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Förord 

Den fortbildningssatsning som under de senaste åren har gjorts på 
adjunkter inom Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap vid 
Linköpings universitet har givit mig möjligheten att lägga ned tid för att 
slutföra min forskarutbildning och avhandling. Initialt fick jag ett 
utbildningsbidrag från filosofiska fakulteten som möjliggjorde att jag 
2003 påbörjade min studie. Min f.d. institution, Institutionen för 
utbildningsvetenskap och min nuvarande, med ledning av prefekt 
Annika Rannström, har under somliga terminer givit mig nedsättning i 
tjänst för att möjliggöra avhandlingsarbetet vid sidan av min 
undervisning inom lärarprogrammet. Utan denna finansiering, som jag 
är mycket tacksam för, hade jag inte kommit till ett avslut. En avgörande 
betydelse för mitt val av forskningsområde har f.d. utbildningsledaren 
Olof Ernestam haft som initierade en kompletterande lärarutbildning för 
lärare med utländsk bakgrund vid Linköpings universitet. I och med den 
kom jag i kontakt med deltagarna i min studie och utan dem och deras 
berättelser hade avhandlingsarbetet förmodligen tagit en helt annan 
vändning. Ett stort tack till er alla lärare för de samtal vi haft och för att 
ni velat berätta om era lärarerfarenheter så andra kan bli delgivna dem! 

Jag vill även tacka för en mycket värdefull hjälp från min huvud-
handledare docent Ingrid Andersson som funnits vid min väg sedan 
studiens början. Ju längre vår gemensamma process löpt ju mer har jag 
förstått hur skickligt jag blivit handledd. Jag har funnit en stor frihet i 
skrivandet men ändå blivit varsamt förd framåt då jag antingen varit för 
vidlyftig eller för återhållsam. Stort tack, Ingrid för all vänlighet, 
inspiration och för din ständiga skärpa! Stort tack även till docent Jonas 
Hallström som under de senaste åren har varit biträdande handledare och 
läst mina texter med noggrannhet och förmåga att se strukturer! 

I min forskarutbildning har jag haft möjlighet att ta del av utbudet 
inom forskarskolan i Pedagogiskt Arbete, under ledning av professor 
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Glenn Hultman och professor Bengt-Göran Martinsson som båda även 
hjälpt mig med värdefulla kommentarer i avhandlingens slutskede. Tack 
för ert stöd! Inom vår seminarieserie har alla tidigare doktoranders 
arbeten varit en tillgång för mig och här vill jag speciellt tacka Anna 
Johnsson Harrie för din noggranna läsning och dagliga tillrop samt  
Ann-Sofi Wedin för stödjande läsning!  Docent Mats Sjöberg har givit 
viktiga synpunkter vid mitt 60%-seminarium och lektor Ragnar 
Furenhed likaså med sina exempel och kommentarer.  

Jag har även deltagit i forskarutbildningskurser inom Sida-SAREC-
projektet mellan Linköpings universitet och National University of 
Rwanda, där professor Sven Andersson har haft huvudansvar. Sven, 
Ingrid, Evode, Marcel, Innocent and Charles, Thank you all! 

En forskningsmiljö som jag fått del av och som givit mig ytterligare 
perspektiv är den kring livsberättelseforskning som under 2006/2007 
byggdes i ett samarbete mellan Malmö högskola, Karlstad och Uppsala 
universitet. Tack till er i kursledningen och till alla studiekamrater!   

Ett speciellt tack vill jag rikta till professor Héctor Pérez Prieto som 
med sin skarpsinniga granskning vid mitt 90% -seminarium gav 
kommentarer som hjälpte mig att ta det sista steget.  

Nya och gamla arbetskamrater har alltid varit viktiga för min 
arbetstrivsel och utan er hade jag överhuvudtaget inte funnits vid LiU. 
Här vill jag nämna några namn men alla ni andra ska känna att ni har ett 
stort inflytande över att vår arbetsmiljö är så öppen och generös. Stort 
tack till f.d. studierektorerna Kerstin Nilsson och Anders Eklund! 
Hjärtligt tack till gamla kub-kamrater där Kathrin Hansson kommit att 
bli en nära vän. Tack till Berit Hyland, Gunilla Jedeskog, Susanne 
Sandberg-Kreitz, Margareta Lindkvist, Suzanne Parmenius Swärd, 
Andrzej Szklarski och Polly Björk-Willén för allt gott samarbete och 
kommentarer till min text!  

Slutligen ett hjärtligt tack till hela min stora fina familj! 

 

 
Sundsholm i april 2010 
 
Monica Sandlund 
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Del 1 

“Many life stories – probably most – can 
stand on their own as ´good stories´: 

we can learn from understanding the voice of 
a life” 

(Plummer, 2001, s. 159) 
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K A P I T E L  E T T  

 

Inledning 

I den här avhandlingen skildras läraryrket genom sju lärares berättelser. 
Inledningsvis får vi en inblick i ett av intervjusamtalen som 
exemplifierar de jämförelser en lärare kan tala om utifrån erfarenheter 
från skilda länders skolkontexter. Läraren Lahele och jag har träffats på 
hennes skola och precis inlett samtalet då nedanstående sekvens utspelar 
sig: 

Monica: Det här yrket [läraryrket] (.) du valde ju det och så har du hållit dig 

kvar. Och du känner att det är det här yrket som är ditt? 

Lahele: Ja trots att jag från första början, då jag kom till Sverige, hörde mycket 

pratas om att läraryrket. ”Det är det sämsta yrket”. Jag skulle aldrig jobba som 

lärare, sa många. Och (.) öh (.) många säger att det är mest lärare [av alla 

yrkesgrupper] som är utbrända och sjukskrivna för de orkar inte. Men (.) jag 

tog det inte på allvar. Och när jag började jobba min första termin så tänkte jag 

”Hur kan de säga att det är så jobbigt?” Man kan, om man organiserar sitt 

jobb på ett rätt sätt. För mig är det väldigt enkelt. 

Monica: Va bra, men har du nu när du började jobba i Sverige, har du fått 

någon överraskning? Så du tänkte (.) Oh, kan det vara så här? 

Lahele: Joo, kanske att det var så mycket friare, både när det gäller (.) ja det är 

kanske inte så överallt utan att det är individuellt, men det är många [lärare] 

som satsar mycket på självständigt arbete. Det tycker inte jag är bra! OK, det 
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finns många elever som har mycket kunskaper som kan jobba själva. Men det 

är många fler som inte kan planera själv och som inte kan arbeta självständigt 

utan som måste ha hjälp. Så de måste ha (.) ha konkreta uppgifter annars (.) 

försvinner allt. De måste var sysselsatta under hela tiden annars blir det 

ingenting gjort. Om man låter dem gå till biblioteket eller leta efter 

information, då tycker jag inte att de sköter det. Då måste man följa med dem 

och se att de klarar sig men det går inte att vara med varje elev (.) samma tid, 

det går inte. Det är det som är överraskning och det som jag tycker blivit fel. 

OK, det kanske ingår i de nya metoder, (fniss), men (.) De [eleverna] kanske 

verkar vuxna, men de är inte vuxna. De kan inte ta ansvar för sitt lärande helt 

själv. Inte alla, men en liten procent kan. Av tjugosex elever kanske två klarar 

det. 

I min avhandling lyfts Lahele och andra lärare fram i närgående porträtt 
med hjälp av deras yrkeslivsberättelser (Goodson, 1996; Goodson & 
Sikes, 2001; Pérez Prieto, 2000, 2004; Rhöse, 2003; Tornberg, 2006). 
Lärarna har vuxit upp, utbildats och varit verksamma som lärare i andra 
länder än Sverige. Vad som är gemensamt för dem är att de har 
genomgått en lärarutbildning för att få svensk lärarexamen och 
behörighet att undervisa inom barn- och ungdomsskolan, vilket de alla 
gjort i minst ett år då jag intervjuar dem för första gången.  

Studien har sin grund i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med 
synen att samhället formas av människors handlingar.  Berättande, ser 
jag, som meningsskapande handlingar och uttryck för identiteter 
(Mishler, 1999; Pérez Prieto, 2004, 2006). Med bakgrund i att se 
identitetsarbete eller identitetskonstruktion som en relationell process 
(Mishlers, 1999) tas fasta på hur lärarna skapar och omskapar sina 
yrkesidentiteter i berättelser om möten och relationer i den svenska 
mångkulturella skolan. I berättandet konstruerar lärarna sig som 
individer i en yrkesmässig förändringsprocess och positionerar sig i 
förhållande till läraruppdraget och skolan som institution. Detta sker i en 
skola som är formad av handlingar som successivt institutionaliseras och 
blir till regler som sedan fortsatt påverkar människors handlande (Berger 
& Luckmann, 1979/2003). Dessa villkor framträder i lärarnas berättelser 
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med nyanser och variationer och tar sig skilda uttryck beroende på 
individuella erfarenheter.  

Studiens kontext 

Bakgrunden till denna studie är ett riksdagsbeslut från 2001 om 
kompletterande utbildningar för akademiker med utländsk bakgrund. 
Regeringen fastslog att medel skulle avsättas till en särskild satsning på 
sysselsättning och förbättrad introduktion på arbetsmarknaden. De 
medel som anslogs disponerades av före detta Arbetsmarknadsverket, 
AMS, enligt ett särskilt uppdrag. AMS lät länsarbetsnämnderna 
upphandla kompletterande utbildningar för arbetslösa akademiker med 
utländsk härkomst. I detta fall är det en kompletterande lärarutbildning 
som de medverkande lärarna deltagit i. Skälen för beslutet har varit att 
underlätta introduktionen på arbetsmarknaden för den enskilde men även 
behovet av fler lärare med utländsk bakgrund i den svenska 
mångkulturella skolan. En allt större andel av elevskaran har utländsk 
bakgrund och i en ambition att få en representativ fördelning av lärare 
med utländsk bakgrund i lärarkollegiet har därför dessa utbildnings-
satsningar gjorts. Enligt SCB (2010) har 9,2% av gymnasielärarkåren 
och 9,5% av grundskollärarkåren annan etnisk bakgrund än svensk 
medan ungefär 25% av befolkningen har utländsk bakgrund. Satsningar 
av detta slag kan således ses som ett försök att förminska skillnaden 
mellan dessa andelar (Bredänge, 2003; Jönsson & Rubinstein Reich, 
2004, 2006; Sandlund, 2004). 

Borevi och Strömblad (2004) som medverkade i den ”Integrations-
politiska maktutredningen” beskriver skolan som en skärningspunkt 
mellan en offentlig respektive en privat sfär där exempelvis grundskolan 
framställs som en angelägenhet inte endast för enskilda elever och deras 
föräldrar utan även för samhällsmedborgare i allmänhet. Dels gäller det 
vem som bäst bedömer vad som gynnar eleven – föräldrarna eller staten. 
Dels gäller det att staten bär rollen att försvara elevers tillgång till 
utbildning på ett likvärdigt sätt över nationen (ibid. s. 9). Här framställs 
att lärare har en avgörande roll att spela som både förhandlare och 
förvaltare. I lärarutbildningsbetänkandet ”Att lära och leda” (SOU 
1999:63) talas om lärare med utländsk bakgrund som betydelsefulla 
förändringsbärare då de med sina kulturella kompetenser ska kunna 
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bidra till internationaliseringen inom skolan. Främst framställs att dessa 
lärare ska bidra med kunskap och förståelse för elever med utländsk 
bakgrund (SOU 1999: 63 s. 340).  

Det är utifrån dessa premisser som lärarna i studien har gjort sin 
andra debut som lärare och deras berättelser om etableringen i den nya 
skolkontexten har varit föremål för mina frågeställningar.   

