboende även under gymnasietiden i Karlstad, och ”det jag 
betalade tror jag var 150 kronor för rum, och då ingick frukost och kvällsmat”.   
 
 
På väg t i l l  läraryrket 
 
Utbyggnaden av gymnasieskolan, de stora årskullarna i högskoleåldern och de 
förbättrade möjligheterna att finansiera studierna förde med sig en tredubbling 
av antalet studenter under 1960-talet (Högskoleverket, 2006). I början av detta 
decennium började Kjell, som många i hans generation, att studera på 
universitetet, med sikte riktat på att bli lärare. ”Det var nog så att min mor 
tyckte att jag skulle bli lärare. Hon hade själv varit inne på den tanken när hon 
var ung, men när hon gick på utbildningen då i Tyskland, så blev hon sjuk, så 
hon kunde inte fullfölja sina studier då, men hon hade gärna blivit lärare”. 
Viktigt för valet av läraryrket var också möjligheterna att få ett arbete ”Jag var ju 
ganska liten och klen och uppe i Norra Värmland, de arbeten som fanns, det 
var skogsarbetare och det var ju inte mycket för en annan då som var liten och 
svag”. Arbeta som lärare kunde man även göra var som helst ”det var inte så 
speciellt lokaliserat till någon ort, utan du kunde, så att säga, bo var som helst. 
Det tror jag var viktigt också, liksom att man inte behövde bli fast på något 
ställe. Sedan var jag väl också teoretiskt intresserad, läste mycket som barn 
också. Skönlitteratur. Och just det här, jag var ju bibliotekarie också i skolan.”  

Kjell inriktade sig på en ämneslärarutbildning och tog därför först en 
examen med ämneskombination pedagogik, psykologi, litteraturhistoria och 
nordiska språk, därefter gick han ”ett år på lärarhögskolan för att bli lärare”. 
Ämnesstudierna var avklarade så den första terminen var det ”enbart 
pedagogiska studier och metodiska studier. Och sen var det också då insprängt, 
ett antal praktikveckor i detta. Och den andra terminen var helt och hållet 
praktikbaserad. Vi fick gå på en skola då som praktikanter, med ett nedsatt antal 
undervisningstimmar, där vi hade tillgång då till att förbereda undervisningen 
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och för samtal med vår handledare. Så att det blev ju i den meningen ingen 
praktikchock, kan man säga, därför att det var ju integrerat ifrån början”. 

Kjell läste i Göteborg, men gjorde sin praktik i Örebro, ”det var bostaden 
som styrde valet då” säger han. ”Det var väldigt ont om bostäder på den tiden, 
så problemet var ju då, var skulle man göra sin praktik. Och det var ganska ont 
om lärare också, och det var ont om både lärare i vissa ämnen och det var ont 
om bostäder, det var en speciell kombination.” De ringde ifrån Örebro ”där 
ville de ha en lärare i psykologi och jag hade ju ingenstans liksom att ta vägen 
[skrattande]. Men problemet var bostad, men det sa de ja, kom du, vi ordnar en 
bostad! Så att det, på så sätt hamnade jag i Örebro och gjorde färdigt min 
praktiska lärarutbildning där. Och sen så blev jag ju kvar som lärare i Örebro 
då”. Bostadsbristen hade varit ett problem även under studietiden, fortsätter 
Kjell skrattande ”vi bodde på studenthem min fästmö och jag, men för att bo 
på studenthem på den tiden så var man tvungen att vara gift, det var ett krav. Så 
att jag gifte mig ganska tidigt då för att få bo på det här studenthemmet. Vi fick 
alltså vårt första barn 1966, det var ju precis då, när jag gick ut på 
lärarutbildningen då, för det är ju ganska passande att börja jobba då”. 
 
 
Från lärare t i l l  lärarutbi ldare 
 
I Örebro arbetade Kjell tre år fram till 1969, då han blev anmodad att gå 
speciallärarutbildningen för hörselskadade och döva, eftersom det var brist då 
på kompetenta, utbildade lärare inom det området. Ett år efter, när utbildningen 
var färdigt, befann sig Kjell på sommarsemester i sitt föräldrahem ”och jag såg 
en annons då man sökte lärare till pedagogikdelen på seminariet i Karlstad. Och 
jag ringde upp och hörde om det kunde vara någonting då, om jag var 
intressant och så” berättar Kjell skrattande. Och fortsätter ”ja, rektorn då som 
var gamle Ängeby, han tyckte naturligtvis att jag skulle komma in. De stod 
precis i början av terminen, den hade inte börjat, det var sista veckan, fanns 
inga lärare [skrattande], och jag åkte dit då och pratade med honom om detta. 
Jag tyckte i och för sig att det var väldigt pinsamt för jag skulle ju börja i 
Örebro, jag hade ju planerat allting för skolan i Örebro. Jag skulle ju börja där 
då om en vecka, och jag vet inte hur jag skulle göra, men han sa det är inga 
problem, sa han, det här är en högre tjänst så du får komma med en gång. Och eftersom 
min fru var härifrån Karlstad, och jag var härifrån Värmland också, så sa jag så 
småningom att okej då jag börjar här, men jag tyckte det var väldigt jobbigt, att 
liksom ha gått den här utbildningen och sen svika dem.” 
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Hösten 1970, efter tre år som skollärare, började Kjell undervisa på 
lärarutbildningen. ”Det var ju delvis då en helt ny situation” säger Kjell, ”det 
var ju plötsligt då äldre elever, vuxna elever och en yrkesutbildning också då, till 
skillnad då från det allmänbildande gymnasiet”. Dessutom var det ”en 
utbildningsfas när allting förändrades också, ifrån gamla seminariet till 
lärarhögskola”. Den nya organisationen var bara två år ”så det var ju nytt för 
hela systemet och även för mig då”, säger Kjell och berättar att under några år 
hade de parallella kurser för ”gamla folkskollärare och småskollärare”, en del av 
vilka hade ”börjat direkt efter realexamen” på det gamla seminariet, och de nya 
grundskollärarna som började på högskolan. Det var en tid av stora 
förändringar och snabba uppbyggnader, både inom och utanför 
lärarutbildningen, säger Kjell och berättar att förskolan exempelvis ”byggdes ut 
oerhört snabbt i början på 70 talet” med den pedagogiska konsekvensen ”att 
det blev ett vakuum helt enkelt”. De gamla förskollärarna ute i förskolan räckte 
inte till för att handleda de nya förskollärarna, ”så att mycket av de gamla 
förskoletraditionerna som man fick i arbetet ute på fältet, försvann helt enkelt” 
och tillägger ”det blev alltså helt nyutexaminerade som fick bli handledare till de 
nya grupperna, det är ju ett pedagogiskt intressant fenomen, att det blev ett 
brott mot de gamla förskoletraditionerna”.  

Kjell arbetade främst med pedagogikundervisning, och där hade läroplanen 
för grundskolan, med sina timplaner och anvisningar, en central plats. Det var 
den tiden då skolan kännetecknades av central- och detaljstyrning, ”samtliga 
ämnen var ju kommenterade, och det var ju då en väldigt strikt timplan för de 
olika linjerna, hur många timmar i veckan, veckotimmar man skulle ha och hur 
det skulle läggas upp också, när det gäller grupptimmar och liknande”. En 
leende Kjell tillägger ”det jag speciellt kommer ihåg ifrån den tiden så var det 
här det vi kallade för MAKIS: Motivation, Aktivitet, Konkretion, 
Individualisering och Samarbete. Det var en sådan här kärnpunkt i 
undervisningen, att förhålla sig till MAKIS”. Det handlade om nyckelbegrepp i 
den undervisning och det arbetssätt som drevs fram i 1962 och 1969 års 
läroplaner i syfte att bl.a. hantera frågan om individualisering i 
helklassundervisningen. Och så minns han även undervisningsteknologin med 
dess behavioristiskt inspirerade arbete med målformuleringar och nedbrytning 
av lärostoffet i små steg och positiv förstärkning i varje steg, som tog formen av 
självinstruerande material och undervisningsmaskiner. Det var ”mycket 
undervisningsteknologiskt inriktat och det blev mer och mer 
undervisningsteknologi under den här perioden”. Satsningen på 
undervisningsteknologi var stor under dessa år, särskilt från centralt håll, 
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tillägger Kjell, ”det gavs ut speciella böcker, amerikanska 
undervisningsteknologiska böcker. Speciellt ifrån utbildningsdepartementet fick 
vi också speciellt konstruerade böcker för undervisningsteknologi”. 
Fascinationen för undervisningsteknologin under 60- och 70-talen, med sin 
systematik i planeringen av programmerad undervisning men också sin strävan 
efter kontroll, var nära sammankopplad med efterkrigstidens starka vetenskaps- 
och teknikoptimism och tron på den sociala ingenjörskonsten (Wallin, 2006). 
 
 
70-tale t s  förändringstryck och den integrerade lärarutbi ldningen 
 
Våra samtal kom efterhand alltmer att handla om det förändringsarbete som 
studenter och lärare bedrev inom lärarutbildningen under 70-talet. Det fanns då 
ett stort förändringstryck på lärarutbildningen och Kjell beskriver det som ”en 
mycket intressant period ur metodisk synpunkt” eftersom det sammanföll med 
”hur vi inom lärarutbildningen då som lärare också drev på för att förändra de 
undervisningsformer som fanns i det gamla seminariet”.  

Kjell berättar att ”efter 68-69 fanns det ju ett stort tryck från de studerande 
att få vara delaktiga i uppläggningen av undervisningen”. De massiva 
studentrörelserna världen över med krav på demokratisering och ökat 
inflytande i utbildning och samhälle hade även sin motsvarighet i Karlstad. ”Det 
var under de här åren mycket radikala studenter som fanns i lärarutbildningen, 
och de hade stormöten och var mycket aktiva i början på 70-talet, kan väl säga 
praktiskt taget hela 70-talet ända till början av 80-talet”. I själva verket rörde det 
sig om ”två olika falanger inom lärarutbildningen”, tillägger Kjell, ”de 
radikalpolitiska” och ”en fackligt orienterad grupp”, som inte sällan var i 
konflikt med varandra. Men dessa båda falanger försökte, på olika sätt och med 
olika metoder, påverka utbildningen och öka studenternas inflytande, och ”det 
satte naturligtvis spår också i vår undervisning, när vi försökte arbeta fram nya 
metoder” (jfr Eriksson, 1993).  