Syfte  

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om lärare med utländsk 
bakgrund och deras möten med den ”svenska” skolan. Dessa möten 
studeras ur ett specifikt perspektiv nämligen genom lärarnas berättelser 
(Goodson, 1996, 2001, 2003). Motivet för att använda livsberättelse som 
ansats är min betoning av individens unika yrkeslivsberättelse i 
förhållande till skolans sociala och historiska kontext. Med andra ord, 
jag är intresserad av mina deltagare och deras berättelser om yrkesliv 
och yrkesutövande som exempel från skolan. Lärarnas berättelser kan 
ses som särskilt värdefulla eftersom de är konstruerade i jämförelse med 
upplevelser av skolor i skilda nationella kontexter och under skilda 
tidsperioder. Den kunskap som studien kan generera är angelägen för att 
vidga förståelsen för hur lärare med utländsk bakgrund kan medverka 
och finna legitimitet i den svenska mångkulturella skolan.  

Syftet kommer här i avhandlingen att belysas i relation till forskning, 
teorier och diskurser om lärarprofessionen, mångkulturella och inter-
kulturella intentioner samt skolan och sociala strukturer (Giddens, 1976, 
1999; Berger & Luckmann, 1979/2003; Bernstein, 1983, 1990; 
Goodson, 1996; Lahdenperä, 1997, 2004, 2008; Tallberg Broman m fl. 
2002; Runfors, 2003; Jönsson & Rubinstein Reich, 2004, 2006; von 
Brömssen, 2004, 2006). Därefter presenteras syftets slutgiltiga problem-
formuleringar. 



15 
 

 

Avhandlingens disposition 

Avhandlingen består av tre delar och omfattar tretton kapitel. I del ett 
ingår förutom detta inledande kapitel, där bakgrund och syfte 
presenteras, kapitel två till fyra. I kapitel två deklareras ett övergripande 
perspektiv samt introduceras teoretiska utgångspunkter för livs-
berättelseforskning och dessutom utreds centrala begrepp om social 
kategorisering som etnicitet och kultur. Kapitel tre innehåller diskursiva 
bilder av lärare, läraryrket och det yrkesspecifika som återfinns inom 
delar av professionsforskningen. I kapitel fyra ges en forsknings-
överblick över en mångkulturell skola och interkulturella ansatser samt 
studier om lärare med utländsk bakgrund. I del 2 presenteras de 
preciserade problemformuleringarna och i kapitel fem redogörs för de 
metodologiska överväganden och tillämpningar som gjorts samt för- och 
nackdelar med livsberättelse som metod. Därefter följer de empiriska 
kapitlen och i kapitel sex till tolv analyseras lärarnas yrkeslivsberättelser 
med fokus på konstruktion, dekonstruktion och rekonstruktion av 
yrkesidentiteter. I del tre återfinns det avslutande kapitel tretton där 
resultatet diskuteras i förhållande till teorier och tidigare forskning. 
Avhandlingen avslutas med en engelsk sammanfattning. 
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K A P I T E L  T V Å  

 

Teoretiska perspektiv 

Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Min teoretiska utgångspunkt är påverkad av en sociologisk forsknings-
tradition med perspektiv som Berger och Luckmann (1979/2003) skrivit 
fram genom analyser av samhället. De har funnit att inget samhälle är 
autonomt och opåverkat utan en produkt av människors handlingar. De 
anser att dessa handlingar institutionaliseras successivt och blir till regler 
och överenskommelser som har påverkan på människors handlande. 
Dessa regler är dock inte statiska utan förändras av medborgarna över 
tid. De identiteter som skapas återverkar på den sociala strukturen och 
vidmakthåller den, modifierar den eller omformar den (Berger & 
Luckmann, 2003, s. 201.). Genom att betrakta samhället utifrån ett 
sådant socialkonstruktionistiskt synsätt kan man även anta att kunskap är 
beroende av språket och sammanhanget där den formas. Ord och bilder 
av verkligheten skapas inte förutsättningslöst utan är knutna till 
maktfaktorer som påverkar de oändligt många sociala sammanhang där 
individen möter andra (ibid. s. 22-25).  Man kan benämna sådana 
sammanhang sociala praktiker, med ett begrepp lanserat av Giddens 
(1976, 1999). Begreppet kunde hellre skrivas ut som ”en social praktik i 
en historiskt situerad kontext”, då min betoning ligger i att en sådan 
förutsätter en kontextuell och historisk inramning. Den sociala praktik 
som mitt forskningsintresse är riktat mot är den svenska skolan. Det är i 
den som individerna i min studie uppfattar och formar sina yrkesliv.  
Ifrån dessa resonemang tar jag avstamp i avhandlingen med fokus på 
lärares identitetsskapande i relation till sin omgivning.  
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Livsberättelser och identitetsskapande  

Vilken betydelse forskare inom samhällsvetenskaplig forskning 
tillskriver berättelsen varierar mellan dem som ser berättelser som en av 
flera källor i ett empiriskt material och dem som ser själva livet som 
sådant narrativt. I avhandlingen är användandet av berättelser inte enbart 
en metodologisk fråga utan mitt intresse för berättelserna är baserat på 
den grundläggande existentiella frågeställningen om hur vi ger mening 
åt våra liv. Det finns dock olika sätt att utröna hur detta sker och här 
presenteras en teoretisk genomgång av olika ställningstaganden utifrån 
skilda narrativa infallsvinklar som finns inom samhälls- och beteende-
vetenskaplig forskning. Uppfattningarna bland forskare som studerar 
livsberättelser skiljer sig främst åt när det gäller vilken betydelse 
berättelsen som sådan har för det levda. E. Bruner (1986) gör utifrån en 
konstruktivistisk syn distinktionen mellan det levda livet, det upplevda 
livet och det berättade livet (min översättning från ibid. s. 11). Han ser 
berättelsen som en återskapelse av en redan levd erfarenhet och 
fokuserar på individuella uttryck i text och form. J. Bruner (2001) 
företräder ett konstruktionistiskt perspektiv och ser berättandet som en 
social handling genom att påstå att livet inte finns som sådant utan 
konstrueras i ett urval som berättas. MacIntyre (1997) uttrycker sig 
liknande med att vi alla agerar i en värld, inte med regisserade tilldelade 
roller, utan genom att vi konstituerar oss själva och den Andre genom 
samtal och berättande. Det vill säga, var och en konstruerar sin berättelse 
och sig själv tillsammans med andra i relation till samtiden och 
historien.  

Relationen mellan livet och berättelsen 

Här kommer jag närmare att redogöra för olika inriktningar av den 
narrativa forskningstraditionen för att till sist motivera mitt eget 
ställningstagande gällande val av analys. 
 

Den delen av forskningsfältet som här presenteras rymmer forskare 
som anser att narrationer är representationer av tidigare händelser, det 
vill säga de ser berättelsen som en skildring av reell verklighet eller ser 
livsberättelser som en metod för att beskriva livsvillkor och historisk 
utveckling. Jag vill nämna sociologen Bertaux, Thompson och Rotkirch 
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(2005) som representanter för denna riktning. Bertaux och Malysheva 
(2005) samt Semenova och Thompson (2005) utgår exempelvis utifrån 
beskrivningar av enskilda familjers erfarenheter då de analyserar det 
ryska samhället efter sovjetsamhällets undergång. Historiska episoder 
kan således belysas med vad människor berättar om den tid som varit 
eller den tid som är. Denna typ av forskning finns inom historie-
kunskapstraditionen där inte stort avseende fästs vid hur berättelsen är 
berättad utan fokuserar vad berättelsen säger om det levda. 
Sammanfattningsvis kan sägas att denna forskning vilar på antagandet 
att om tillräckligt många oberoende av varandra berättar samma slags 
berättelse eller har liknande inslag av handling i sina berättelser så utgör 
de tillförlitliga källor. Andra sociologer Somers och Gibson (1994) 
menar att parallellt med de enskilda berättelserna finns metaberättelser 
som konstrueras av att många människor berättar om ”att så förhåller det 
sig”. Dessa metaberättelser är oftast påverkade av politiska diskurser. Ett 
exempel på en metaberättelse, ser jag, är den svenska skolan som 
samhällets ”demokratiseringsarena”. En berättelse behöver alltså inte 
nödvändigtvis vara något som endast en individ ägnar sig åt utan varje 
människas bidrag utgör en viktig del i det större berättandet. 

 
Forskare som exempelvis psykologerna Brockmeier och Carbaugh 

(2001) problematiserar det berättade med att mena att berättandet 
präglas av vad människor upplevt av det levda och hur de minns det 
upplevda. Det som berättas, alltså berättelsen, kan därmed inte sägas 
vara reell utan är alltid beroende av situationen och kontexten för 
samtalet. Det upplevda som man väljer att berätta just för den man 
samtalar med, i den stunden, kan därför kallas situerat. Personen som 
berättar kan under andra omständigheter välja att betona andra delar av 
sitt liv och berättelsen kunde ha tagit sig andra uttryck under andra 
omständigheter. Upplevelsen av det levda kan alltså regisseras med hjälp 
av minnen men även av nya upplevelser och en människas historia kan 
därmed förändras. Individen konstruerar sig själv både i pågående tid 
och i förfluten tid. Minnet och minnesfunktionen är inte statisk utan 
påverkas av senare upplevelser, säger Brockmeier (2008). Han 
problematiserar berättandet av det upplevda och för in begreppen ”mind 
and memory” och ”memory and mind”. Minnet av det som passerat nuet 
ser han som avgörande för hur människor upplever sig själva samtidigt 
som självidentiteten i nuet påverkar vad och hur man minns. Brockmeier 
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och Carbaugh (2001) framhåller att nuet finns i en kontext som formar 
upplevelsen, likaså har minnena utspelats i kontexter som påverkat hur 
de upplevts.  

As every narrative self-account is itself part of a life, embedded in a lived 
context of interaction and communication, intention and imagination, 
ambiguity and vagueness, there is always, potentially, a next and different story 
to tell, as there occur different situations in which to tell it (Brockmeier & 
Carbaugh 2001, s. 7).  

Det betyder att det upplevda alltid kan påverkas och att andra berättelser 
kan bli berättade även om situationen där upplevelsen utspelar sig kan ha 
varit densamma. 

 
Den narrativa teoretiska traditionen som utvecklades på 1960-1970-

talen utgör vad många förknippar med ordet narration – nämligen 
analysen av berättelsen som sådan. Det vill säga den berättelse en 
person berättar om något ur sitt liv och som sedan kan återberättas. 
Denna narrativa tradition har förespråkare som analyserat människors 
berättelser språkmässigt och analyserat språk som representation för en 
människa. Här fokuseras muntliga och skriftliga genrer av språk, 
föreställningar, och andra kulturella artefakter som formar en berättelse. 
Pionjärer inom denna falang av narrationsteorin är sociolingvistikerna 
Labov och Waletsky (1967) som fortfarande inspirerar många forskare i 
hur de handskas med sitt material. Labovs och Waletskys analyser visar 
till exempel att människor oberoende av varandra använde samma 
berättarstruktur i sina spontana berättelser. De var samtliga uppbyggda 
av en gemensam och styrande kronologi med en början, ett mittparti och 
ett slut som sammantaget tar upp en poäng. Denna struktur är även 
avgörande för hur forskare beskriver sina upptäckter.  

Det berättade livet 

Mitt forskningsintresse för livsberättelser ligger i det berättade livet men 
jag fäster inte samma avseende vid berättandets form som till exempel 
Labov och Waletsky (1967/1997) utan uppfattar individers berättande 
mer som en helhet och ett handlande där identiteter träder fram. Den 
forskning som bedrivs inom sociologi och pedagogik kring hur individer 
skapar mening genom sina berättelser, särskiljer inte språk och 
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verklighet utan utgår från att verkligheten är språkligt konstruerad 
(Öberg, 1997; Pérez Prieto; 2003, 2004, 2006; J. Bruner, 2001; Goodson 
& Sikes, 2001; Langellier, 2001;Plummer, 2001; Karlsson, 2006). En för 
mig tongivande narrationsforskare är Goodson (1996, 2001, 2003) som 
har en pedagogisk infallsvinkel och företräder lärarforskning. Han 
betonar att lärares livsberättelser även kan ge ny kunskap som tidigare 
saknats inom skolforskningen. Han hävdar att livserfarenheter samt 
social bakgrund är huvudingredienser i varje människas personlighet och 
självuppfattning och måste därför ses i sin fulla komplexitet (1996, s. 
29). Han framhåller att detta är utslagsgivande för hur lärare tänker och 
handlar och att det därför är angeläget att analysera vad och utifrån 
vilket perspektiv de berättar om sina yrkesliv. En annan tongivande 
forskare för perspektivet är Pérez Prieto (2003, 2004, 2006) som i sin 
skolforskning använder sig av berättelser. Pérez Prieto (2003) har i sina 
professionsanalyser om förskolans inträde i skolan (FISK-projektet) satt 
lärarna i fokus med hjälp av deras berättelser. Han menar att de inte bara 
är centrala aktörer utan också ”privilegierade vittnen” till vad som sker i 
skolan. Han ställer dem i ”första raden” för att beskriva de förändringar 
som sker i samhället och i skolan (ibid. s. 163). Både Goodson (1996) 
och Pérez Prieto (2003) har som syfte att ”lyfta fram röster” för att få 
förståelse för förändrade yrkesidentiteter och en förändrad skolkontext.  

 
Det har under de senaste decennierna bedrivits en expanderande 

narrationsforskning om identitet. Här har jag funnit att psykologen 
Mishlers (1999) studier är intressant då han modifierar en vanlig 
utgångspunkt att se identitet som en intraindividuell process (se Erikson, 
1964/1995). Mishler gör istället gällande att identiteter formas i 
relationen till andra, det vill säga interindividuellt, eftersom berättaren 
låter andra finnas med i sina berättelser och där tillskriver dem betydelse 
för synen på sig själv. Förhållandet mellan upplevelser och uttryck, 
menar Mishler, är såväl dialogiskt som dialektiskt. Det innebär att 
samspelet påverkar hur individen uttrycker sig och förstår andras uttryck 
vilket leder till dess utveckling och förändring. Goodson (1996) och 
Mishler (1999) framhåller, efter egna intervjustudier, att 
livsberättelserna är socialt situerade och konstruerade handlingar som är 
starkt sammankopplade med det sammanhang de är berättade i. Det 
inkluderar inte bara den lokala kontext som själva intervjusituationen 
innebär utan också i de kontexter som individerna befinner sig såsom 
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exempelvis familj, yrkesliv eller samhälle. Sammantaget poängterar de 
båda att se individen i relation till sin tids historia. Detta sätt att resonera 
stämmer väl överens med mitt övergripande teoretiska perspektiv och 
hur jag ser på individen och yrkesidentiteter (jfr Berger & Luckmann, 
1979/2003). 

Berättandet som identitetsframträdande 

Mishler (1999) ser identitetskonstruktionen som en relationell process 
som innehåller flera bottnar. Han skriver fram i sin utvidgning av 
identitetsteori att han tar avstånd från essentiella argument där identitet 
framställs som något koncist inre tillstånd, något man ”är”. Mishler har 
istället ett konstruktionistiskt perspektiv och ser att identiteter hos en 
människa är något man ”gör”. Han lanserar begreppet identitets-
framträdanden (identity performances) i sin narrativa analys av hur 
människan i sina berättelser skapar identiteter (ibid. s. 16 ff.). Detta 
görande av identitet sker i förhållande till andra och beroende på vilka 
dessa andra är formas olika identitetsframträdanden då en individ 
berättar om sig själv och sitt liv. Mishler lägger vikt vid livets 
tvistefrågor och kast som avgörande för identiteters komplexitet. Han 
talar även om den dubbla tidspilen (the double arrow of time) som finns 
i alla levnadskonstruktioner (2006, s. 36). Människor är intresserade av 
att förstå andra människor men framför allt av att förstå sig själva och 
genom förhandlingar om vad som bidragit till hur man blivit den man är 
läggs nya erfarenheter till gamla. Hur dessa nya erfarenheter förstås 
påverkas naturligtvis av de tidigare. Denna dubbelverkande pil är 
ständigt sysselsatt i konstruktionen av det egna jaget och i berättandet av 
det samma. 

Sammanflätningar av individuella och sociala erfarenheter, person-
liga upplevelser och kulturella normer för vad som får berättas avgör 
vilken identitet som personen träder fram med. Just sådana samtal har 
Mishler (1999) genomfört med några olika konsthantverkare och han 
märker att de berättar om sig själva utifrån olika positioner beroende på 
situation. Identitetsskapandet hos deltagarna analyseras genom de olika 
retoriska resurser de använder sig av för att bli uppfattade på ett speciellt 
sätt.  
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our identities are defined and expressed through the ways we position ourselves 
vis-a-vis others along the several dimensions that constitute our networks of 
relationships. (Mishler, 1999, s. 16) 

Ett exempel Mishler lyfter fram för att tydliggöra positioneringar i 
berättelser är då han märker att deltagarna i studien förhåller sig till 
metaberättelsen om att konstnärskap inte är ett ”riktigt” yrke. I 
konstnärernas berättelser förekommer exempelvis uttryck för att de har 
fått en speciell skapande förmåga som de har skyldighet att förvalta även 
om det betyder ekonomiska uppoffringar för familjen. De retoriska 
uttrycken för positionering, som Mishler uppmärksammar, analyseras 
som försvar och rättfärdigande av den konstnärliga identiteten i talet om 
yrkesval och yrkesutövande.  

Livsberättelsens kontext 

De teoretiska berättelser som forskare skapar, av metaberättelser och 
enskilda personers berättelser, lyfter fram den enskilda människan i 
förhållande till strukturella påverkanskrafter. Mishlers (1999) exempel 
att lyfta fram konstnärernas liv framkommer att ekonomiska strukturer 
har en avgörande roll för individens identitetsskapande i relation till ett 
samhälle som inte längre sätter stort värde på icke-kommersiell konst 
och bildning. Redan i början av 1900-talet, inom den så kallade 
Chicagoskolan, lanserades livsberättelser för att undersöka hur livet 
gestaltade sig för individer som inte vanligen förekom inom forskning. 
Individerna gav forskarna insikter om situationer och levnads-
förhållanden i samhället som tidigare inte uppmärksammats. Livs-
berättelseansatsen möjliggör sålunda att en individs berättelse kan 
återknytas till historier om sammanhang och på så sätt utveckla 
förståelsen för det pågående. Det är på det sättet life-stories blir till life-
history (Goodson & Sikes, 2001). Goodson (2003) hävdar senare att 
genom berättelser kan vi observera rörelser av omstrukturering och 
reformering av utbildning vilket stärker mig i användandet av 
livsberättelser i min studie. Livshistorieansatsen ger en lins genom 
vilken vi kan se förändringar av skolan och sätta lärarens arbete in i ett 
historiskt sammanhang. Av de enskilda berättelserna kan således en livs-
historia byggas som möjliggör ett spektrum för lärares arbete som 
innefattar mer än praktiken i klassrummet. Den kan omfatta även 
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sociala, politiska och andra kontextuella perspektiv (Goodson & Numan, 
2003, s. 59).  

Genom att använda en livshistorieansats vid studier av lärares liv och arbete är 
avsikten att utveckla förståelsen av och insikt om hur undervisning i skolan är 
socialt och samhälleligt konstruerad. (Goodson & Numan, 2003, s. 61) 

Forskaren i sin roll som analytiker behöver ha flera nivåer av berättande 
aktuella för att förstå och belysa komplexiteten i vad en människa 
berättar om sitt liv. Att ta del av den ”lilla människans” berättelse utgör 
en unik möjlighet att spegla någons upplevelse och förståelse av ett 
större sammanhang.  

Den berättade livsberättelsen 

Kopplingen mellan lokala berättelser och metaberättelser om pedagog-
iska och sociala förändringar visar till exempel skolforskaren Pérez 
Prieto (2006) i sin bok ”Historien om räven och andra berättelser”. Han 
väver in meningsskapande händelser från olika tidsperioder i en och 
samma historia då han låter en vuxen man framträda med sin berättelse 
om hur en stökig klass formade förutsättningar för individuell 
utveckling, gemenskap och studier. Pérez Prietos skildring pendlar 
mellan mannens berättelse och tre andra berättelser från skolkamrater. 
Tidsrymden innefattar tio år och berättandet återger minnen från den 
verkliga skoltiden till den livssituation som mannen nu med facit i hand 
befinner sig i. Mishler (1995, 1999), Goodson (1996, 2003) och Pérez 
Prieto (2006) visar alla på livsberättelseforskningens möjligheter att 
skapa nya former för presentationer av vetenskapliga rön. Berättelserna 
är oändligt många och möjligheten att lära av andras unika liv och deras 
levnadsvillkor kan sägas förlägga senare narrationsforskning närmare 
kulturanalyser än vad som tidigare varit vanligt förekommande, hävdar 
narrationsforskare Lieblich m fl. (1998).  

People are storytellers by nature. Stories provide coherence and continuity to 
one’s experience and have a central role in our communication with others. 
(Lieblich et al, 1998, s. 7) 

Individers berättelser om vardagens mikrodramer utgör underlag för 
både livsberättelseforskning och kulturanalyser som vittnar om det som 
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förenar människor men dessutom det som sätter gränser mot omvärlden. 
I de små vardagliga händelserna visar sig fenomen som inte förr varit så 
väl beskrivna, hävdar Lieblich m fl. (1998). Därför är det intressant att 
undersöka hur människor berättar om sina verkligheter, anser jag. 
Berättelserna är unika och situerade men även präglade av villkor för 
den vardag som det berättas om. Det gemensamma berättandet bygger 
metaberättelser som i sin tur har en avgörande betydelse för hur villkor 
accepteras och fortlever.   

Kontrasterande perspektiv 

Den livsberättelseansats, som jag har min utgångspunkt i betraktar den 
enskilda människans berättelse med en avsikt att skildra och förstå hur 
sammanhang konstrueras och institutionaliseras. Ett annat betraktelsesätt 
har varit tongivande när det gäller forskning om skola och lärare. Utifrån 
ett strukturalistiskt perspektiv har till exempel Bernstein under 1980- 
och 1990-talen profilerat sig som en forskare som analyserar hur 
strukturer styr skolverksamheten med fokus på hur social klass 
reproduceras. Han hävdar att skolan och lärares interaktioner med elever 
är formade av en strukturerande medelklassdiskurs och där igenom 
försvårar social mobilitet. Bernsteins analys (1983/1990) kan bidra med 
en förståelse för att i skolan sker en reproduktion av värden och normer 
genom kommunikation. Hans teori om skolans kommunikation kan 
bidra med begrepp för vad jag ser framkommer i mina data.  

Bernstein hävdar att i västvärldens skolväsende byggs segregerande 
krafter in som är styrda av ekonomiska intressen vilket präglar 
pedagogiken och synen på eleven (1990, s. 127). Han kallar detta för 
nyindividualism (min översättning) och menar att skolans kommunika-
tionsformer är reproducerande (ibid. s. 118) då den dagliga aktiviteten i 
skolan utspelas i och kontrolleras av medelklassdiskursen. Bernstein 
definierar skolverksamhet med hjälp av begrepp såsom kategorier, 
klassifikation, inramning, reglering och kommunikation (1983, s 46). 
Bernsteins förklaring och tillämpning av begreppen lyder:  

Klassifikation syftar på principen för förhållandet mellan kategorier och 
inramning på den öppna regleringen av kommunikation (Bernstein 1983, s. 46) 
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Begreppet klassifikation använder han om förhållandet mellan kategorier 
som kan utgöras av relationer inom institutionell kommunikation t.ex. 
mellan kategorin lärare-elever, kategorin lärare-lärare och kategorin 
lärare-skolledning. I den språkliga diskursen som är rådande i exempel-
vis en pedagogisk kontext ligger makten att kontrollera och därmed 
avgöra vad som är rätt eller fel (Bernstein, 1983, s. 25). Han framhåller 
att skolans kommunikation kan betraktas ligga på en institutionell nivå 
som är påverkad av enhetens aktörer men är präglad av styrmedel och 
trender på den samhälleliga arenan.  