Samarbete mellan lärare och studenter var något som kom att öka mer och 
mer i den nya lärarutbildningen; dels var studenterna ”väldigt intresserade då av 
just både innehåll och form när det gäller undervisningen”, dels var ”även vi 
lärare intresserade av att förändra de gamla formerna, de så kallade 
normalstudiegångarna som fanns, som alltså spikades in i Stockholm”. De fasta 
studiegångarna hade fastställts 1969 av Universitetskanslersämbetet, den 
centrala myndigheten som ansvarade för enhetligheten i samtliga universitets 
och högskolors planeringsarbete. Lärarutbildningarna på den tiden hade, säger 
Kjell, ”en väldigt centralt styrd organisation och innehåll, och där man till och 
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med gick in på detaljer, vilka moment som skulle undervisas om, vilka timmar 
och vilka grupperingar som skulle undervisas i kring de här olika ämnena. Och 
det där ville vi även från lärarsidan naturligtvis bryta mot det”. 

Kjell berättar vidare hur de försökte, tillsammans med studenterna, 
förändra undervisningens former och tar som exempel det ”så kallade flm-
projektet, där vi arbetade tillsammans, förskollärare, lågstadielärare och 
mellanstadielärare tillsammans, kring utvecklingspsykologiska frågor och 
organisation”. Projektet kom att bli ”starten till de organisationsformer som 
sedan utvecklades här i Karlstad. Att vi försöker hela tiden arbeta mot 
integrerade grupper över olika linjer, och det har väl så att säga varit en idé som 
har genomsyrat hela undervisningen, fram tills jag gick i pension i alla fall”. 
Tanken med förändringsarbetet var att alla lärarkategorier skulle ha en 
gemensam kunskap om vad ”helhetssynen på skola, undervisning och barn” 
innebar och där ”övergångsproblematiken mellan de olika stadierna” var en 
viktig fråga. Inför mina frågor om huruvida ett sådant projekt mötte motstånd 
eller inte, medger Kjell att det fanns vissa motsättningar och att en del studenter 
”såg nog inte riktigt tydligt avsikten” och upplevde att de kom i kläm. Men det 
fanns också ett visst motstånd från ”universitetssidan då, ämnessidan”, vilket 
visade sig ibland i de ”gemensamma lärarmöten” där ”den här konflikten bröt 
ut”. Kjell säger att ”det fanns alltid en spänning mellan lärarutbildningens 
integrationstanke, den globala tanken och den mycket specifika 
ämneskunskapen då. Och det var ju också, det var ju inte bara så att säga 
ideologiskt och pedagogiskt, utan det var ju också en kamp om pengarna, en 
kamp om de ekonomiska resurserna”. 

Förändringstrycket på lärarutbildningen kom också uppifrån, och Kjell tar 
som exempel 1968 års Barnstugeutredning och den viktiga roll den kom att 
spela i reformeringen av lärarutbildningen. Utredningen (SOU 1972:26, 
1972:27) diskuterade främst ur utvecklingspsykologiska utgångspunkter barnens 
behov av kontinuitet och samverkan mellan olika stadier och ”blev alltså vår ja, 
pedagogiska bibel i princip” särskilt när det gällde förskollärarutbildningen. Det 
nya och intressanta med utredningen, säger Kjell ”som jag varken förr eller 
senare har sett, det är att man gjorde en bedömning av olika 
utvecklingspsykologiska teorier, och inte bara en bedömning utan en värdering, 
en ideologisk värdering, varför man använde eller varför man rekommenderade 
vissa. Och det var alltså ur ideologisk synpunkt, inte ur en pragmatisk 
synpunkt, utan ur ideologisk synpunkt!”. Kjell upprepar och markerar starkt 
att det rörde sig om ideologiska ställningstaganden, och trogen sin lärarvana 
lyfter han fram konkreta exempel som visar det och som pekar på vad det var 
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för skola och samhälle man ville ha, ”man valde bort till exempel 
undervisningsteknologin och satsade då på samverkansteorier, Eriksson, Piaget 
exempelvis, med tyngdpunkt på samverkan i stället då för ett auktoritärt 
förhållningssätt. Man tog ideologisk ställning till teorier, och det är väl nästan 
ett undantag”.  

Synen på skola och lärarutbildning som en del av ett större sammanhang, 
med ett ökat intresse för omvärlden och internationella frågor är en annan 
aspekt av denna ”mycket intressant period” som Kjell lyfter fram. Han berättar 
om hur viktig pedagogikens historia var i undervisningen, från de gamla 
grekerna fram till idag, så att man skulle få ”ett perspektiv över hur de 
pedagogiska idéerna förändras”. Man gick bl.a. igenom de olika pedagogiska 
reformskolorna, öststatspedagogik, utbildningen i Afrika och Latinamerika, och 
”internationaliseringen av undervisningen fick så att säga då genomslagskraft”. 
Kjell nämner Paolo Freire i Brasilien och ”alfabetiseringskampanjerna och 
intresset just för det man då kallade för u-länder. På den tiden fanns det ju ett 
väldigt starkt intresse av detta, på ett annat sätt än kanske idag, när det gäller 
pedagogik och undervisning”. Kjell berättar vidare att ”nästan varje 
förskolegrupp åkte någonstans för att titta på pedagogiken i andra länder”, 
främst inom Europa, och hävdar att ”det var stort intresse från de studerande 
att åka ut”. Det handlade om att tillsammans ”konfronteras då med olika 
synsätt” och att kunna använda ”de här erfarenheterna i undervisningen också”. 
Det var därför viktigt ”att man kunde vara i grupp och reflektera över vad som 
hände”.  

Internationaliseringen av undervisningen, säger Kjell, har varit något av 
hans specialområde och upptagit mycket av hans tid, vilket tydligt framgår i 
hans engagerade berättelser om de otaliga resor och samarbetsprojekt med 
andra länder som han varit inblandade i. Detta var något ”som egentligen blev 
en följd av 68-69 års, det kan man säga, att det pedagogiska perspektivet 
vidgades väldigt snabbt, både mot Europa och mot omvärlden”. Och ”under 
den här tiden” var fokus riktat på ”samhällsfrågor, ideologiska, politiska frågor 
som, och även då intresset för pedagogisk nydaning och utveckling som vi 
försökte ge då både i ett historiskt och i ett internationellt perspektiv”.  
 
 
Som jag ser  idag 
 
Under våra samtal reflekterar Kjell en hel del över denna period och dess 
implikationer. Det intressanta med det arbete som studenter och lärare var 
engagerade i ”som jag ser idag” säger Kjell, var ”just försöket att bli medveten 
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om vad skolan egentligen gör för någonting”, och exemplifierar med det på 70-
talet mycket populära begreppet den dolda läroplanen. Begreppet myntades av 
Philip Jackson i boken ”Life in classroom” som kom ut 1968 och blev mer 
allmänt tillgänglig i Sverige i slutet av 70-talet, efter en artikelserie i tidskriften 
KRUT (Kritisk utbildningstidskrift). Det handlar om, utvecklar Kjell, att ställa 
sig frågor som ”vad gör skolan utan att göra det medvetet, medvetet för en del 
då men för de flesta så, vad gör organisationen, vad gör läroplanerna omedvetet 
så att säga, vilken typ av människor skapar skolsystemet utan att det sägs 
offentligt?”. Kring detta kretsade ”väl mycket av de ideologiska diskussionerna 
som fanns, men som jag upplever nu då kommer bort, alltså vad gör vi med 
barnen utan att vi vet om det?”. 

Det är andra frågor som finns på tapeten idag, säger Kjell, ”ett annat 
medvetande idag som man nu fokuserar på”. Han nämner klimat och 
ekologiska frågor som exempel ”och då kommer kanske de här sociala frågorna 
i bakgrunden idag”. Hur kommer det sig, undrar han, och säger att ”det är ju 
många tankar som flyger omkring då” när han försöker finna ett svar. ”Men jag 
upplever att just de här frågorna idag inte är så intressanta ur makthavarnas 
synpunkt heller”, utan ”att man vill ha ett annat perspektiv på samhället, en 
annan struktur än det radikala 70-talet”.  

Studenternas engagemang och strävan efter inflytandet ”var nog starkt hela 
70-talet, men när 80-talet kom då förändrades synen ganska markant” och 
intresset exempelvis för att planera den egna verksamheten minskade väldigt 
mycket, ”Hur ska vi veta vad vi ska ta upp? Det är ju ni lärare som vet det!” blev enligt 
Kjell en vanligt förekommande kommentar. ”Det var ett systemskifte där, 
tillbaka till den gamla auktoritära synen på vem det är som bestämmer. Så att 
det här med gemensam eller delaktighet i uppbyggnaden av, det upplever jag 
nog början av 80-talet tog det slut helt enkelt. Sedan var det inte intressant 
längre, så det upphörde ju”. Inför min fråga om även lärarna ändrade sin 
inställning, medger Kjell skrattande att ”det är möjligt att det naturligtvis var 
ifrån båda håll, att många lärare upplevde också sin auktoritet som undergrävd. 
Så det fanns där också, ja det är ju vi som ska bestämma”. Det var en förändring 
som gick längs hela linjen fortsätter Kjell, ”det var ju likadant när det gäller 
organisationen av institutionen också”. Tidigare ”skulle ju prefekterna väljas av 
studerande och lärare tillsammans”, i institutionsstyrelserna skulle majoriteten 
”fastslå kursplaner och sådant, och där det var ett starkt studerandeinflytande 
också”. Allt detta försvann, säger Kjell, det var hela ”det demokratiska 
perspektivet som snart försvann”.  
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Kjell säger att han är övertygad om att ”det var studenterna som drev på” 
utvecklingen under 70-talet, och att det hade delvis att göra med 
”utbildningsexpansionen över hela linjen då, utvecklingen av grundskolan, 
gymnasiet, universiteten”. Expansionen innebar att det kom ”en mängd nya 
människor in i systemet”, både studenter och lärare, ”som också ville ta plats i 
systemet och på så sätt naturligtvis kom i konflikt med de gamla för att driva 
sina idéer”. Det är det som är skillnaden mot idag. Idag ”är det så att man 
istället drar ner på organisation och på lärare, då befinner vi oss i en annan 
situation, då håller man nog kvar vid gamla organisationer”. Det var det som 
möjliggjorde den ”gemenskap” som utvecklades ”mellan studenterna och de 
nya lärarna som kom” och som låg till grund för drivandet av gemensamma 
projekt. Närheten i tid till den kvantitativa utvecklingen ”betyder en hel del” 
och ”var väl också kanske en förutsättning för just de här nya idéerna. Och vi 
tittade på olika alternativ”. Systemet har dock fortsatt att expandera och det gör 
det även idag, ”men skillnaden är ju att man fyller på i ett redan etablerat system 
på ett annat sätt. Du ersätter det gamla idag, då gjorde man inte det. Nu fyller 
du alltså på, nu är allting redan strukturerat och då var inte världen strukturerad 
på samma sätt. Ja, det är bara en tanke”. Kjell avslutar med den fråga som 
inleder denna text: ”Frågan är väl när kommer nästa studentrörelse, det är väl 
där som kraften finns. Att ungdomen vill göra något, att de blir medvetna om 
vad som håller på att hända eller vill man ha det samhälle som är?”. 
 
 
Avslutning 
 
I fokus för denna text har de berättelser och reflektioner stått som växte fram 
under samtalen med en nyligen pensionerad lärarutbildare. Berättelserna tecknar 
Kjells väg från en B-skola i 40-talets norra Värmland, via 
korrespondensundervisning och universitetsstudier till arbetet som 
lärarutbildare under tre decennier. Berättelserna öppnar samtidigt ett fönster 
mot den modernisering av det svenska samhället som ägde rum under 
efterkrigstiden, och där utbildningen och dess expansion spelade en central roll 
som både motor och verktyg för förändring och demokratisering av samhället. 
Mer specifikt lyfter berättelserna även fram en gemensam strävan av studenter 
och lärarutbildare under 70-talet för att demokratisera och förnya 
undervisningen och bygga upp en integrerad lärarutbildning. En gemensam 
strävan som så småningom avstannar och utmynnar i en återgång till det gamla.  

Berättelserna förs fram av centrala och igenkännbara ingredienser i en länge 
dominerande berättelse om efterkrigstidens Sverige, och dess grundform följer 
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den klassiska tragedins grundelement. Hjälten vandrar en lång väg från 
landsbygden och för en framgångsrik kamp för en integrerad lärarutbildning, 
men framgången förvandlas så småningom i nederlag och allt återgår till det 
gamla. Han tittar bakåt och funderar över vad som hände och efterfrågar 
uppkomsten av en ny studentrörelse som kan återställa ordningen och få 
utbildningen på rätt kurs igen. I sin förlängning handlar tragedin också om 
nedmonteringen av den framgångsrika välfärdstaten, som hade gett möjligheter 
till utbildning till alla sina studenter och fostrade de till engagerade 
samhällsmedborgare, oavsett var i landet de växte upp. Ytterligare viktiga och 
igenkännbara ingredienser i berättelsen om det moderna Sverige är teman om 
klassresenären och om de radikala 1960- och 1970-talen. Klassresenären, både 
som en produkt av och en aktiv agent i konstruktionen av det moderna, 
demokratiserade Sverige (jfr Frykman, 1998) utgör ett bärande tema i 
berättelsen om Kjells väg från Värmlands skogar till lärarutbildningen. Den i 
många avseende mytomspunna berättelsen om de radikala 1960- och 1970-
talen, med sina studentrörelser engagerade i förnyelse och demokratisering av 
utbildning och samhälle i Sverige och andra västerländska samhällen, används 
av Kjell för att skapa mening i hans erfarenheter av den förändringsintensiva 
period som ledde fram till den integrerade lärarutbildningen.  

Användandet av igenkännbara kulturella resurser och konventioner i 
berättandet om egna livserfarenheter är i sig varken något märkligt eller 
problematiskt, utan det utgör snarare grundförutsättning för allt berättande. 
Gemensamma kulturella resurser, i form av grundberättelser vi känner igen, är 
de resurser vi har att tillgå i vår strävan efter att skapa mening och sammanhang 
i det vi har varit med om. Men också för att föra vidare och göra budskapet 
tillgänglig och begripligt för en publik. Tillgången till dessa gemensamma 
kulturella resurser är en förutsättning för att publiken, deltagaren i 
intervjusamtalen eller läsaren, ska kunna ta till sig och förstå de erfarenheter 
berättelserna handlar om. 

Den narrativa reflektionen som återblicken resulterar i skapar och 
återskapar mening med det förflutna. Med nuet som utgångspunkt väljer 
berättaren ut och länkar ihop episoder och sammanhang i det förflutna till en 
berättelse under utveckling, där de gångna erfarenheter ses, förstås och berättas 
fram i ljuset av det som varit och av det som är, men också av det som kan bli. 
Nuet, vår förståelse av det, färgar vår berättelse av det som varit, men ses också 
som en konsekvens av det förgångna och pekar därför fram mot det som kan 
bli. Det är denna sammanfogning av det som varit med det som är till en 
berättelse under utveckling, som ger den narrativa reflektionen sin 
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framåtsyftande karaktär. Den pekar framåt, till vad som kan bli möjligt och 
önskvärt att göra. Kjells tillbakablickar över sitt liv, i skolan och 
lärarutbildningen, lyfter fram det arbete som en gång gjordes för att förändra, 
förnya och demokratisera undervisningen och utbildningen, och erbjuder på så 
sätt en väg att vandra även i framtiden. Nästa studentrörelse som vill göra något 
för att förändra det bestående utgör, utifrån ett sådant perspektiv, inte enbart 
eller med nödvändighet ett utslag av nostalgi av en gammal man som minns sin 
radikala ungdom, utan snarare en utmaning till de nya generationerna. Det 
handlar om, med Kjells ord, ideologiska ställningstaganden, att ställa sig frågan 
och agera därefter: vill man ha det samhälle som är?      
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Kapitel 11 

En utbildning i ständig förändring - En lärarutbildares 
berättelse 
 
 
 
Eva Rhöse Mart insson 
 
 
Bakgrund 
 
Lärarutbildningar kritiseras och förändras i en takt som tycks snabbare än de 
flesta andra utbildningar. Kritiken och förändringarna är inte begränsade till 
Sverige utan många lärarutbildningar i Europa brottas med förändringar som 
ofta är kopplade till lärarutbildningarnas status. Den vanligaste kritiken handlar 
om att utbildningen är kravlös, verkningslös, oakademisk, saknar forskningsbas 
samtidigt som den inte heller sysslar med frågor som är relevanta för 
skolverksamhet (Carlgren, I & Marton, F. 2000). Carlgren & Marton (2000) 
menar att för att förstå lärarutbildningarna måste man ha kunskap om den 
historiska bakgrunden till dagens och morgondagens lärarutbildning. 

Ett sätt att söka kunskap för att få förståelse för utvecklingen av 
lärarutbildningen är att samtala med någon som varit aktiv inom 
lärarutbildningen under en längre tid. Jag har därför valt att samtala 
med/intervjua Göran (fiktivt namn), som nu gått i pension, men som tidigare 
på olika sätt varit involverad i olika lärarutbildningar sedan början av 1970-talet. 
Då vi möts första gången svarar han spontant att ”jag bodde bredvid 
seminariet” på min undran vad det kom sig att han blev lärare. Detta svar 
ändrar han lite senare till att ”det hade väl inte med det att göra” men trots 
denna lilla tvekan så tycks hans uppväxt bredvid seminariet ha betytt en hel del 
för hans yrkesval: ”jag såg ju seminaristerna, vi såg ju Sylviaspexet (ett 
återkommande årligt spex som seminaristerna stod för), jag jobbade i 
trädgården (seminariets trädgård)”.  Han såg också på yrket som stabilt och med 
”god, ja hyfsad utkomst”. För att ge Görans berättelse en historisk inramning 
har jag valt att börja med en tillbakablick på lärarutbildningarna från 1950 och 
framåt. Varje ny utbildning ger nya förutsättningar för förändringar.  
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En historisk tillbakablick 
 
Hösten 2011 har den sjätte versionen av lärarutbildningar implementerats sedan 
1950, vilket innebär en ny utbildning drygt vart tionde år. I gränslandet mellan 
det nya som kommer och det gamla som är på väg ut finns det anledning att se 
tillbaka och reflektera över de utbildningar som föregått den som nu är aktuell. 
Berättelsen startar 1950 då 1950 års riksdag fattade ett principbeslut att 
framtidens lärarutbildning skulle inrättas på en ny typ av 
lärarutbildningsanstalter och den avslutas med starten på 2011 års 
lärarutbildning. Beslutet som fattades 1950 var första steget mot att skapa 
särskilda lärarhögskolor, men det var ett försiktigt steg. Intentionen var att 
förändringarna skulle ske gradvis (www.lararnashistoria.se/article/ 
lararutbildningens_historia_2). Tio år efter att första steget tagits så tillsattes 
1960 års lärarutbildningssakkunniga med uppdrag att undersöka behovet av 
olika lärarutbildningsanstalter och hur utbildningen skulle organiseras för olika 
lärarkategorier (SOU 1965:69). Utredningen förordade lärarhögskolor och en 
successiv avveckling av seminarierna. Det var ett viktigt steg mot en mer 
sammanhållen lärarutbildning.  

Nästa stora reform, som starkt kom att beröra lärarutbildningarna var 
högskolereformen 1977 då lärarutbildningarna blev en del av högskoleväsendet 
(SOU 1978:86). I och med lärarutbildningarnas entré i högskolan utmanades 
den akademiska kunskapssynen. Vetenskapsbaserad kunskap ställdes mot 
praktikgrundad kunskap (www.laranashistoria/se). Akademisk tradition och 
seminarietradition sågs som oförenliga och lärarutbildningarna hade mycket lite 
att göra med andra högskoleutbildningar. Carlgren och Marton (2000) menar att 
”en viktig skillnad mellan de bägge traditionerna är förhållandet till det praktiska 
yrkesutövandet” (Carlgren & Marton, 2000, sid. 97). Folkskolan var ett stort 
politiskt projekt med samhällsförändrande uppgifter, som påverkade lärarnas 
arbete, vilket inte var fallet för läroverkslärarna (a.a.). 

Efter många diskussioner och nya utredningar reformerades 
lärarutbildningarna på nytt och en ny utbildning startade 1988. Denna 
utbildning, som till stora delar var en politisk kompromiss, var uppbyggd på ett 
helt annat sätt än tidigare utbildningar varit. En inriktning vände sig till 
grundskolans år 1-7 och en annan till grundskolans år 4-9. Studierna var 
dessutom inriktade mot olika ämnen, även utbildningen mot de yngsta eleverna. 
Förändringen innebar att lärare mot de yngre eleverna stärktes i sina 
ämneskunskaper medan pedagogik och metodik fick mindre utrymme. Didaktik 
skulle kopplas till ämnesstudierna och forskningsanknytningen skulle stärkas 
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(www.laranashistoria.se). Samtidigt med denna reform omvandlades skolans 
och högskolornas styrsystem. Från att ha haft detaljerade regler angående vad 
som var tillåtet ersattes dessa med styrning mot mål, ramar och resultat. 

2001 var det dags för en ny reformerad lärarutbildning.  Om de tidigare 
utbildningarna delvis har kritiserats, så har 2001 års utbildning utsatts för 
mycket hård kritik. Kritiken medförde att kurserna i utbildningen reviderades 
mycket tidigt efter starten, så förändringar inom utbildningen har skett ett flertal 
gånger sedan 2001. Denna utbildning gav de studerande stor frihet att välja de 
kurser som de önskade, vilket var positivt ur studerandeperspektiv, men då de 
startade sina karriärer innebar de fria valen att inte alla studerade hade 
nödvändiga baskunskaper, dessutom hade en del studerande 
ämneskombinationer som inte fanns ute i skolorna. För att undvika dessa 
följder för de studerande som kommer att gå utbildningen från 2011 så är 
möjligheten till nya val under utbildningen ytterst begränsade. Utbildningen är 
fastställd från början och kursplaner och kursdokument ger inte varken lärare 
eller de studerande möjlighet till avvikelser från dessa. 
 