Skolan kan ses som en institution där makt- och kontrollfunktioner 
verkar med svagare eller starkare inramning. Bernstein hävdar att den 
skola som utvecklas i det moderna västerländska samhället är av 
karaktären svag inramning (1990, s. 101-102). Där det inte finns starkt 
uttalade regler om hur man ska uppföra sig eller tala trots att det finns 
starka förväntningar och påtagliga normer om just detta. Som exempel 
anför Bernstein att barn, som kommer från medelklasshem och är vana 
att kommunicera med en utvecklad kod, har lättare att förstå vad som 
gäller inom en svag inramning än barn som kommer från grupper som 
kommunicerar med hjälp av vad han definierar som en begränsad kod, 
det vill säga med färre dolda budskap och ett mer konkret förevisande. 

The dominant code modality of the school regulates its communicative 
relations, demands, evaluations, and positions of the family and of its students. 
The code theory asserts that there is a social class-regulated unequal 
distribution of privileging principles of communication, their generative 
interactional practices, and material base with respect to primary agencies of 
socialization (e.g. the family) and that social class, indirectly, affects the 
classification and framing of the elaborated code transmitted by the school /…/ 
(Bernstein 1990, s. 118-119) 

Bernstein framhåller att hur väl eleven kan förstå de koder som skolan 
och läraren använder sig av är helt avgörande för framgången för en 
elevs utveckling (ibid. s. 95). Hans benämning på dessa förhållanden är 
den osynliga pedagogikens klassförutsättningar (1983, s. 55).  

Hade Bernstein gjort sina studier i en nutida skolverksamhet hade 
han förmodligen även fäst avseende vid de villkor som etnicitet kan 
utgöra för hur verksamhet formas eller vad som uppträder som synlig 
och dold pedagogik med begränsade eller utvecklade koder. Utifrån 
Bernsteins sätt att se det skulle slutsatsen kunna dras att även lärare är i 
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behov av att förstå och tolka koder för att kunna medverka i skolan. En 
lärare som har vuxit upp, utbildats och påbörjat sin yrkeskarriär i ett 
annat land än Sverige kan beskriva sig ha medelklassbakgrund men 
behöver förmodligen ändå göra en egen översättning (Bredänge, 2003) 
av koder beroende på villkor formade av etnicitet. Tornberg (2006) gör 
gällande att en lärare i stor utsträckning formas i sin profession genom 
sin egen levnad. Det vill säga självupplevda elevminnen, tidigare lärar-
utbildning och erfarenheter av läraryrket har inverkan på den lärare de 
blir i den nya skolkontexten. Beroende på hur samstämmiga gamla och 
nya klassifikationer och inramningar är eller hur väl läraren kan tyda och 
anpassa sig till nya strukturerande ramar, etablerar de sig på olika sätt i 
skolor de möter.  

Tolkningsgrunder för etnicitet och kultur 

Jag fäster avseende vid vad och hur individer berättar om sig själva och 
sina möten i yrkeslivet. Liksom Goodson (1996) vill jag belysa lärares 
livserfarenheter och sociala bakgrund som viktiga ingredienser för vad 
och hur de berättar. Eftersom deltagarna i studien har en utländsk 
bakgrund aktualiseras vissa jämförelser mellan olika länders skol-
sammanhang i mina data. För att kunna beskriva och analysera en del av 
innehållet i berättelserna behövs begreppen etnicitet och kultur vars 
innebörder kan förstås på skilda sätt. För att fastställa hur begreppen 
används här i avhandlingen finner jag det nödvändigt att börja med en 
utredning av de teoretiska utgångspunkter som ligger som grund för min 
förståelse.  

Etnicitet 

En grundläggande betydelse av begreppet etnicitet ligger i människors 
utvecklande av samhörighet. Ordet kommer från grekiskans ethnos som 
betyder folk och inom forskningen är det antropologer som myntade 
uttrycket etnicitet för att kommunicera hur populationer hör samman. 
Begreppet är mångbottnat och även inom antropologin finns olika 
förståelser för hur det ska definieras. En ursprunglig version av hur en 
etnisk grupp kan betecknas lanserade Narroll (1964). Han beskrev den 
som att den: 
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1. is largely biologically self-perpetuating 

2. shares fundamental cultural values, realized in overt unity in cultural forms 

3. makes up a field of communication and interaction 

4. has a membership which identifies itself, and is identified by others, as 
constituting a category distinguishable from other categories of the same order 

 (Narroll, 1964, s. 296). 

Narrolls definition blev dock, redan på 1960-talets slut, ifrågasatt av 
andra antropologer exempelvis Barth (1969) som motsatte sig upp-
fattningen om biologiska predestinationer. Begreppet etnicitet har vidare 
använts inom etnologin för kulturforskning och enligt Ehn (1993) är en 
vanlig förklaring av begreppet att en etnisk grupp hålls samman med 
hjälp av föreställningar om ett gemensamt ursprung som kan särskiljas 
från andra grupper genom vissa sociala och kulturella särdrag, som till 
exempel språk, religion och speciella sedvänjor. Ytterligare en 
förklaring av mer sociologisk karaktär är att begreppet syftar på den 
speciella kvalitet som utmärker ett folks kollektiva uppfattning om sig 
självt som folk (Darvishpour & Westin, 2008, s. 23). På liknande sätt 
nyanserar psykologen Gil-White (2005) begreppet med definitionen:  

.. prototypical ethnies, therefore, is a collection of people who, at a minimum, 
represent themselves as a self-sufficiently and vertically reproducing historical 
unit implying cultural peoplehood. (ibid. s. 243 [ understrykningen finns i 
originalet]). 

Utvecklingen mot ett alltmer mångetniskt samhälle har drivit forskn 
ingen framåt och som jag ser det även polariserat den i två dominerande 
analyser av etnicitet och kultur, nämligen det essentialistiska och det 
konstruktionistiska perspektivet.  

 
Ett essentialistiskt perspektiv 
Utifrån ett essentialistiskt perspektiv definieras etnicitet som något 
konstant med en uppsättning karaktäristiska drag inom en grupp. Dessa 
drag delas av samtliga deltagare och varierar sällan utan vilar på en 
biologisk grund med betoning på det oföränderliga i en människas väsen 
(Narroll, 1964). Sådana drag är språk, religion och kulturellt utmärkande 
egenskaper, menar företrädare för socialbiologi, språkvetenskap och 
antropologi. Föreställningen att etniciteten har ett nära samband med en 
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människas första språk, har varit vedertagen och gör gällande att 
människan utvecklar en unik emotionell och kognitiv samhörighet med 
andra användare av det språket. Fortfarande förknippas särskiljande drag 
ofta med en nation eller en etnisk gemenskap och är förmodligen 
anledningen till att denna tolkningsgrund motsvarar även en folklig 
förståelse, hävdar Gil-White (2005). Han menar att den essentialistiska 
skolan inom forskningen egentligen inte har några anhängare längre men 
utgör en plattform att ta avstamp från. Han anser vidare att det är Barth 
(1969) som är den forskare som inleder ett perspektivskifte gällande 
synen på etnicitet.  

 
Ett konstruktionistiskt perspektiv 
Barth (1969) är den forskare som tidigt analyserar etnicitet som ett 
socialt redskap och förändrar därmed synen på etnicitet. Han menar att 
individer är i behov av ömsesidighet och att skapandet av karaktäristiska 
kulturdrag är väsentligt för människan. Individen söker sig till dem som 
är lika, menar Barth vidare, och splittringen mellan ”vi” och ”de Andra” 
är avgörande för en grupps överlevnad (ibid. s. 31). Hans beskrivning av 
hur en etnisk grupp placerar sig och placeras i samhälle och kultur sker 
med begreppet etnisk gräns (ethnic boundary) (ibid. s. 15). Barth hävdar 
dock inte att den etniska gränsen är konstant utan att den konstrueras 
genom människors behov av att jämföra sig med, likna och skilja sig 
från andra. Det är, enligt honom, en grundläggande organisationsprincip 
i individens interaktion med omvärlden att upprätta just etniska gränser.  

Etnicitet skapas i speciella politiska situationer och för 
instrumentella syften, framhåller Fenton och Bradly (2002). De betonar 
att sociala fenomen som etnicitet och exempelvis klass har både 
ekonomiska och kulturella aspekter och de motsäger sig förklaringar att 
etnicitet ses som en isolerad företeelse. Ingen forskare kan längre hävda 
att en etnisk grupp är ren och evig, men eftersom man i dagligt tal 
(among ordinary laypeople) fortsätter att använda essentialistiska 
förenklingar så finns all anledning att ta detta på allvar, menar Gil-White 
(2005, s. 252). 

I am not saying that there really is an ethnic ”essence” that gets transmitted 
biologically – the point is that people believe there is, and this belief has 
consequences for the claims of identity that people can and cannot make in 
practice. (ibid. s. 242) 
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Gil-White riktar uppmärksamheten mot dessa pågående sociala fenomen 
och menar att vetenskapligt språkbruk även har konstituerat och bevarat 
myten om exempelvis etnisk grupp. Att tala om en etnisk grupp är 
missledande eftersom det inte är en grupp. De som i så fall skulle 
betraktas som ”co-ethnics” är sociala främlingar för varandra då flertalet 
av dessa människor aldrig träffas, argumenterar Gil-White (ibid. s. 264). 
Etnicitet är således inget släktskap (kinship) utan enbart en social 
kategorisering, anser han.  

Konstruktionister som exempelvis sociologen Brubaker (2004) sätter 
fenomenet etnicitet i samband med sociala processer. Även han 
problematiserar etnicitet genom att ifrågasätta teorin om den ”etniska 
gränsen” och anför förklaringen att etnicitet inte är statiskt utan varierar 
med kontext och situation. Han förnekar dock inte hur stark laddning 
indelningen av människor i etnicitet, ras och nationalitet har, utan 
klargör att det ligger på ett kognitivt plan mer än ett faktiskt. Vad som är 
avgörande att förstå, menar Brubaker, är att uppfattningar av etnicitet är 
helt konstruerade av oss själva. På liknande sätt resonerar Darvishpour 
och Westin (2008, s. 15) när de framhåller att etniska konstruktioner kan 
definieras som ett globalt socialt fenomen baserat på makt och status. 
Darvishpour och Westin gör även gällande att fokuseringen på etnicitet, 
i betydelsen gemenskap genom kultur, identitet och ursprung, skymmer 
dess funktion att ordna människor i över- respektive underordning i 
samhället (ibid. s. 25).  

Brubaker (2004) varnar även han för att forskare bidrar till att 
cementera föreställningar mer än att utmana och nyansera dem genom 
användningen av begreppet etnicitet. Därför föreslår han, liksom Gil-
White (2005), andra analyser. Brubakers förslag är att gå från fokus på 
identitet till identitetsskapande, från att studera grupper, som utgörande 
etniska grupper, till att studera gruppbildningsprojekt, från fokus på 
kulturer till att hellre göra andra kategoriseringar samt att gå från att 
studera konstanter till att se processer.  

 

It may be that ”ethnicity” is simply a convenient - though in certain respects 
misleading - rubric under which to group phenomena that are not ordinarily 
subsumed under the rubric of ethnicity. (Brubaker, 2004, s. 27). 
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They are not things in the world, but perspectives on the world. These include 
ethnicized ways of seeing (and ignoring), of construing (and misconstruing), of 
inferring (and misinferring), of remembering (and forgetting). (Brubaker, 2004, 
s. 17) 

Min slutsats av dessa resonemang är att etnicitet, ras och nation 
egentligen inte finns utan är klassificeringar för att tolka och förstå makt 
och över- och underordning i de sociala sammanhang vi befinner oss i. 
Det är även så jag använder begreppet etnicitet i den fortsatta texten.  