 
Syfte 
 
Syftet med min undersökning är att få reda på hur en lärarutbildare har upplevt 
tiden från slutet av 50-talet till den utbildning som infördes 2001. Som framgår 
av texten ovan så har det gått drygt 10 år mellan varje reform, vilket innebär att 
under denna tidsperiod har förändringar varit aktuella nästan hela tiden. För att 
få reda på hur en lärarutbildare har upplevt denna tid av förändringar så har jag 
vid två tillfällen samtalat med Göran, som tog sin lärarexamen 1959 och som 
efter ca 10 år som lärare handplockades till lärarutbildningen, ett 
tillvägagångssätt som var mycket vanligt då (1970-talet). Göran har sedan på 
olika sätt fortsatt att arbeta inom högskolan, framför allt med lärarutbildning. 
Idag är Göran pensionerad men har på olika sätt kvar kontakten med det 
universitet där han arbetat större delen av sitt liv. 
 
 
Samtalen  
 
Görans och mitt samarbete kring hans livsberättelse startade genom att jag tog 
kontakt med honom och berättade att jag planerade att intervjua/samtala med 
lärarutbildare om yrket. I det följande använder jag genomgående begreppet 
samtal istället för intervju, eftersom våra möten mer hade formen av dialoger än 
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av formen fråga – svar. Våra samtal är en del av ett större projekt där flera 
lärarutbildare och flera forskare är involverade. Projektet ”Ett liv i 
lärarutbildningen” bygger på livsberättelseintervjuer med pensionerade 
lärarutbildare (se t.ex. Pérez Prieto, 2008; Karlsson & Pérez Prieto, 2011; samt 
Karlssons och Pérez Prietos bidrag i denna antologi).  

En viktig bakgrund till projektet är de omfattande och återkommande 
förändringar, reformer och krav som den svenska lärarutbildningen har varit 
och är föremål för alltsedan inträdet i högskolevärlden. En stor kvantitativ 
uppbyggnad av lärarutbildningar på flera olika orter och lärosäten, 
akademiseringen av lärarutbildningen som följd av inträdet i högskolan, de 
differentierade utbildningarna har omvandlats till en integrerad lärarutbildning, 
och just nu pågår en återgång till parallella och differentierade utbildningar.  Ett 
stort antal lärarutbildare, som under sitt yrkesliv har deltagit aktivt under denna 
period i uppbyggandet och förändringen av dagens lärarutbildning, är idag på 
väg att gå i pension eller har nyligen pensionerats. Syftet med projektet är att ta 
tillvara dessa lärarutbildares erfarenheter, lyfta fram deras berättelser om ett liv 
som lärare och lärarutbildare samt använda det som grund för att studera och 
öka vår förståelse av en rik period i lärarutbildningens historia (Pérez Prieto, 
2012; Karlsson, 2012). Anledningen till att jag valde att fråga just Göran var 
dels för att jag kände till honom som en person som haft mycket kontakt med 
lärarutbildningen, dels att jag trodde och hoppades att han skulle vilja delta i en 
undersökning av detta slag, vilket visade sig stämma. Göran var intresserad och 
vi bestämde tid för ett första möte.  

Göran fick välja var och när mötet skulle äga rum och han ville gärna 
komma till mitt arbetsrum för detta första samtal. Att Göran ville komma till 
sin före detta arbetsplats (där jag nu har mitt arbetsrum) tolkade jag som att han 
gärna mötte tidigare kollegor och att hans bild av sin före detta arbetsplats var 
positiv. 

Han hade förberett sig en del inför vårt möte och bland annat hade han ett 
par artiklar med sig, som han trodde skulle kunna vara till hjälp för mig i 
kartläggningen av lärarutbildningen i allmänhet och den lärarutbildning som han 
var en del av i synnerhet (Ullström, red.,1993).  Samtalet spelades in på diktafon 
och detta första samtal varade precis en och en halv timme. Vi avbröts en gång i 
början på samtalet av en telefonsignal, vilket var det enda avbrottet. 

Göran visste att jag framför allt var intresserad av hans liv som 
lärarutbildare, men eftersom hans yrkesliv hade startat innan han blev 
lärarutbildare så blev det naturligt att vårt samtal började med Görans barmdom 
och skolgång. Detta öppna samtal medförde att innehållet i vårt samtal blev 
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mångfacetterat och innehållet handlade utöver Görans upplevelser även en hel 
del om människor som arbetat tillsammans med honom.  

Då vi avbröt det första samtalet hade Göran fortfarande mycket kvar att 
berätta så vi bestämde genast ett nytt datum för en ny träff. Innan denna träff 
skrevs det första samtalet ut ord för ord. Ur detta material framstod några 
områden som mer aktuella än andra att fortsätta samtalet med. Jag gjorde en 
första grovanalys där olika teman framstod som intressanta. Det fanns alltså 
flera spännande spår i det första samtalet som jag skulle ha kunnat gå vidare 
med, men jag valde att till det andra mötet fokusera själva arbetet inom 
lärarutbildningen på ett tydligare sätt. 

Vi samtalade även denna gång cirka en och en halv timme utan avbrott. 
Samtalet spelades in och transkriberades efteråt. Vid detta samtal fokuseras 
lärarutbildningen och hur den var organiserad då Göran började sin 
lärarutbildarbana samt vilka strukturella förändringar som sedan gjorts. Jag 
fascineras över Görans minne för detaljer, speciellt namn på personer han 
arbetat med och rycks med av hans berättelse vilket gör att samtalet tar olika 
vägar och breddas över flera områden. Under samtalet gång bestämde jag mig 
för att inte styra för hårt eftersom jag fann samtalet intressant ur ett vidare 
livsberättelseperspektiv. Hans arbete inom lärarutbildningen stod dock i fokus 
och genomgående fanns hans arbetsuppgifter med som en röd tråd. 
 
 
Görans berättelse fram till lärarexamen 
 
För att förstå Görans berättelse så måste den placeras in i ett samhälleligt och 
historiskt sammanhang. Berättelsen börjar i ett så kallat barnrikehus. Huset var 
ett HSB-hus där det bodde arbetarklassfamiljer med barn. Då Göran berättar 
om sin och sina bröders uppväxt så framstår de fyra brödernas skolgång som 
speciell i jämförelse med andra barn/ungdomar från samma bostadsområde, 
eftersom alla bröderna fortsatte att utbilda sig efter att ha gått ut folkskolan. 
Göran uttrycker att ”vi var väl en ovanlig familj på det sättet”. Däremot ville en 
av de yngre bröderna inte gå på realskolan, eftersom han hade sett hur deras 
äldsta bror hade blivit retad ” för att han gick i läroverket då, det var ju en 
motsättning mellan läroverket och folkskolan”. I denna del av berättelsen 
framgår tydligt motsättningarna som fanns mellan överklassens barn och 
arbetsklassens. På 50-talet var det framför allt pengarna som styrde vilka som 
fick en utbildning efter folkskolan. Göran berättar om att en del av hans 
kamrater gick om ett år både på realskolan och på gymnasiet. Om det inte fanns 
ekonomiska resurser så blev eleverna tvungna att sluta. Göran funderar på hur 
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det skulle ha gått om han själv hade varit tvungen att gå om något år, men han 
är tveksam till om det överhuvudtaget hade varit möjligt. Trots att hans mamma 
var ensamförsörjare så upplevde Göran aldrig att fortsatt utbildning ifrågasattes 
inom familjen, Det togs för givet och det förekom inga diskussioner kring detta: 
”men det var aldrig någon fråga utan vi skulle då läsa”. Den svaga ekonomin 
innebar bland annat att Göran själv tidigt fick vara med och bidra till 
försörjningen. Han fick dessutom under några år stipendier från en stiftelse, 
som stödde elever som klarade studierna bra, men som hade svårt med 
försörjningen, vilket gjorde det möjligt för honom att fortsätta att studera. 
Görans äldste bror blev den förste att gå på läroverk av de som bodde i huset. 
Göran fortsatte i hans fotspår och tog så småningom studenten, vilket på den 
tiden och med de förutsättningarna var en ovanlig väg att gå. Göran berättar 
bland annat om slagsmål och motsättningar mellan de pojkar som gick på 
läroverket och de som gick i folkskolan: ”det var ju slagsmål på 6 november när 
läroverksgrabbarna gick i fackeltåg”. Fackeltågen hade upphört då Göran gick 
på läroverket, men han kände till hur det hade varit. Motsättningarna mellan 
arbetarpojkar och läroverkspojkar tycks inte ha berört Göran speciellt mycket 
även om han kände till dem. Han berättar att han hade kamrater ur alla 
samhällsskikt, vilket var ovanligt. ”Jag umgicks med societeten i sta´n”. 
Samtidigt berättar han att han även umgicks med sina kompisar från 
barnrikehuset. En gång hade han med sig en realskolekamrat hem till 
kompisarna i huset ”och han råkade genast i lite trubbel och det var väl lika 
mycket hans fel som dom andras…han var lite snobbig i sin approach”. Göran 
skrattar gott vid minnet.  

Mitt emot HSB-huset låg seminariet där manliga folkskolelärare utbildades. 
Andra världskriget pågick ute i världen och det märktes bland annat på att 
seminariet ”gick på sparlåga”. Många unga män var kallade till beredskap så 
Göran ”tror att det bara var en enda seminarieklass som gick där under kriget”. 
Göran minns hur yrkesvalet diskuterades hemma och att läraryrket framstod 
som ett stabilt yrke med god inkomst. Vid vårt samtal framstår läraryrket som 
ett självklart val och han talar inte om något annat yrke. Göran påbörjade sin 
utbildning på seminariet direkt efter studentexamen. Folkskolläraryrket 
utgjorde, som Sixten Marklund (1992) framhåller inte sällan en klassresa för 
personer med läshuvud från enklare hemförhållanden (Marklund, 1992). 
Klassresan återkommer som tema i flera andra livsberättelser då lärare, som 
utbildade sig på 1950-70-talen berättar om sina liv. Utbildningarna till just lärare 
tycks i hög grad ha lockat ungdomar från arbetarklassen (jmf Thelin red. 1995). 
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De flesta av Görans klasskamrater, som alla var män, hade gjort sin 
militärtjänstgöring innan de gick utbildningen, men Göran valde att göra den 
efteråt. Han berättar vidare att många av hans klasskamrater redan hade bildat 
familj ”och kunde diskutera med pedagogikläraren då om små barn [….] och 
jag hade ju ingen susning om detta så på det sättet var jag då oerfaren”.  De 
som hade fästmör och fruar åkte också hem till dem på helgerna medan Göran 
fortfarande bodde hemma och berättar att ”jag hade mina kamrater kvar”. Han 
beskriver sig som en gymnasial seminarist, som hade mycket lite erfarenhet då 
han tog sin examen. I Sverige fanns vid denna tid enligt 1936 års riksdagsbeslut 
3 folkskoleseminarier för enbart män, 3 folkskoleseminarier för enbart kvinnor 
och 4 för både män och kvinnor. Dessutom fanns 7 småskoleseminarier 
(Marklund 1989).  

Året efter att Göran hade börjat (1958) gjorde de blivande 
småskollärarinnorna entré och även om det inte förändrade livet på seminariet i 
någon högre grad, så blev ytterligare omklädningsrum nödvändiga samtidigt 
som det enligt Göran blev ”naturligtvis andra stämningar i klassrummet”. 
Görans klass var hela tiden en klass av män och de sjöng ”dåne liksom åskan 
bröder” vid avslutningen, en typisk sång för manskörer. Den valda sången 
ändrades året därpå då även småskollärarinnorna deltog i examenshögtiden. 
Han minns dessutom att de kvinnliga blivande lärarinnornas intåg på 
utbildningarna medförde en del kärlekshistorier. Tidigare hade liknande 
”historier” varit vanliga mellan de manliga lärarstuderande och de kvinnliga 
sjuksköterskestuderande, en annan utbildning som fanns i närheten.  

Då Göran berättar om sin uppväxt nämner han flickor eller kvinnor ytterst 
sällan innan berättelsen om lärarutbildningen. De stora undantagen är hans 
mamma och mormor. Hans mamma hade gått i en ”progressiv skola” och hon 
ville han skulle vidareutbilda sig, trots att hon blivit änka och ekonomin inte var 
den bästa. Hon arbetade på olika sätt för att försörja familjen, bland annat 
lagade hon mat till några seminarister för att förstärka kassan. Även Göran fick 
hjälpa till med försörjningen så snart han kunde. Under läroverkstiden bestod 
klasskamraterna enbart av pojkar, men på gymnasiet var klasserna blandade. 
Flickor tilläts där studera tillsammans med pojkar. På språklinjen, där Göran 
gick, var det flera flickor än pojkar. I Görans klass kvarstod 18 elever i sista ring 
och av dessa var 5 pojkar. På lärarutbildningen var det könssegregerat igen.   

Idag har vi en helt annan situation då kvinnorna dominerar 
utbildningsväsendet (Gannerud, 2001; Hjalmarsson. 2009), speciellt vad gäller 
undervisningen mot yngre barn. Skolverkets statistik för 2010 visar att i Sverige 
finns 161 800 lärare i skola och vuxenutbildning. Av dessa är  70% kvinnor och 
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30% män. Siffrorna är lite olika för olika skolformer men i stort sett den enda 
skolformen där det är ungefär fifty - fiftyfördelning mellan kvinnor och män är 
på gymnasieskolan (www.skolverket.se).  
 
 
Görans yrkesberättelse 
 
Den förs ta t iden e f t er  lärarexamen 
 
Efter att Göran hade avlagt lärarexamen och gjort ett års militärtjänst fick han 
en tjänst i en B-skola några mil utanför den stad där han hade utbildat sig. Där 
stannade han ett år eftersom det året därpå blev ett vikariat ledigt på en skola i 
centrum på den tidigare utbildningsorten. Det vikariatet sökte han och fick. 
Den lärare som han vikarierade för kom aldrig tillbaka så Göran fortsatte att 
arbeta på den skolan. Där fick han utöver sin arbetsuppgift som lärare också en 
uppgift som körledare. Göran tyckte om att sjunga och innan han riktigt 
förstod hur det gick till fick han körledaruppdraget. Senare undervisade han 
också i musik på högstadiet. Hans ämnen i övrigt var svenska och engelska.  

De flesta av hans kollegor var äldre, det var mycket svårt för unga lärare att 
få tjänsterna som utannonserades. Göran berättar att ”det var helt reglerat, man 
hade poäng för tjänsteår och poäng för betyget och inte minst för 
lärarskicklighetens betyg”. Han saknade erfarenhet eftersom han hade påbörjat 
sin lärarutbildning direkt efter gymnasietiden. Dessutom påpekar Göran hade 
han lågt betyg i undervisningsskicklighet, ett viktigt kriterium för att få tjänst. 
Senare läste han upp detta då så viktiga betyg. Då jag pressar honom något och 
påstår att han måste ha haft ett mycket bra betyg eftersom han trots allt fick 
denna tjänst, så nekar han och menar att han istället hade tur, eftersom det var 
brist på lärare då han började arbeta. I den stad där han började sin lärarbana 
var början på 1960-talet en brytningstid eftersom det fanns många äldre lärare 
på väg mot pensionen och så en del yngre som han själv på väg in i yrket.  

Göran berättar om sina erfarenheter tillsammans med en klass, som han var 
lärare i. Han var deras lärare i sjätte klass och inför sjuan, alltså på högstadiet, 
skulle klassen flytta till en annan skola med andra lärare. Den nya skolan hade 
tidigare varit en flickskola, alltså en skola för flickor som sökt sig vidare för att 
endera få en examen, normalskolekompetens, eller gå vidare till gymnasiet. 
Normalskolekompetens fick flickorna genom att först gå 4 eller 5 år i 
folkskolan och sedan fortsätta studierna i ytterligare 7 år på flickskolan. Det 
fanns också en reallinje då flickorna efter 5 år på flickskolan kunde söka till 
gymnasiet.  
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Görans klass var bland de första klasserna som togs emot på f.d. 
flickskolan, som inte ingick i det gamla flickskolesystemet. Efter en tid in på 
terminen blev Göran kallad till ett möte med föräldrar och den nya 
klassföreståndaren. Det var ett krismöte för att lärarna på flickskolan inte 
klarade av denna klass. Göran berättar om mötet och börjar med att berätta för 
mig att det var ”chockartat tror jag för flickskolans lärare att plötsligt ställas 
inför en helt ogallrad sjua”. Klassföreståndaren var övertygad om att detta var 
en speciellt stökig klass och som antagligen hade en historia som bekräftade att 
den alltid hade varit stökig. Men – vare sig föräldrarna eller Göran kunde 
bekräfta den uppfattningen. Klassen hade fungerat bra och enligt Göran 
berättade föräldrarna på mötet ”att det hade varit ordning och reda när jag hade 
dom”. Liknande upplevelser och erfarenheter är vanliga då allt större 
ungdomsgrupper går till högre utbildning.  

Efter cirka 10 år på samma skola så ville Göran få en ordinarie tjänst. Det 
handlade om en adjunktstjänst, eftersom han läst engelska efter examen. Då 
fanns möjligheten för lärare att läsa med så kallat B-avdrag, vilket Göran 
utnyttjade. Dessutom passade han på att höja sitt betyg i 
undervisningsskicklighet. I samband med att Göran efterprövade sitt 
undervisningsskicklighetsbetyg så träffade han rektorn för lärarutbildningen. 
Rektorn frågade då om inte Göran ville börja arbeta som metodiklektor. 
Tjänsten gällde mellanstadiet, men eftersom Göran mest hade arbetat på 
högstadiet i ämnena svenska och engelska hade han inte alls tänkt i de banorna. 
Efter att ha funderat litegrann så tackade han ”ja” till tjänsten och började 
arbeta inom lärarutbildningen.  
 
 
Arbete t  inom lärarutbi ldningen 
 
Görans arbete var till en början på mellanstadielinjen, som var ny sedan 1968. 
Detsamma gällde lågstadielinjen. Den gamla utbildningen folkskolelärare 
omvandlades till mellanstadielinjen och småskolelinjen blev lågstadielinjen. 
Samtidigt försvann begreppet seminariet och lärarutbildningen övergick till att 
benämnas lärarhögskolan. I folkmun kallas dock fortfarande själva byggnaden i 
Görans hemstad för seminariet. I och med förändringen till lärarhögskola blev 
de akademiska examina viktiga. Lektorerna skulle vara disputerade eller 
åtminstone ha en licentiatexamen. Undantaget var övningsskollärarna som 
kallades metodiklektorer, en titel som förändrades genom högskolereformen 
1977.  
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Först som metodiklektor och senare som universitetsadjunkt undervisade 
Göran blivande lärare i metodik i ämnena svenska och engelska. Han besökte 
dessutom de studerande då de var ute på sina praktikperioder för att se hur de 
klarade av de praktiska uppgifterna som lärare ute på fältet. Göran uppskattar 
att dessa två uppgifter tog ungefär fifty-fifty av hans arbetstid. Hans 
arbetsuppgifter som metodiklektor innebar att han på lärosätet hade ett visst 
samarbete med de lärare som undervisade teoretiskt i svenska och engelska. 
Dessutom hade han förstås samarbete med de lärare som han träffade då han 
besökte studerande på deras praktikplatser. Eftersom han hela tiden gått ”raka 
spåret” så var han endast 33 år då han började arbeta som metodiklektor, vilket 
ansågs vara ungt. Göran upplevde någon gång att ”en och annan rynkade näsan, 
hur kunde du få det jobbet?”, eftersom det då var antalet tjänsteår som 
räknades.  

Under tiden som metodiklektor involverades Göran alltmer i lärosätets 
sociala liv. Detta var ett frivilligt och tydligt val och handlar om hans önskan att 
umgås, att sjunga och dansa tillsammans, att uppmärksamma traditioner och att 
fira högtidsdagar. På lärarutbildningen uppskattades dessa initiativ och Göran 
blev något av en spindel i nätet för dessa aktiviteter. Liknande tillställningar 
förekom inte på samma sätt i de renodlade ämnesutbildningarna, men det fanns 
en del lärare ”från andra sidan” som gärna deltog i aktiviteterna. Här och där i 
berättelsen skymtar de motsättningar som fanns mellan akademin och 
lärarutbildningen: lärarutbildningen som påstods inte vara förankrad i forskning 
eller akademiker som inte förstod vad det faktiskt innebar att vara lärare. 
 
 
En ny spännande arbetsuppgi f t  

 
På Länsskolnämnden fanns en tradition att det skulle finnas en lärarutbildare 
som fortbildningskonsulent och då en plats blev ledig gick frågan till Göran. 
Han lyser upp under samtalet då han berättar om tiden som konsulent. Arbetet 
var på halvtid och han berättar att ” det var ju en väldig kick att komma in för 
Länsskolnämnderna var ju oerhört dynamiska platser.” De sysslade med 
försöks - och utvecklingsarbeten och skrev små rapporter om sina arbeten. 
”Det producerades en mängd sådana här småskrifter.” Dessutom var 
Länsskolnämnden med i SIA-reformen (skolans inre arbete) och i backspegeln 
tycker Göran att han också kan se kommunaliseringen komma när han ser 
tillbaka.  