Kultur  

Ålund (2002) använder i sin forskning om etnicitet inte begreppet kultur 
som något fast och oföränderligt utan som ett fenomen som skapas och 
omskapas i mellanmänskliga handlingar. Hon framhåller att migration 
och utbredningen av livsstilar ständigt förändrar det nuvarande och 
därmed måste etnicitet och kultur sättas i samband med den mång-
kulturalitet som finns i dagens samhällen. I mångkulturella samhällen är 
det dock inte sällsynt att kulturella raster verkar olika på samhällsnivå, 
på gruppnivå och individnivå, hävdar Stier (2009) utifrån en etnologiska 
utgångpunkt. Detta innebär att sådant som kan ha sammanhållande in-
verkan i en grupp inte självklart har det även på en samhällsnivå och 
vice versa. Inom den egna gruppen utvecklas ofta en kollektiv attityd 
som innebär att man kan se andra grupper som avvikande, 
"ociviliserade", "orätta", eller "omoderna" (ibid. s. 110). Andra etnologer 
som Ehn och Löfgren förespråkar en öppen kulturdefinition (2001, 
2007) och fastställer en kulturell företeelse som något inlärt, symboliskt 
och kommunicerat. Deras bidrag till analysen av begreppet kultur är 
kulturella uttryck som får genomslag i föreställningar om hierarkier och 
underordningar genom att värderingar och livsformer ställs emot 
varandra, påverkade av till exempel klass, kön och generation (2007, s. 
20). Ehn och Löfgren (2007) drar slutsatser av sina etnologiska studier 
att många människor ser sig själva som utanför och ibland även i 
motsats till det sammanhang de ingår i.  

Sverige har medvetet bedrivit en öppen migrationspolitik och 
främjat immigration från andra nationer, till skillnad från många andra 
europiska länder. Det innebär att vi förutom en majoritetsbefolkning har 
invånare från mer än 200 olika minoriteter (SCB, 2010). 
Definitionsmässigt är således Sverige ett mångkulturellt land. En 
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mångkulturell organisation kännetecknas av en heterogen grupp samt en 
kultur där mångfald värdesätts men där det inte krävs en samverkan 
mellan personer eller grupper med olika kulturell bakgrund, hävdar 
Lahdenperä (2008. s. 28). I den mångkulturella skolan kan således 
människor med olika kulturell bakgrund finnas i varandras fysiska 
närvaro utan att samverka, menar hon utifrån en organisationsteoretisk 
analys (ibid. s. 29). Hon anser däremot att i en interkulturell organisation 
sker gränsöverskridanden mellan kulturer som en möjlighet och tillgång 
i arbetet.  

I ett remissutlåtande, från Multikulturellt centrum, skriver Pripp 
(2004) att det är diskutabelt att klassificera människor med benämningen 
”kultur” och frångår själv användandet av ordet i den bemärkelsen. Pripp 
använder i stället uteslutande ordet erfarenheter för att betona den 
individuella upplevelsen och uppmanar att man i myndighetstexter ska 
göra det samma. I min studie vill jag också poängtera det individuella 
och kommer därför att i hög utsträckning tala om de erfarenheter 
deltagarna berättar om som individuella istället för kategoriserande. 

Med utgångspunkt i de konstruktionistiska tolkningsgrunderna för 
etnicitet och kultur behöver jag ta ansvar för hur jag benämner lärarna i 
min studie då jag avser dem som grupp. Jag har valt att tala om lärare 
med utländsk bakgrund. Detta är det vedertagna uttrycket som används i 
beskrivningar av befolkningsstatistik (SCB 2010). Där definieras en 
person med utländsk bakgrund som en person som är utrikes född (eller 
inrikes född med två utrikes födda föräldrar). Trots att begreppet är 
vedertaget är det inte oproblematiskt eftersom det innebär att en person 
som är utrikes född kategoriseras med utländsk bakgrund trots ett 
svenskt medborgarskap och ett långt leverne i Sverige (av de utrikes 
födda som beskrivs av SCB, 2010 är ungefär tre femtedelar svenska 
medborgare). Mitt val av begreppet ”lärare med utländsk bakgrund” vill 
visa på de erfarenheter lärarna i studien gjort i utländska skolkontexter 
och tar avstånd från användningen som en exkluderande benämning. 
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Slutledningar 

Med utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt synsätt ser jag skolan 
som en produkt av människors handlingar, istället för att se den som 
styrd av opåverkbara fasta strukturer. Men jag är förvissad om att skolan 
som social praktik institutionaliseras (Berger & Luckmann, 1979/2003) 
och att det därför successivt utvecklas regler i skolan som kan uppfattas 
som styrande. Det är genom språket och berättandet som idéer om 
standard och normalitet blir till och jag ser därför att skolan bidrar till 
reproduktion av värden. Sociala praktiker liksom individers liv och 
berättelser, är inte statiska utan varierar i olika sammanhang påverkade 
av olika tid och situationer. Dessa variationer gör att vi som individer 
kan framträda med flera identitetsuttryck i möten med andra. Ställnings-
tagandet blir därför att analysera mitt eget material utifrån ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv (Berger & Luckmann, 1979/2003). 
Utgångspunkten för mina resonemang ligger i att se yrkeslivsberättelser 
som handlingar varifrån vi lyfter fram och kommunicerar erfarenheter. 
Vi konstruerar kunskap om olika situationer och tidsrymder genom våra 
samtal med andra. I berättandet framställer vi oss själva och framträder 
med olika identiteter beroende på varierande omständigheter och vår tids 
historia (Goodson, 1996, 2001, 2003; Mishler, 1995, 1999; Pérez Prieto, 
2003, 2004, 2006, 2007). 

Etnicitet, ras, nation, kultur och klass är inte statiska fenomen utan är 
klassificeringar för att tolka och förstå makt och över/underordning i de 
sociala sammanhang vi befinner oss i (Brubaker, 2004; Gil-White, 
2005). Identitetsbegreppet har därför ofta ersatt kulturbegreppet inom 
nutida forskning och diskussionerna riktas mot identitetsformandet som 
en dynamisk process (Ehn & Löfgren, 2006). Etnicitet- och 
kulturbegreppet kan alltså ses som kontextbundet (Ålund, 2002) vilket 
stärker mig i min syn på hur identitet förhandlas.  

Bernsteins (1983, 1990) strukturalistiska analys av skolans 
kommunikation som färgad av underliggande normer och dolda koder 
kan ses som en kontrast mot mitt livsberättelseperspektiv. Men båda vill 
sätta fokus på hur föreställningar om normalitet och konsensus byggs 
upp av språket. I hans analys framställs dock att dominerande strukturer 
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är fasta och ogenomträngliga vilket jag emotsätter mig, eftersom mitt 
synsätt är präglat av förståelsen att människor medverkar i konstruk-
tioner av strukturer. Bernsteins begrepp för att förklara normer för hur 
och vad som sägs och görs i skolan, kommer jag att kunna nyttja som 
beskrivning till ett speciellt innehåll som finns i några av lärarnas 
berättelser. Jag tolkar att det som Bernstein på 90-talet diskuterade som 
klassfråga och social segregering fortfarande är aktuellt men kan även 
kopplas till etnicitet. 
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K A P I T E L  T R E  

 

Lärares professionella identiteter 

Yrkesmässiga förväntningar 

Synen på läraren förändras liksom synen på skolan och synen på eleven. 
Lärares identitetsskapande sker i relation till sig själv och andra vilket 
innebär att de diskursiva bilder som finns kring lärare har en inverkan på 
hur de formar sina läraridentiteter (jfr Mishler, 1999). I mitt material 
finns beskrivningar av yrkets och undervisningens ”innersta kärna” samt 
hur professionen formar identiteten och vice versa. Jag söker därför 
begrepp för att kunna benämna det yrkesspecifika. Ifrån det mycket stora 
forskningsfältet professionsforskning om lärare har jag gjort ett urval av 
litteratur där jag avgränsat mig till forskning som berör hur lärares 
professionella identiteter kan karaktäriseras. Kapitlet kan även ses som 
ett försök att visa yrkesmässiga förväntningar som finns på lärare i 
allmänhet för att ge en kontextuell inramning av läraryrket.  

I forskningsresultat jag tagit del av fäster stort avseende vid de 
förändringar som skett i yrket (Carlgren, 1997, 1999, Berge, 2004, 
Sjögren, 2006). Man kan tolka att läraryrket som sådant är 
problematiskt. Lärarens egen beskrivning, tolkning och bedömning av 
arbetet kan enligt Goodson (1996) ge möjlighet till värdefull information 
som underlag för mer varaktiga förändringar av skola och läraryrke. 
Data om hur lärare hänvisar till egen erfarenhet, bakgrund, livsstil, 
livscykel och yrkesbana har ofta rensats bort i forskningsrapporter, 
hävdar han. Men dessa inslag, menar Goodson, bör i stället lyftas fram 
tillsammans med sådant som lärare talar om som avgörande händelser i 
lärarlivet för att få en förståelse för yrkets komplexitet. Han har till 
exempel studerat en mängd ”skickliga lärare” och har som en gemensam 
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nämnare hos dem sett att de fortlöpande analyserar och förbättrar sin 
praktik. Det gäller såväl hela livssituationen som undervisningen då de 
prövar nya saker och omarbetar sådant som ej fungerar. 

Enkelt uttryckt så forskar de fortlöpande i sin egen praktik. (Goodson, 1996, s. 
50. [Kursiveringen finns i originalcitatet] ). 

Lärarens livssituation påverkar synen på undervisning och praktik vilket 
i sin tur berör lärarens personliga identitet. Men dessa processer är inte 
bara intressanta utifrån ett individperspektiv utan urval av rent 
personliga insikter och händelser kan kasta ljus över mer kollektiva och 
generella sammanhang och processer, hävdar Goodson (1996). Därför 
kan strukturella insikter utvecklas genom studier av lärares liv och 
arbete. Det är allt fler professionsforskare som anammar Goodsons 
forskningsinriktning men i Sverige är det ett fåtal forskare som utgår 
från ett livsberättelseperspektiv. Rhöse (2003) är en av dem som 
beskriver lärares professionella liv med hjälp av lärarnas berättelser. I 
hennes analyser av fem lärare framkommer mönster av hur elever och 
kollegor påverkar lärarlivet, men även i hur stor utsträckning andra 
företeelser utanför skolan påverkar lärares identiteter. Företeelser som 
lärarna i Rhöses studie berättar om kan kopplas till att synen på yrket har 
förändrats under de senaste decennierna. Likaså har Pérez Prieto (2004) 
skildrat förändringen av läraryrket under de senaste tre decennierna till 
exempel genom läraren ”Ingegerds” tillbakablickar på en lång 
tjänstgöring. Förändrade krav och påbjudna nya arbetsformer är något 
som Ingegerd reserverar sig mot och ger uttryck för att hellre förbli en 
”gammaldags lärare” (ibid. s. 196). Livsberättelseforskning kan således 
skildra lärares attityder, undervisningssätt och strategier i relation till 
historiska faktorer.  
 
Här presenteras fler forskares syn på hur samhälleliga förändringar 
påverkar läraryrket och hur lärare framställs i utredningar samt i 
styrdokument för skolan. 

I den rådande läroplanen som skulle implementeras under 1990-talet 
(Lpo 94) beskrivs ”den goda läraren” som den som ska genomföra 
undervisning utan ingående förklaringar om hur detta ska ske men med 
betoning på måluppfyllelse (Englund, 2004). Eleven ska förberedas för 
förändringar och få förståelse för att det inte finns endast en sann 
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kunskap utan att kunskap omformas och transponeras. Med hjälp av en 
alltmer tillgänglig faktabank behöver eleven utifrån sina speciella 
betingelser förbereda sig för ett livslångt lärande. Skolan förväntas upp-
fylla en annan uppgift än vad den har haft under hundratals år nämligen 
att på individnivå förvalta elevens kulturella identitet (Frykman, 1998). 
Lärarens uppgift är således nu att förutom att skapa förutsättningar för 
lärande understödja elevers personlighetsutveckling. Vem blir då 
”läraren” som ska medverka till denna förändrade ambition?  

I statliga utredningar om skolan finns inte längre beskrivningar av 
läraren som ”den som sitter inne med sanningen”, fastslår Berge (2004) i 
sin studie av hur manliga lärare framställs genom historien. Även läraren 
ska ständigt lära nytt och omforma sin kunskap för att kunna matcha alla 
elevers behov av stöd. ”Den goda läraren” beskrivs nu för tiden i termer 
som den profilerade entreprenören med specialkompetenser (ibid.). 
Läraren behöver även ingå i ett team som tillsammans med andra formar 
de lokala förutsättningarna för sitt arbete. Skolan blir allt mindre 
generell och i stället mer lokalt utformad, vilket tar sig diskursiva 
uttryck i att poängtera det unika mer än det generella, menar Berge 
(2004). Flexibilitet är ett nytt honnörsord och läraren ska vara öppen för 
att utforma sin undervisning efter tidsströmningar och föräldrars 
inflytande (Ball, 2007). Dessutom anser Ball, utifrån sitt utbildnings-
politiska perspektiv, att lärare både behöver samarbeta och konkurrera 
med sina kollegor vilket han benämner som en konkurrensdualism 
(ibid.). Hans studier fokuserar privatisering av engelska skolor och visar 
att detta är framför allt framkallat av den ökade valfriheten för elever 
och deras föräldrar. Lärare ska göra sitt ämne tillräckligt attraktivt för att 
elever ska välja det. Lärare och skolan ska även hantera nya elevgrupper 
och bidra till en mångkulturell skola (Lahdenperä, 1997). Här ställs 
således krav på lärares vidgade professionalism samtidigt som det från 
1990- talets början sker stora neddragningar i den offentliga sektorn och 
skolan drabbas av minskade anslag (Carlgren, 1997).  

Professionalism  

Colnerud och Granström (2002, s. 140 ff.) definierar professionalism 
som betecknande för kvalité hos yrkesgruppen gällande kompetens, 
omdöme och ansvarstagande. De hävdar att utvecklandet av en 
gemensam yrkesetik är vägen till en ökad professionalism inom 
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lärarkåren. De trycker på att en gemensam värdebas skulle öka kvalitén i 
yrkesutövandet och ge en garanti för att yrkesgruppen är värd 
allmänhetens förtroende. Även inom annan aktuell nordisk 
yrkesetikforskning, bedriven av till exempel Husu och Tirri (2007), dras 
slutsatser om läraryrkets professionalisering där en gemensam yrkesetik 
utgör en grundförutsättning för yrkets fortsatta legitimitet. Den 
individuella aspekten av yrkesetik är starkt förbunden med den 
värdegrund och de rådande normer som finns inom kollektivet lärare, 
anser även Orlenius (2003). Colnerud och Granström (2002) framhåller 
också att yrkesetik är en interpersonell fråga och att den innefattar 
exempelvis beroenderelationer som finns mellan lärare och elev. Då 
eleven (och även föräldrarna) är beroende av läraren innebär det att 
läraren har anledning att ta andra etiska ställningstaganden än de som 
görs i jämlika relationer. Detta kräver en egen hög moral och en 
professionell yrkesetik (ibid.).  

Colnerud och Granström (2002) menar även att lärares yrkesetik är 
nära sammanlänkad med undervisningens ”innersta kärna” (s.142) vilket 
innebär att studier om lärares yrkesetik är något annat än uteslutande 
lärares moraliska handlande och privata normer. Hos Lortie (1977) 
återfinns en användning av begreppet yrkesethos som kan fylla behovet 
av länk mellan den moraliskt etiska aspekten och undervisningens 
innersta kärna som inte självklart associeras i användningen av 
begreppet yrkesetik. I Nationalencyklopedin står att ordet ethos kommer 
från grekiskans ethikos läran om moral och är ett begrepp inom 
retoriken som används för att definiera en talares trovärdighet. 
Begreppet är översatt till ethos och kan härledas till Platon och 
Aristoteles (översatt 1926/2000). Aristoteles’ användning i ”Art of 
Rhetoric” (I. II. 3-7) av begreppet ethos inkluderar inte bara talaren och 
dess trovärdighet utan även talarens förmåga att avläsa sina lyssnare och 
få deras tilltro. Denna betydelse har jag tagit fasta på eftersom liknande 
formuleringar framkommer hos lärarna i mitt material. Aristotles håller 
inte begreppet så allmänt att det gäller alla utan använder det uteslutande 
om talaren. Här uppfattar jag dock att man kan göra paralleller mellan 
talaren och läraren. Lortie (1977) använder sig av ethos då han beskriver 
att lärarens förmåga att fånga eleverna är det som en framgångsrik 
undervisning ofta bygger på. Lorties bok ”Schoolteacher” (1977) som 
ingående beskriver lärarens arbete och deras inställning till undervisning 
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var en trendbrytare i USA under 1970-talet, då studier om lärare annars 
ofta var i form av stora enkätundersökningar.  

Läraridentiteter – medskapade yrkesethos 

Svenska forskare som analyserade läraruppdraget under samma tidsera 
som Lortie (1977) inspirerades till användning av begreppet yrkesethos 
men ofta då i betydelsen av ett kollektivt yrkesethos, en kåranda (Berg & 
Wallin, 1989). Vad få forskare gjort är att ta fasta på den individuella 
dimension i begreppet yrkesethos som jag funnit att Lortie lanserar. Det 
är just denna dimension som jag vill uppehålla mig vid i mina analyser. 
Lortie (1977) talar om hur i ”the nature of teaching” (ibid. s. ix) det 
utkristalliseras två huvudsakliga svårigheter som läraren har att bemästra 
i sitt arbete. Det ena är att utföra uppgifter som är dem ålagda inom den 
tidsram de har till förfogande. Den andra svårigheten är att hantera 
relationer till sina elever, föräldrar och kollegor (Lortie använder ordet 
co-workers, ibid. s. 175, vilket även inkluderar skolledning). En lärares 
yrkesethos skapas framför allt i det relationella arbetet men då ofta 
kopplat till vad Lortie innefattar i det uppgiftsorienterade arbetet. Han 
problematiserar dock relationen mellan lärare och elev och menar att den 
bygger på att elever lyder under en form av obligatorium. Detta innebär 
att läraren måste förvärva sin respekt och sin status ibland trots elevers 
motstånd (jfr Persson, 1994; Carlgren, 1997). Läraren har heller inte 
möjlighet att själv välja sina elever utan måste acceptera dem som är 
tilldelade. 

Teachers do ”people work”, but they do it under somewhat special conditions. 
Three peculiarities are evident: the low degree of voluntarism in the teacher-
student relationship, the problem of extracting work from immature workers, 
and the group context of teacher endeavors  (Lortie, 1977, s. 137). 

Kravet att samarbeta med och bidra till alla elevers utveckling är en 
utmaning som varje lärare har att hantera. Ännu en svårighet är den att 
läraren alltid behöver handskas med både en individ och en grupp, oftast 
samtidigt (Lortie, s. 137). Att arbeta under dessa betingelser kräver en 
speciell förmåga hos läraren för att få eleverna med sig och denna 
förmåga inbegrips i en lärares yrkesethos. Lortie förklarar att en lärares 
ethos bygger på interna processer vilket jag har svårt att förstå. Jag ser 
ethos i likhet med Eklöf (2000) som interaktivt. Hon använder begreppet 
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yrkesethos flertydigt och mångfacetterat då hon belyser läkares 
yrkesethos utifrån flera aspekter (ibid. s. 338 ff.). Eklöf inkluderar i 
begreppet att ethos medskapas vilket innebär att någon vinner sina 
åhörares välvilja och förtroende genom att dessa andra accepterar 
personen. Förklaringen ligger således nära Aristoteles’. 

Ethos medskapas av den som lyssnar till budskapet, vilket innebär att läkarens 
självbild måste överföras till och även accepteras av andra; det pågår hela tiden 
i ett samspel mellan olika personer och grupper av personer i denna process. 
(Eklöf, 2000, s. 339). 

På liknande vis, uppfattar jag att läraren agerar med sina elever som i sin 
tur medverkar till att medskapa lärarens yrkesethos. Detta sker i 
undervisningen där läraren upparbetar en förmåga att både leda och 
följa. Yrkesethos är således kopplat till kunskap och gemensamma etiska 
värden inom yrkeskåren men förutsätter den enskildes speciella förmåga 
att skapa förtroende och acceptans hos andra. Jag ser denna hållning som 
avgörande för hur lärare skapar sin yrkesidentitet och erhåller 
legitimitet. 

Tids- och kontextbunden legitimitet  

Ordet legitimitet betyder ”laglig rätt” (Nationalencyklopedin) men här 
används ordet med den förståelsen av vad omgivningen ger individer för 
legitimitet eller hur de själva anser att de får erkännanden av 
omgivningen.  

Läkaryrket och läraryrket har vissa beröringspunkter i legitimitets-
hänseende, där det gäller att vinna sina patienters eller elevers för-
troende. Det krävs inte bara en utbildning utan även andra tydlig-
göranden av läkaren respektive läraren som person för att få till stånd ett 
samspel med patienter respektive elever och kollegor. Synen på läkaren 
och läkarens syn på sig själv har, enligt Eklöf, präglats av föreställningar 
om ett högtstående altruistiskt kall med ledarförmåga och möjlighet att 
döma över gott och ont (ibid. s. 340). Även läraryrket har traditionellt 
betraktats som en ”livsuppgift” (Fibaek Laursen, 2004; Sjöberg, 2006). 
Frågan om vad som innefattas i ett yrkesethos kan därför för läkare 
liksom för lärare anses både tids- och kontextbundet. Nu anser nog ingen 
att läraryrket är ett kall och läraren erhåller heller inte automatiskt sin 
auktoritet utan behöver ”förtjäna” sin legitimitet, anser Carlgren (1997). 
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Naturligtvis är en lärares yrkesidentitet beroende av vilka 
förväntningar omgivningen har på yrkesutövandet och Berg (1995, 
1999) nyttjar begreppet förändrat ethos när han konstaterar att lärare 
måste, kanske flera gånger under sitt yrkesliv, modifiera sitt sätt att 
undervisa när de officiella ideologiska värderingarna ändras. Berg menar 
vidare att det i läroplansdokument inte finns någonting som direkt svarar 
mot ord som ethos, kåranda eller skolkultur utan ser att detta ethos mer 
kan relateras till den dolda läroplanen och förgivet tagna koder (jfr 
Bernstein, 1983, 1990). 

 
Reflektion är ett honnörsord under 2000-talets första decennium då 

man beskriver hur lärare behöver utöka sina repertoarer för att möta nya 
krav och finna legitimitet. Carlgren och Marton (2000) ser reflektion 
som ett redskap då de talar om lärares utveckling och ökade pro-
fessionalitet. Resonemanget kommer från Schön (1983) som lanserar 
reflektion i handling och reflektion om handling som vägen till lärares 
utveckling. Schön hävdar att läraren stärks i sitt yrkeskunnande med 
hjälp av dessa båda tankemönster (ibid. s. 139-140). Carlgren och 
Marton hävdar att eftersom livet i allt större omfattning kännetecknas av 
att man måste bemästra nya situationer och ta vara på andras 
erfarenheter förändras förutsättningar för lärares samarbete med elever. 
Genom att reflektera över hur elevers kunskaper är beskaffade och hur 
de har bildats kan läraren hjälpa dem och möjligen sig själv att bilda ny 
kunskap (ibid. s. 229).  