I samtalet visar Göran en påtaglig entusiasm speciellt då han berättar om 
sitt konsulentuppdrag. Utvecklingsarbeten blev något av en hjärtefråga och han 
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engagerade sig i så skilda verksamheter som olika projekt rörande läsutveckling 
och arbetslagskurser. Läsutveckling var ett område, som många av hans 
kollegor arbetade med och var villiga att utveckla vidare. Däremot mötte Göran 
motstånd då han försökte att införa arbetslag på högskolan. Arbetslagstanken 
hade han tidigare arbetat med på Länsskolnämnden. Men - på högskolan var ju 
var och en ”sig själv nog i sin egen trygga existens och det var en annan 
erfarenhet jag fann här då jag försökte”. Arbetslagstanken var förmodligen för 
tidigt väckt på högskolan vid denna tidpunkt. Göran menar idag när han ser på 
detta i backspegeln att ”det var naturligtvis ett misstag av mig att tro att det här 
är någonting som var och en köper för det måste ju ändock växa in ”.  Än idag 
2012 är arbetslagstanken fortfarande främmande för delar av universitetens inre 
verksamhet även om flera universitet och högskolor har utbildningar för 
arbetslag i olika verksamheter. ”Så det var en lärdom att här kan vi inte tvinga 
på någon en metod eller ett tankesätt utan det måste vara någonting som man 
tillägnar sig inifrån”. Göran berättar om flera tillfällen då han råkat ut för 
liknande upplevelser. Ett projekt handlade om temaläsning. Där blev hans 
erfarenhet att så länge som det var ett projekt fanns entusiasm från vissa lärare 
men efter att projektet avslutats så gick de tillbaka sina ”gamla” sätt att arbeta.  

Göran hade fortfarande kvar sitt arbete inom lärarutbildningen på 
högskolan på den andra halvtiden så han hade ett ben i akademin och ett ben i 
det praktiska utövandet av nya idéer. Nämnden uppmuntrade läroplansenliga 
utvecklingsprojekt genom att fördela statliga medel för sådana ändamål 
(Dahlgren & Östling Dahlgren, 1986). Tiden på Länsskolnämnden var en tid av 
nytänkande och förändringar och Göran berättar entusiastiskt om olika kurser 
och konferenser, som han fick förmånen att delta i genom sitt konsulentarbete. 
Göran menade att där fanns ”… en spjutspets delvis på den tiden….”. Men - i 
början på 80-talet lades fortbildningsresurserna över till högskolorna och 
fortbildningsavdelningen på Länsskolnämnden stängdes. ”Det var ett steg på 
vägen till akademiseringen”. 

För Göran personligen betydde kommunaliseringen att hans tjänst på 
Länsskolnämnden avslutades eftersom både Länsskolnämnden och 
Skolöverstyrelsen försvann i samband med kommunaliseringen. Besluten som 
tidigare tagits där lades nu över på kommunerna. För lärare ute i skolorna blev 
villkoren hårdare än tidigare genom kommunaliseringen. Göran berättar att ”i 
det statliga systemet var man näst intill oavsättlig, när det blev kommunalt så 
var det väldigt många som fick lämna skolan.” De lärare som inte ansågs klara 
av sin tjänst fick gå. En annan väg för den lärare som inte klarade av en klass 
fanns möjligheten att arbeta som speciallärare. Göran berättar att ”en del blev 
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ju speciallärare för att dom var så oerhört intresserade av specialpedagogik, men 
det var ju också en allmän kunskap om att rektor hade omplacerat en för att det 
funkade inte.” Denna uppfattning att specialläraren har blivit speciallärare för 
att den inte klarar hel klass har sedan varit svårt att förändra. Idag när en ny 
speciallärarutbildning börjat (2008) med höga krav och en 
påbyggnadsutbildning på ett och ett halvt års heltidsstudier så har vi en annan 
situation, men titeln speciallärare väcker ofta minnen av en ensam lärare i ett 
litet rum långt ner i en korridor, dit elever går med blandade känslor. 

Eftersom kommunaliseringen idag är så ifrågasatt är berättelsen om hur den 
uppfattades då den genomfördes speciellt intressant och på min fråga om hur 
högskolans ledning såg på kommunaliseringen så svarar Göran:” men det var ju 
någonting som var väl beslutat och då var det nya förtecken med vad innebär 
det här rent organisatoriskt, hur kommer skolan att se ut? Och det var det ju 
ingen som kunde säga. Alla var bara glada att nu fick alla kommunalråd… alla 
ekonomichefer visste ju att nu går pengarna direkt till oss, det är inga 
avbränningar utan nu kan vi…nu är det vi som är chefer i skolan.”  
 
 
Utbi ldnings ledare 
 
I början på 1980-talet tog karriären ytterligare ett steg då Göran blev 
utbildningsledare för lärarutbildningen. Detta var återigen ett uppdrag som han 
inte sökte utan blev tillfrågad om. Här uttrycker han en del kritik mot det 
dåvarande systemet, eftersom han ”kastades direkt in” i arbetet utan 
ledarskapsutbildning.”…det fanns ju inte överhuvudtaget…”. Dessutom fick 
han en administratör till sin hjälp, som han till en början inte kände till något 
om. Göran upplevde att han vid det tillfället inte hade någon att fråga heller, 
vilket var svårt. Hans ansvarsområde omfattade både för låg- och 
mellanstadieutbildningarna och lågstadieutbildningen hade han inte varit 
involverad i alls tidigare. Dåvarande rektorn var enligt Göran intresserad av 
samtal och så småningom efter en start fylld av frågor och frustration öppnades 
möjligheter till samarbete och till diskussioner genom att de fyra 
utbildningsledarna bildade en grupp för gemensamma frågor.  

Samtidigt var detta endast cirka fem år efter högskolereformen och mötet 
mellan seminariekulturen och akademin var på sina håll problematiskt. Göran 
menar att denna lärarutbildning styrdes av ”regler och de sönderföll ju i cirkulär 
från skolöverstyrelsen och de hade ju alla rektorer ute på fältet prenumeration 
på.” Lärarutbildningen var alltså hårt kopplad till skolverksamheten och denna 
koppling gjorde att lärarutbildningen skilde sig mycket från den kultur som 
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fanns inom akademin. Göran berättar att ”vi mötte då akademin -77 där 
friheten är ganska stor och absolut skillnad jämfört med seminariet […] dom 
som undervisade i lärarutbildningen gjorde det och dom blev aldrig tillfrågade 
åt andra hållet och vice versa var det hos oss.” Ibland hände det att 
lärarutbildarna kände sig som ”kusinen från landet”. 

1988 var det dags för en ny förändring av lärarutbildningen och där spelade 
Göran som utbildningsledare en viktig roll. Den gamla lärarutbildningen med 
låg - och mellanstadielärare byttes ut mot lärare 1-7 eller 4-9 samt med olika 
ämnesinriktningar. Detta var bara en av flera förändringar: ekonomisystemet 
ändrades, antalet lärarstuderande förändrades och samverkan mellan olika 
ämnen minskade. Som utbildningsledare blev Göran en spindel i nätet som 
hade som uppgift att förankra den nya utbildningen på lärarutbildningen, men 
också att informera och försöka övertyga lärare på fältet om fördelarna med 
denna utbildning. En av tankarna bakom reformen var att eleverna ute i 
skolorna skulle möta ämnesutbildade lärare redan i första klass. En annan avsikt 
var att eleverna skulle få behålla samma lärare under en längre tid. Förändringen 
av utbildningen hade inte förankrats ute i skolorna så skolorna fann i allmänhet 
ingen anledning att förändra sin organisation vilket innebar att de delarna av 
reformen inte alls nådde sitt mål.  
 
 
Slutord 
 
Görans yrkesberättelse kan liknas vid ett drama med främst positiva inslag, men 
berättelsen innehåller också hans kamp med svårigheter. Barndomen och 
skolgången kan i stort ses som en framgångsberättelse, men med inslag av bland 
annat ekonomiska svårigheter. Men - Göran får möjligheter att studera, han får 
stipendier och han får tillgång till olika kamratkulturer. Däremot framställs tiden 
på seminariet som en ensam tid för Göran och han har svårt att finna 
gemensamma intressen med sina klasskamrater. Han kan inte prata med dem 
om barn för han hade inga sådana erfarenheter, han hade inte heller någon 
flickvän och han bodde fortfarande hemma hos sin mamma. Göran hade 
samma kamrater som han hade haft innan han påbörjade sin tvååriga 
utbildning. Göran och hans bror gick delvis på samma lärosäte samtidigt och då 
han jämför sin seminarietid med sin brors framhåller han en del skillnader. 
Hans bror gick en fyraårig utbildning och Göran menar att där fanns en större 
sammanhållning och de ”kände ju varandra in under skinnet va´ och det 
uppstod ju frändskaper där”. I den fyraåriga utbildningen var åldersspannet 
större och ” en del var ju inte mer än 16 år […..] men det fanns ju spann, det 
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fanns ju sådana som var en bra bit över 20, kanske mot 30 år”. De som var 
äldre hade ” kanske gått folkhögskola […] kanske det fanns sådana som hade 
vart officerare, sådana som hade vart, ja, jobbat i statlig tjänst”. De studerande 
på den fyraåriga linjen hade inte tagit studenten, vilket de studerande på den 
tvååriga linjen hade gjort och därigenom fanns större olikheter i den gruppen. 

Efter avslutad utbildning och militärtjänst startar yrkeslivet som lärare. 
Arbetet som lärare berättar han om delvis genom berättelsen om sin klass på 
den f d flickskolan. Där framkommer det att han trivdes som lärare och även 
att han lyckades med klasserna. Han blev också körledare, en uppgift som följt 
honom genom livet.  

Under denna tid förberedde han sig för arbetet på högskolan, mer eller 
mindre omedvetet, eftersom han inte alls planerat att börja arbeta som 
metodiklektor. Göran berättar om då han fick förfrågan om detta nya uppdrag 
hur han funderade över sin funktion som metodiklektor på mellanstadielinjen. 
Han hade tidigare arbetat mest på högstadiet i ämnena svenska och engelska 
men nu var det mellanstadiet och samtliga ämnen som gäller. Dessutom ska han 
som metodiklektor bedöma de studerandes insatser.  