Aspelin och Persson (2008) uppfattar det dock som problematiskt att 
”reflektionsparadigmet” i allt för hög grad tar sin utgångspunkt i 
individens inre dialog och därmed undervärderar betydelsen av det 
sociala samspel i vilket reflektionen har sitt ursprung (ibid. s. 36). Det är 
inte givet att en lärare blir en bättre lärare för att den reflekterar över sitt 
arbete utan det är först i relation till sina elever detta arbete kan stärkas. 
Aspelin och Persson förnekar emellertid inte att reflektioner är 
betydelsefulla i en lärares yrkesutövning men förespråkar införandet av 
ett ”relationsparadigm” (ibid. s. 38). Jag anser att Aspelin och Persson 
har en poäng i att ingen utveckling är given om reflektionen stannar vid 
en enskild tanke. Mina data består av lärares reflektioner om yrkesethos 
som medskapas och i min användning av narrationsforskningen kan 
därför dessa ”paradigm” förenas. 
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Relationella yrkesethos 

Fler och fler forskare betonar lärares relationer till elever och andra 
aktörer i skolan som avgörande för deras utveckling. Juzwik (2006) har i 
sin narrativa forskning bland annat följt en lärare i secondary school 
under sex veckor och hävdar därefter att en lärares ethos är direkt 
förbundet med den respekt den förvärvar genom retorisk variation, god 
kunskapsbas och varierande interaktion med eleverna. Juzwik menar att 
en lärare har möjlighet att utvecklas från att vara auktoritär det vill säga, 
ha ett ethos som bygger på undervisning med makt som 
institutionaliseras (the one institutionally responsible for monitoring 
learning) till att bli auktoritativ med ett ethos som bygger på ett mer 
elevcentrerat arbetssätt (ibid. s. 518). I en lärares sätt att vara för att 
skapa respekt och tillit ligger således en förmåga att hantera makt men 
även att tjäna i bemärkelsen att vara ödmjuk. Labaree (2000) jämför de 
speciella relationerna som en lärare bygger upp till sina elever med en 
säljare vars produkt ska köpas av köparen. Läraren behöver etablera en 
känslomässig länk till sina elever för att motivera dem att delta i 
lärprocessen (ibid. s. 229). För att vinna elevers förtroende finns ingen 
lagbunden metod utan läraren behöver själv utveckla en hållbar 
”persona” (ibid. s. 230). 

This persona is both natural, in that it draws on characteristics and strengths of 
the teacher as a person, and constructed, in that it is put together to serve the 
ends of promoting learning in the classroom. (Labaree, 2000, s. 230)  

Magnusson (1998) använder begreppet lärarperson för lärarens 
föreställning om sig själv som lärare och om vad det innebär att vara 
lärare (ibid. s. 61). Förutom denna självförståelse som läraren kan ge 
uttryck för lägger Magnusson i begreppet även den kunskap som läraren 
uttrycker i sin vardagspraktik. I hans studie framträder bilder av 
läraridentiteter som  

dels kan karaktäriseras av gemensamma drag; pliktkänsla, trohet mot ämnet, 
engagemang i elevernas väl och ve, individualism och krav på höggradig 
individuell autonomi, och dels kan karaktäriseras av individuella drag, som 
varierar för varje person beträffande exempelvis, förhållningssätt, självbild, och 
utvecklingsstrategi (Magnusson, 1998, s. 138). 
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Här finns många beröringspunkter till det som jag betraktar som ett 
yrkesspecifikt yrkesethos. Fibaek Laursen (2004) använder begreppet 
”autenticitet” för att klargöra kvaliteter som lärare besitter. Han vill 
överbrygga skilda fokus som den pedagogiska debatten ofta har genom 
att skilja på lärarens arbete gällande eleven och lärarens arbete gällande 
ämnet. Det som lärare förmedlar till sina elever kan enligt Fibaek 
Laursen sammanfattas med: 

Titta, här är något jag själv tycker är betydelsefullt och som jag tycker det är 
viktigt för er att lära er, och jag vill gärna hjälpa er med det. Jag tror på att ni 
kan lära er det, och att det kommer att ge er nya möjligheter. (Fibaek Laursen, 
2004, s. 44) 

Fibaek Laursen trycker på en tydlighet i ledarrollen samtidigt som det 
finns en ödmjukhet i att erbjuda sin tjänst att vara behjälplig. Det finns 
en tilltro och respekt för eleverna och en övertygelse om att kunskap kan 
göra skillnad. Renberg (2006) utvidgar lärarens ethosaspekt till att inte 
bara innefatta förmågan att skapa en god relation till sina elever utan att 
även ha förmåga att tillse att elevernas inbördes relationer är 
gynnsamma. Han anser att en lärare övertygar elever med hjälp av sitt 
ethos och att en lärares utmaning därför är att skapa förtroende och 
ömsesidig respekt.  

Yrkets autonomi  

Traditionellt har lärare haft stor autonomi i sin yrkesutövning och 
läraren är ställd att fatta många beslut på egen hand, något som 
förmodligen påverkar varje lärares yrkesethos utgår jag ifrån. Ekholm 
(2004) hävdar att den starka autonomiladdningen av läraryrket bidrar till 
att lärare ofta betraktar sig själva som professionella trots att läraryrket i 
sig har en förhållandevis låg professionalitetsgrad. Det finns en inbyggd 
konflikt i att lärare är så autonoma i sin yrkesutövning inom 
klassrummets väggar men har så litet inflytande över direktiv som tas 
utanför klassrummet. Återigen kan en jämförelse göras med läkaryrket 
där läkaren helt självständigt har möjlighet att ordinera en patient till 
andra instanser för åtgärder medan en lärare inte kan ordinera en elev 
speciella resurser eller åtgärder utan är hänvisad till en skollednings 
beslut eller utlåtande från en psykolog eller annan autonom 
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yrkesföreträdare. Ekholm menar att en utövare av ett yrke som har 
odiskutabelt hög autonomi har även lättare att känna yrkesstolthet.  

Lärarförbundet och Lärares riksförbund har sedan 2001, enats i en 
text om lärarens arbete som vänder sig till lärare med uppmaningen att 
formulera sin egen praktiska yrkesteori och på så sätt bli tydligare för sig 
själva och för sina kollegor. Där står vidare att genom självreflektion 
och samtal kan lärare bli medvetna om vad som styr deras handlande 
varpå den praktiska yrkesteorin fortsätter att utvecklas i ett ständigt 
samspel med omgivningen. En sådan självkännedom anser jag är 
utmärkande för många yrkesgrupper men det komplexa förhållandet som 
en lärare har att utveckla i samspel med sina elever behöver benämnas 
på annat sätt. Med utgångspunkt från Aristoteles ”ethos” kan detta 
fångas i begreppet yrkesethos, anser jag.  

Slutledningar 

Inom professionsforskning om läraryrket framkommer att läraryrket har 
förändrats under de senaste decennierna beroende på en kunskapssyn 
som i hög grad trycker på elevens förmåga till självständighet, ansvar för 
sitt lärande och individuell måluppfyllelse (Carlgren, 1997, 1999; 
Frykman, 1998; Colnerud & Granström, 2002; Berge, 2004; Englund, 
2004; Ball, 2007). De diskursiva bilder som här framkommer om läraren 
innefattar såldes kunniga yrkesutövare som har förmåga till reflektion 
och goda relationer till sina elever, som är konkurrenskraftiga, 
förändringsbenägna och har möjlighet att organisera och leda lärande. 
Lärare framställs även som att de har en praktisk yrkesteori om sin 
vardagspraktik ( Magnusson, 1998). 
 
Begreppet yrkesethos kan beteckna den yrkesspecifika karaktär en lärare 
utvecklar i sitt samspel med elever och andra aktörer i skolan (jfr Lortie, 
1977). Jag kommer därför att använda begreppet i min analys av lärarnas 
identitetsframträdanden. Det är dock nödvändigt att förstärka att det är 
en individuell betydelse av yrkesethos som jag fokuserar på i min 
användning. Att yrkesethos medskapas ( Eklöf, 2000) vill jag ta fasta på 
men med tillägget att det därmed ständigt omskapas. Likaså tar jag fasta 
på kopplingen mellan ett individuellt yrkesethos och legitimitet i 
analysen av identitetsskapanden (Carlgren, 1997; Husu & Tirri, 2007). 
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K A P I T E L  F Y R A  

 

Skolan - en kulturyttring av sin tid 

 
Om förra kapitlet hade sin utgångspunkt i läraryrket och det yrkes-
specifika kommer detta kapitel utvidga den kontextuella inramningen för 
yrket och mina lärares berättelser genom att belysa forskning om den 
nutida skolan och dess komplexa verksamhet. Även här är 
forskningsfältet brett och jag har inriktat mig mot studier som belyser 
elever och lärare i den mångkulturella skolan samt interkulturella 
ansatser. Skolan har under alla tider förändrats men under de senaste 
decennierna har det skett i ett mer uppdrivet tempo än tidigare 
(Frykman, 1998). Det innebär nya premisser för hur lärare utövar sitt 
yrke och för hur elever förväntas lära. Skolan har blivit marknadiserad 
och präglas av att vara målstyrd och konkurrensutsatt vilket ställer andra 
krav på läraren än tidigare (Ball, 2007). Skolans verksamhet kan således 
tolkas som svar på en rådande kunskapsfilosofi som innebär förändrade 
förutsättningar för läraryrket (Carlgren, 1997, 1999; Englund, 2004).  

Den skola som lärarna i min studie kommit till beskrivs i mål- och 
styrdokument som en mångkulturell skola (Lpo 94; Lpf 94). Den skall 
bedrivas så att alla oberoende av kön, klass, språk eller etnisk bakgrund 
ska ha samma möjligheter, vilket ställer stora krav på samtliga delaktiga. 
För att få en förståelse för hur skolan är präglad av en tid med olika 
intressen för migration och integration har jag studerat forskning för 
svenska förhållanden i en jämförelse med några internationella 
forskningsresultat. Självfallet är forskningsöversikten inte heltäckande 
utan det är ett urval som gjorts för att rikta uppmärksamhet mot en 
mångkulturell skola och interkulturella ansatser. Studier som bedrivits 
inom området har påfallande ofta fokus på elever med annan etnisk 
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bakgrund än majoritetsbefolkningens och syftar till att kartlägga hur en 
god integration av dessa elever kan ske. Trots det konstaterar flera 
forskare att det svenska skolväsendet står inför en ökad segregering 
(Tallberg Broman m fl., 2002; Eklund, 2003; von Brömssen, 2003, 
2006; Ljungberg, 2005; Andersson, 2006 a, b; Lorentz, 2006, 2007). 
Slående ofta indikeras det att skolans pedagogiska personal ser fler 
problem än tillgångar i att elevskaran blivit mer heterogen. 
Målsättningen om integrationsskapande verksamhet inom skolan ställs 
således inför stora utmaningar och ur ett kritiskt forskningsperspektiv 
ifrågasätts om skolan i Sverige är ”en skola för alla”.  

Det globala samhället ställer nya krav på människors förmågor i att 
möta det annorlunda (de los Reyes, 2006). Det framväxande 
multietniska svenska samhället möjliggör nya identiteter och lojaliteter 
samtidigt som det i Sverige har utvecklats ett hårdnande samhällsklimat 
och en "etnifiering" av invandrare och flyktingar vilket har satt 
mångfaldsambitioner på prov (Ålund, 1996, 2002; Borevi & Strömblad, 
2004; Ehn & Löfgren, 2006, Sawyer & Kamali, 2006). Skolan kan i dag 
beskrivas som en mångkultur men med en monokulturell dominans där 
läroplanernas ideal om alla elevers inkludering inte är en realitet 
(Runfors, 2003; Ljungberg, 2005).  