Att vara lärare för barn eller ungdomar, som Göran var utbildad för är en 
annan arbetsuppgift än den att undervisa och arbeta tillsammans med vuxna. 
Oftast gick rekryteringen till metodiklektorer till på det sätt som Göran 
beskriver. Läraren blev tillfrågad och någon formell rekrytering skedde inte, 
förrän möjligen senare. De lärare som tillfrågades om de ville arbeta på 
lärarutbildningen på högskolan var lärare som hade ett gott rykte och som hade 
lyckats väl i sitt arbete med elever i skolan. För grundskollärare fanns ingen 
påbyggnadsundervisning som skulle ha kunnat underlätta övergången till 
vuxenundervisning.  En sådan utbildning fanns för förskollärare, som ville 
vidareutbilda sig för att få behörighet som metodiklärare (PROP 1982/83:34). 
Utbildningen varade en termin och under den terminen hade den studerande en 
mentor från en högskola/ett universitet samt auskultationer och praktik i olika 
skolformer.  

Efter den något trevande inledningen på arbetet på högskolan följer en tid, 
som jag uppfattar som Görans roligaste tid i arbetslivet. Han hittar många 
likasinnade på arbetsplatsen, han deltar i det sociala livet, ja han till och med 
leder det ibland. Göran delar också så småningom sin tid mellan högskolan och 
Länsskolnämnden, där han trivdes mycket bra.  

Men – återigen står Göran inför en förändring. Länsskolnämnden läggs ner 
och Görans uppdrag där avslutas. Hans erfarenheter och engagemang på 
nämnden medför att han blir utbildningsledare då han på heltid återkommer till 
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högskolan/universitetet. Detta nya uppdrag visar sig svårt och han upplever att 
han fått ett stort ansvar men utan redskap att fullfölja uppdraget. Ingen 
ledarutbildning, ingen att fråga och en ny utbildning som ska genomdrivas. 
Dessutom en utbildning som inte alls är förankrad bland de personer som 
kommer att bli väsentliga för att kunna genomföra densamma. Jag tänker då 
framför allt på lärare och rektorer, som på olika sätt involveras både i 
utbildningen men som också efter utbildningen ska bli arbetskamrater och 
blivande arbetsgivare.  Görans rädding denna gång blir högskolans rektor och 
tre kollegor, också utbildningsledare, den grupp som genom samtal och 
diskussioner reder ut de största frågetecknen. Därmed får han uppleva att 
arbetslagstanken, som han försökt driva, får avgörande betydelse för honom 
själv även om inte alla på universitetet ställde sig positiva till den förändringen. 
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Kapitel 12 
Att fånga det ogripbara.  Antenarrativ och narrativ - olika 
berättelseformer i det narrativa rummet 
 
 
 
Annika Åstrand 
 
 
Introduktion 
 
Denna text syftar till att presentera en teoretisk och metodologisk ansats, den 
kritiska antenarrativa teorin (Boje 1991, 2001, 2005, 2007, 2008, 2010), och 
diskutera på vilka sätt denna ansats kan bidra med kunskap om organisatoriskt 
berättande och organisatoriskt liv.  

Inom organisationsforskning har berättelser används flitigt och har gjort så 
sedan 1970-talet (Czarniawska 2004 och 2007; Rhodes och Brown 2005). Man 
menade att berättelser berättade av de verksamma inom en organisation var en 
värdefull källa till kunskap som dittills hade förbisetts av forskarsamhället. 
Dessa berättelser menade man, var ett sätt att få tag på såväl det känslomässiga 
som symboliska livet inom en organisation. Idag är den narrativa 
organisationsforskningen mångfacetterad, då ”narrative” ses som både en form 
av data men också som en teoretisk lins och en metodologisk ansats (Rhodes 
och Brown 2005). Fokus för den narrativa organisationsforskningen har dock 
legat på traditionellt definierade berättelser (det vill säga en berättelse med en 
tydlig början, ett mitt och ett slut och med en intrig av något slag), vilket har 
inneburit att allt det organisatoriska prat som inte kunnat definieras in under 
begreppet berättelse negligerats. En risk med detta ensidiga fokus är att det kan 
leda till en alltför begränsad kunskap om de dynamiska, kommunikativa 
förhållandena i en organisation (Boje 1991, 2001, 2005, 2007, 2008, 2010).  
 
 
Antenarrativ 
 
En ansats som utvecklats inom men också i opposition mot narrativ 
organisationsforskning är den kritiska antenarrativa teorin (Boje 1991, 2001, 
2004, 2005, 2007). Teorin och metoden syftar till att genom att fokusera 
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organisatoriskt berättande undersöka den kommunikativa dynamiken inom en 
organisation.75 

Det är framförallt kunskap om de dynamiska förhållandena i en 
organisation som riskerar att gå förlorad om man bortser från det berättandet 
som är för fragmentariskt för att bli fångat av ett retrospektivt 
meningsskapande (Boje 2010).76 Prefixet ”ante” i begreppet antenarrativ pekar 
alltså mot att det är något som sker före något. Före berättelsen. Boje själv 
liksom andra organisationsforskare kallar ibland detta för förberättelser. Ett 
annat begrepp som betecknar ungefär samma sak är organiserande berättelser 
(Czarniawska 2007). Innebörden är alltså att det handlar om en kommunikativ 
process av organiserande, meningsskapande art som äger rum innan en 
eventuell intrig - vad till exempel en organisationsförändring handlar om - blivit 
tydlig för dem som berättar (ibid.). 

En av utgångspunkterna för antenarrativ teori och metod är att en 
organisation kan betraktas som ett ”kollektivt berättande system”, där 
huvuddelen av detta berättande handlar om organisationsmedlemmarnas 
strävanden att skapa mening i det som sker (Boje 1991, s. 1). Meningsskapande 
är något som ofta definieras i termer av att vara något vi gör retrospektivt, när 
vi genom att titta bakåt förstår vad det var vi varit med om (Weick, Sutcliffe 
och Obstfeld 2005; Freeman, 2010). Frågan som man i ett retrospektiv 
meningsskapande försöker besvara lyder alltså: vad var det som hände? Fokus i 
en antenarrativ analys ligger istället ligger på pratet vi ägnar oss åt i vårt ”levda 
erfarenhetsflöde”, innan vi kan berätta om vad det var som hände (Boje 2001, s. 
3). Antenarrativ riktar uppmärksamheten mot det spekulativa, det osäkra och 
gissandet man ägnar sig åt i detta meningsskapande flöde (ibid.). Frågan vi då 
försöker besvara lyder: vad är det som händer? 

Den kollektiva karaktäristiken i organisatoriskt berättande innebär 
emellertid att man kan tala om en organisation som ett narrativt rum, eller 
berättanderum (story telling space, Boje 2004, s. 7), i vilket det förekommer 
flera olika berättelseformer samtidigt. Såväl berättelser av mera traditionellt slag, 
det vill säga med en början, en mitt och ett slut och med en intrig av något slag 
(i det följande benämnt berättelse), som berättelser/berättande av mera lösryckt 
natur, inte helt ”färdiga” (i det följande benämnt antenarrativ). I en antenarrativ 
analys är man intresserad av att lyssna till alla dessa ofta rapsodiska antaganden 
vi gör om saker och ting, i våra försök att bringa reda i tillvaron. Innan vi har 

                                                
75 Se Gergen och Gergen (2006) som utifrån en liknande kritik hävdar att studiet av berättandets 
funktion inte rönt tillräcklig uppmärksamhet från forskarsamhället.  
76 Se även Yolle (2007) för en beskrivning av förhållandena mellan berättelse och antenarrativ.  
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bestämt oss för den slutliga intrigen, innan vi kommit fram till en eventuell 
gemensam konsensus om vad den officiella organisationsberättelsen ska handla 
om (Boje 2001).77 

Syftet med begreppet antenarrativ är dock inte att definiera gränserna 
mellan dessa olika berättandeformer, dessa ses som flytande och de ingår båda i 
en dynamisk process bestående av: 
 

• En dynamik mellan en berättelses fullbordan - ofullbordan, mellan 
uppbyggnad och nedbrytning (Boje, Rosile och Gardner 2004). Ett 
exempel på detta kan vara processen över tid att konsensus råder på ett 
område - till exempel kring frågan hur man på en skolenhet kommit 
överens om huruvida eleverna ska få ha kepsar på sig inomhus eller inte 
- till ett nedbrytande av denna gemensamma överenskommelse, till ett 
nytt tillstånd av konsensus återigen och så vidare. Man kan säga att 
antenarrativer komplicerar den officiella berättelsen (”Så här ska vi 
göra”), då de dyker upp och utmanar den berättelsens fullbordan (”Nej, 
men …”). På detta sätt är antenarrativ är ett fruktbart verktyg för att få 
syn på när en förändring av en berättelse är i antågande.  

• En dynamik mellan berättelser, antenarrativer och omgivande diskurser, 
som i sin tur är nedbäddade i socioekonomiska förhållanden där det 
råder ideologisk kamp (ibid.). Iscensättning av ett utvecklingsarbete av 
något slag öppnar inte sällan upp för denna kamp. Det blir så att säga 
skarpt läge när man i en organisation står inför något nytt och måste 
formulera/omformulera vad berättelsen om organisationen ska handla 
om. De här diskursiva spänningarna kan ses som dilemman, ofta 
implicerade av styrdokument av olika slag, vars föreskrifter drar åt olika 
håll.  

• En dynamik mellan ens inre, psykologiska behov av att förstå det man är 
med om och det talade, meningskapande nätverkandet i organisationen. 
(ibid.). 
 

Mellan de olika berättelseformerna råder ibland hierarkiska förhållanden 
samtidigt som det också försiggår en tävlan dem emellan (Boje 2004). Under 
utvecklings- och förändringsarbeten ingår att utveckla strategier för att 
underlätta/driva utvecklingsarbetet. Strategier som innebär att det också kan 
skapas för det enskilda utvecklingsarbetet specifika positioner att driva 

                                                
77 En organisationsberättelse är den officiella bilden av organisationen som visas upp utåt för en 
eventuell betraktare och företräds ofta av personer på ledningsnivå (Czarniawska 2007). 
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utvecklingsarbetet utifrån. Positioner som ger innehavaren ett formellt mandat 
att vara den som ramar in och skapar strategier för meningsskapande (Boje 
1991, Linde 2008, Mishler 1995). Det här formella mandatet kan beskrivas i 
termer av att man blir en regissör av berättelsen om organisationens utveckling. 
Då det inom en organisation ofta pågår flera parallella utvecklingssatsningar 
kan det dock inträffa att en position tillhörande en satsning krockar med en 
annan. Likaså kan mera formella mandat att regissera en utvecklingsberättelse 
återfinnas även på ledningsnivån. Detta innebär alltså att det kan finnas många 
regissörer som utifrån egna arenaspecifika motiv, behov, kunskaper och 
intressen skapar strategier för meningsskapande. Strategier som alltså kan sägas 
utgå från olika manus att arbeta efter. Vad utveckling ska handla om i en 
organisation kan alltså bli omtvistat.  

I en studie (Åstrand 2009) visades just hur nya möjligheter och positioner 
att driva ett specifikt utvecklingsarbete som låg i linje med den officiella 
organisationsberättelsen öppnades, vilket kan tolkas i ljuset av dessa hierarkiska 
förhållanden. På liknande sätt visades att en viss rivalitet kan föreligga då dessa 
nya möjligheter och positioner inte alltid välkomnades av dem med ett 
engagemang i tidigare satsningar.  

På liknande sätt kan flera berättelser med skilda intriger om samma 
händelse konkurrera om utrymme (Boje 2004).  
 
 
Organisatoriskt berättande - en gemensam och samtidigt splittrad 
process  
 
Begreppet antenarrativ är användbart för att studera situationer och 
sammanhang där det saknas kollektiv konsensus om något, vilket för den skull 
inte innebär att den kollektiva aspekten därigenom går förlorad, tvärtom. 
Utgångspunkten är istället att berättande i organisationer är något kollektivt, av 
den enkla anledningen att det där berättas många berättelser samtidigt. Vilket i 
sin tur innebär att organisatoriskt berättande också är en splittrad process (Boje 
1991, 2001, 2004, 2005, 2007, 2010). Den här splittradheten kan man beskriva 
med hjälp av att likna en organisation vid en byggnad med ett stort antal rum, 
där det berättas olika historier i olika rum. Som enskild organisationsmedlem 
kan du inte bevista alla rum utan du får välja vilka du går in i. Du kan alltså inte 
ta del av alla berättelser som berättas. Beroende på vilka rum du valt får du 
också en annan förståelse för vem som gjorde vad mot vem än dina kollegor, 
som valt andra rum eller kanske besökt rummen i en annan ordning. Därtill så 
berättar vi inte heller fullvärdiga historier för varandra, med en tydlig början, en 
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mitt och ett slut. Snarare får vi som lyssnar fylla i det som fattas, pauser och 
tystnader med egna historier. Det kan också vara så att vi glömmer att lyssna en 
stund då vi förirrar oss in i våra egna tankar. Den mening vi tillskriver händelser 
av olika slag beror alltså av lokaliteter, vilka föregående berättelser vi lyssnat till 
och även karaktärernas förvandling i det ständiga och flytande samtalet.78 
Vilken förståelse varje enskild person får för det som händer i organisationen 
kommer alltså an på sådant som vem som råkar höra vad, vid vilket tillfälle och 
tillsammans med vem (Boje 2007).  

Den här kollektiva dynamiken i ett organisatoriskt berättandesystem ger 
också upphov till vad Boje (2007) kallar för trajektorier (omloppsbanor), som 
beskrivs på detta sätt:  
 

The trajectory is the passageways of an emergent antenarrative as it picks 
up and sheds meaning along different places and across different 
temporalities (s. 335).79  
 

Trajektorier skulle alltså kunna beskrivas som olika tolkningsbanor, där 
innebörden i en händelse, eller ett begrepp, förändras utifrån vilka rumsliga och 
tidsliga vägar pratet färdas. Den här icke-linjära, ”spretiga” karaktäristiken i en 
antenarrativ dynamik kan också beskrivas med hjälp av begreppet rhizom: 

 
Rhizomatic relations are characterised by a multiplicity of interconnected 
shoots going off in various directions; as these grow, folding in and 
unfolding occurs, an assemblage of ideas, data, impressions, 
interpretations and notes connect in pluralistic ways which defy totalising 
exposition (Gale 2007 s.477). 

 
Gales beskrivning av rhisomatiska relationer motsvarar hur begreppet 
antenarrativ beskrivs och Boje själv tar hjälp av Deleuze och Guattari när han 
beskriver det organisatoriska prat som motsätter sig berättelsens fullbordan: 
”Antenarrative is rhizomatic flight continuing as long as there is context left to 
reterritorialize” (Deleuze & Guattari 1987 i Boje 2005, s. 1). Så länge det finns 
sammanhang att omskapa pågår den antenarrativa processen alltså, eftersom 
varje berättelse kontinuerligt dekonstruerar sig själv. Organisatoriskt berättande 
kan utifrån detta ses som ett multivokalt landskap, eller som en böljande väv 

                                                
78 Boje beskriver detta organisatoriska hus genom att berätta om en teaterpjäs – Tamara - som 
uppfördes just på detta sätt. Såväl skådespelare som publik rörde sig kors och tvärs genom en stor 
byggnad under hela framförandet och därigenom kunde inte publiken få något helt sammanhang av 
pjäsen.  
79 Detta resonemang påminner om det Weick (1995) talar om som ”stickrepliker” (extracted cues). 
(Se även Czarniawska och Sevón 1996).  
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och Boje använder ord som dagsländelik, framväxande, teatral, mångstilistisk 
och dialogisk för att beskriva detta.  

Antenarrativers rhisomatiska och dekonstruktiva karaktär innebär också att 
det är svårt att dra gränsen mellan en berättandepraktik och dess omgivning. 
Eftersom det utifrån detta perspektiv inte går att utröna vad som utgör denna 
praktiks ursprung, blir det också omöjligt att ringa in vad den omgivande 
kontexten består av (Zachry 2000). En berättandepraktik handlar snarare om en 
öppen relationalitet då den karaktäriseras av osäkerhet: det finns varken logiska 
eller nödvändiga samband mellan en viss praktik och dess omgivning, vilket 
leder till dess karaktäristik av situationsbundenhet. Fokus vänds alltså från 
subjekt/objekt, agent/struktur, centrum/periferi och liknande 
motsattsparsperspektiv mot saker som tid, plats, makt och materiella resurser 
(ibid.). Av detta följer alltså att det inte finns någon kontext, som är skild från 
den praktik man vill studera. Man kan istället tala om ett sammelsurium av 
riktningar, eller en utbredning i tid och rum, där varje berättelse och varje 
berättande, är del i ett intertextuellt nätverk. 
 
 
Att empiriskt studera antenarrativ i berättande   
 
Om man betraktar berättande och berättelser i termer av att de fungerar som 
meningsskapande verktyg kan man säga att varje berättelse genererar en unik 
erfarenhetsförståelse, vilket innebär att det i organisatoriska sammanhang finns 
en mångfald av berättelser/ berättande att ta hänsyn till (Barge 2004).  

De ovan beskrivna epistemologiska utgångspunkterna får också 
metodologiska konsekvenser, och i boken Narrative methods for organizational & 
communication research (Boje 2001) presenteras åtta för antenarrativt berättande 
lämpliga analysmetoder ingående.80 Här vill jag endast nämna vad jag uppfattar 
som en grundhållning för alla dessa och det är den kritiska. Genom att förklara 
antenarrativ med hjälp av begrepp som intertextualitet, dekonstruktion och 
rhizom betonar man vikten av att i analysen låta flera synpunkter/berättelser än 
en bli hörd, vilket är en huvuduppgift i en kritisk analys (Alvesson och 
Sköldberg 1994). En viktig aspekt blir alltså att gå bakom den officiella historien 
(organisationsberättelsen), som ofta framförs av en elit eller de som innehar 
makt. I en kommande studie där relationen mellan regleringen av skolan och 
den kommunikativa praktiken på den lokala arenan ska undersökas kan frågor 

                                                
80 Dessa är dekonstruktionsanalys, analys av stora berättelser (grand narrative), micro-
historieanalys, berättelsenätverksanalys, intertextulitetsanalys, kausalitetsanalys, intriganalys samt 
temaanalys.  
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som dessa ställas: Vad sker bortom den explicita, statliga, administrativa 
styrningen? Vilka meningar och innebörder skapas i vardagsberättandet om 
denna styrning?   

Ett sätt att empiriskt studera antenarrativ i berättande är alltså att reda ut 
hur berättelser från olika personer via de antenarrativa tolkningsbanorna 
(trajektorierna) sätts samman i tid och rum. En dekonstruktiv läsning är alltså 
ett sätt att avslöja eller förflytta annars auktoritativa berättelser, eller 
dominerande diskurser. Syftet med detta tillvägagångssätt är dock inte att ersätta 
en auktoritativ berättelse med en annan. Snarare är poängen att försöka visa hur 
varje dominerande berättelse förändras och slås isär av andra utmanande 
berättelser.  
 
 
Några slutord   
 
Organisatoriskt berättande ses i ett antenarrativt perspektiv som en kollektiv 
dans mellan olika berättandeformer. Det handlar om en såväl linjär som en 
icke-linjär process, där en form av berättande kännetecknas av helhet och 
fullbordan, andra av fragmentering och polyfoni (Boje 2005). Vilka fördelar kan 
det då finnas med att föra in ett begrepp som antenarrativ i ett redan mycket 
brett narrativt forskningsfält?  

En för mig uppenbar fördel är att begreppet möjliggör ett fokus på den 
kollektiva aspekten av organisatoriskt berättande. Ett fokus som på samma 
gång innebär att organisatorisk komplexitet inte betraktas som ett problem, så 
som det ofta gör i organisationsforskning (se till exempel Fullan 1991 och 2001; 
Hargreaves 2006) utan som en utgångspunkt. I mitt avhandlingsarbete (Åstrand 
2009) framträdde just begrepp som komplexitet, motsägelser och paradox när 
jag sorterade i och analyserade intervjuades berättelser. Begrepp som jag då 
tyckte var svåra att hantera. Jag brottades med att beskriva och analysera 
komplexitet så att det ändå kunde bli begripligt för den som sedan skulle läsa 
om det jag kommit fram till. Idealet i en narrativ ansats är att kunna återge en 
känsla av helhet, snarare än att man som författare fastnar i en enda röra av 
detaljer (Conelly och Clandinin 1996). Samtidigt karaktäriseras den narrativa 
ansatsen av att den utgår ifrån ett studium av just det särskilda, av detaljen 
(Conelly och Clandinin 1996; Kohler Riessman 2008). Utmaningen består alltså 
i att navigera mellan dessa båda, helhet och del. Den antenarrativa 
beskrivningen av det organisatoriska pratet som försiggående i ett narrativt rum 
bestående av en process av olika berättandeformer, tror jag kan ge en god 
möjlighet till denna navigering.  
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En hjälp i detta navigerande står också att finna i en omtolkning av 
begreppet intertextualitet som beskrevs ovan.  I Nationalencyklopedin 
definieras begreppet så här:   
 

 (…) litteraturteoretisk term som innebär att ingen text står isolerad utan 
ingår i ett nät av relationer till andra texter. Det enskilda diktverket 
omskapas och omtolkas i en medveten eller omedveten dialog med andra 
texter (Nationalencyklopedin 2011). 

    
Översatt till en berättandepraktik skulle detta kunna låta så här: Inget 
berättande är isolerat utan ingår i ett nät av relationer till annat berättande. Det 
enskilda berättandet omskapas och omtolkas i en medveten eller omedveten 
dialog med andras berättande. Man skulle alltså kunna tala om internarrativitet.  
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