Synen på den Andre 

Ambivalens i förhållningssätt till det främmande och annorlunda är 
utmärkande för hela vår samtid, resonerar Derrida (2008) utifrån sina 
filosofiska ställningstaganden. Foucault (1971/1993) sammanfogar makt 
med kunskap och att den ”sanning” som vi uppfattar finns inom en 
speciell kontext och i dominerande diskurser som styr våra handlingar. 
Kunskap erbjuder inte bara ”sanningar” utan ger även makt att avgöra 
vad som kan tänkas vara normalt och vad som anses avvikande. 
Rådande diskurser utövar således stor makt över vår syn på människan 
och vad som är det goda livet att leva. Dessa diskurser medverkar vi 
själva till att utforma och vi är delaktiga i konstruktionsprocesser av 
exempelvis synen på den Andre. Foucault (ibid.) beskriver de små 
nyanserna av maktutövning som finns i interaktionen mellan aktörer och 
ställer frågor om hur vi förstår oss själva, hur vi görs till subjekt och hur 
vi gjort oss själva till subjekt. Han finner det vanligt att vi gjort om den 
Andre till oss själva. Han menar att vi organiserar våra liv genom 
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skapandet av likhet, enhetlighet och kontinuitet. Med en sådan enighet 
ses olikheten och den Andre som avvikande och önskan infinner sig att 
göra den Andre till den Samma (Foucault, 1980). Vi medverkar ständigt 
i processer av normalisering genom att innesluta och utesluta människor 
runt oss.  

Popkewitz (1998) har i studier visat att välfärdsstatens reformarbete 
inriktas mot så kallade socialt, kulturellt och ekonomiskt 
marginaliserade grupper. Han menar att människor med utländsk bak-
grund blir diskursivt beskrivna som marginaliserade och därmed utanför, 
vilket också kan innebära att vi accepterar deras uteslutning. Vad den 
Andre verkligen är kan vi inte inse utan att möta henne eller honom. Den 
Andre kan kanske inte fullt ut förstås men en förutsättning för utveckling 
är att den Andres olikhet respekteras, anser Popkewitz. Derrida (1999) 
talar utifrån sitt filosofiska perspektiv om att skapa öppningar för den 
Andres ankomst, vilket skulle vara en förutsättning för demokrati. 
Pedagogiska verksamheter behöver påbörja en omdaning av etiska 
förhållningssätt så att de innefattar välkomnandet av den Andre, anser 
han. Detta kan ske genom att bryta mot de konventioner och diskurser 
som vill göra den Andre till den Samme och i stället acceptera den 
Andre som den Andre. Människor behöver utveckla förmågan att undra 
över, lyssna på och välkomna främmande personer (ibid. s. 56). 

Skolan som arena för möten  

Ett gängse sätt att möta en ny utveckling är att utbilda människor för att 
de med nya verktyg ska kunna hantera den. Detta kan ske genom möten 
i skolan. I vardagen rör det sig inte om väl avgränsade kulturer som möts 
eftersom de är inte synliga för de inblandade. Istället handlar det om 
människors möten och relationer i vardagens utmaningar samt en önskan 
att skapa meningsfulla liv (Ehn 1986, s. 24). Men skillnader mellan 
individer, trots att vi delar allmänmänskliga egenskaper och behov, kan 
vara sprungna ur så kallade kulturmönster eller kulturell prägling och 
skolan kan ses som en kulturyttring. Där kulturen ”förser” oss med ett 
slags tunnelseende kan situationer uppkomma där människors handlande 
öppet styrs eller ifrågasätts med hänvisning till kollektiva uppfattningar 
(Ehn & Löfgren, 2006, s.159). Sawyer och Kamali (2006) påtalar 
utbildningens dilemma med dess ”andrafierande” praxis. De hävdar att 
utbildningssystemet har en avgörande roll för reproduktion av 
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”vedertagna modeller med vilka elever förstår världen och sin plats i 
den” (ibid. s. 11). Starka föreställningar om normalitet förhindrar 
mångfald och verkar i stället assimilerande. von Brömssen (2006) 
förordar därför en skola med en undervisning som kritiskt granskar 
skolans egna undervisningsnormer och majoritetsföreställningar i 
förhållande till mångfald så att den kan få förbättrande konsekvenser för 
elevers identitetsskapande. Hon menar att en argumentering för en 
förståelse av multipla identiteter och en kritisk hållning mot vad man 
menar med ”svenskhet”, behöver finnas för att bryta föreställningar som 
spelat ut sin roll (ibid. s. 55). Med uttrycket multipla identiteter vill von 
Brömssen (2003) fästa uppmärksamhet på den komplexitet, variation 
och föränderlighet som en individ omfattar. Hon gör det utifrån 
slutsatser från en intervjustudie med elever om deras religion, etnicitet 
och den mångkulturella skolan. Sättet att resonera stämmer överens med 
min syn på att en människas identitetsframträdanden kan variera 
beroende på kontext och situation. Även Holmberg (2003) har i sin 
studie, om möten mellan barn med utländsk bakgrund och svenska 
pensionärer, visat att kulturella identiteter är påverkbara och 
föränderliga (ibid. s. 27). Hon beskriver vinster, för båda generationerna, 
genom den närhet och ökade förståelse som de utvecklade tillsammans 
under ett treårigt skolprojekt. Föreställningar om olikheter blev mer 
nyanserade och överbryggades genom gemensamma aktiviteter i 
närområdet. Holmberg ser projektet som ett exempel på att skolan kan 
verka för integrationsarbete där gränser mellan generationer, mellan 
etniska och icke-etniska svenskar överskrids (ibid. s.103). 
 
Läroplansintentioner 
Hur formuleras mål för integration? Vilka målformuleringar gäller för 
skolan och hur har de i så fall förändrats över tid beroende på 
samhälleliga diskurser? För att finna svar på frågan har jag sökt 
forskning som i likhet med min utgår från ett lärarperspektiv.  

Andersson (2006, a) gör en översikt över hur olika diskurser 
behandlat modersmålslärare i Sverige och deras undervisning under 
perioden 1970-talet till vår samtid. Under 1970-talet med erfarenhet av 
följderna av 60-talets arbetskraftsinvandring rådde en politisk diskurs 
där man inte längre talade om invandrares (begreppet används i 
dokumenten) ”anpassning” till majoritetssamhället utan att man i 
retoriken istället förstärkte värden av att invandrare bevarade sin kultur 
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och sitt språk, menar Andersson. 1969 års läroplan kompletteras 1973 av 
ett supplement ”Undervisning av invandrarbarn m fl – 2” som använder 
formuleringar att invandrare i möjligaste mån ska ha samma rättigheter 
och skyldigheter som övriga invånare. Där anmodas personalen i skolan 
att visa förståelse och respekt för kulturella olikheter. I supplementet 
uttrycks även en önskan att elever ska ha intresse för varandras kulturer 
och språk.  

I en PM från dåvarande Skolöverstyrelsen, 1977, används en 
pedagogisk retorik där man talar om ”dubbel kulturell tillhörighet” (ibid. 
s. 121) vilket Andersson i sin diskursanalys märker skiljer sig från den 
kompensatoriska enspråksideologin som tidigare förespråkats. I läroplan 
från 1980 explicitgörs att skolan ska fostra för att nå demokratiska mål 
och där framskrivs att skolan ska ta aktivt vara på elevers kulturarv. I ett 
kommentarmaterial från 1985 förstärks formuleringar med ”respekt för 
olikhet” och betonas ”ömsesidighet” ( SÖ 1985:2). Andersson märker att 
under 90-talet blir det tydligt att värdet av modersmålsundervisning 
ifrågasätts i förhållande till medförda kostnader. I och med 
kommunaliseringen sker olika lokala lösningar för att tillgodose 
läroplanens krav. Hon ser dock att synen på modersmålsundervisningen 
förändras under 2000-talet till att respekteras för sin egen skull och att 
modersmålslärarna tar egna initiativ i att föra debatten vidare om fler-
språkighet och flerkulturalitet (2006 a, s. 159). 

I min egen efterforskning ser jag att i läroplanen Lpo 94 under 
rubriken, I skolan byggs för framtiden, pekas på behovet av en ökad 
förståelse för andra kulturer. Under rubriken, Kunskaper, normer och 
värden, anges den kunskapssyn och värdegrund som skall prägla skolan, 
genom formuleringar om ”människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och alla människors lika värde …”(ibid. s. 3). Den nu rådande 
läroplanens retorik visar således ingen förändring gällande demokrat-
iseringsambitioner och Lpo 94 poängterar fortsatt målsättning ”att 
utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet” (Lpo 94, 
s. 8). Men Borevi och Strömblad (2004) argumenterar att bortom 
högtidliga formuleringar uppvisas systematiska skillnader i makt och 
inflytande även i skolan värld (ibid. s. 26). Läroplanen definierar aldrig 
termen kultur men talar ändå om värdet av kulturell mångfald, vilket 
Runfors (2003) anser vara en förenkling. Läroplanen tar inte ställning 
gällande att bemästra frågor som uppstår av mål- och värdekonflikter då 
en verksamhet ska bedrivas med en kulturell mångfald. Det är de 
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"grundläggande värdena" som innehar en överordnad särställning och 
som sätter gränser för vad som kan ses som kulturellt..  

Jämlikhetsvisionen 

Enligt parollen "en skola för alla" som syftar på "en likvärdig skola för 
alla" agerar lärarna i Runfors (2003) etnologiska studie med visionen om 
jämlikhet som utjämning (ibid. s. 189). Det betyder att elever med 
utländsk bakgrund inlemmades i sina klasser och gavs delaktighet 
genom utjämningsprincipen utan speciella hänsyn till deras erfarenheter. 
I hennes analyser av skolanställdas uppmärksamhet som riktades mot 
kategorin invandrarbarn, märktes inte jämlikhetsvisionen genom ett 
ömsesidigt närmande mellan det som beskrevs som skilda synsätt. I 
stället förutsattes att det var barnen med utländsk bakgrund som skulle 
tillägna sig det som betraktades som "svenskt". I lärarnas sätt att tala om 
dessa elever låg att de var "utsatta" och att de saknade 
studiestimulerande sammanhang i hemmen. Runfors analyserar sina 
lärares uttalanden som att gruppen "invandrarbarn" övertagit den roll 
som arbetarbarn tidigare haft i skoldebatten kring social mobilitet (ibid. 
s. 191). En lärare som citeras säger ”här respekterar vi vars och ens 
ursprung, här behandlar vi alla lika, för alla är lika värda. Barnen kan 
inte rå för varifrån de kommer” (ibid. s. 192). Uttalandet kan vara ett 
exempel på synen för hur den respekt som man uttalar att man känner 
innehåller en överordning av den egna kulturen. Trots att jämlikhets-
visionen som kom till uttryck i de skolor Runfors studerat, gällde att 
olikheter inte graderades och ingen särbehandlades beroende på sin 
bakgrund, var det just det som skedde. Trots att lärarna kämpade mot de 
sociala villkor som Runfors benämner marginaliseringar (ibid. s. 211) så 
agerade de genom att minska "invandrarbarnens" handlingsutrymme 
utifrån sin egen kulturella dominans och gav måttstockar för vad som 
vara normalt och eftersträvansvärt.  

I en kunskapsöversikt på uppdrag av f.d. Skolverket har Tallberg 
Broman, Rubinstein Reich och Hägerström (2002) granskat ett stort 
urval av studier i förhållande till klass, kön och etnicitet. De har funnit 
att skolforskning sällan problematiserar begreppen. Författarna bidrar 
med en kritisk betraktelse av skolans sätt att erbjuda likvärdighet för alla 
och här tar jag fasta på hur de uppmärksammar frågor om etnicitet och 
klass. De menar att än idag reproduceras rådande samhällsordning i 
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skolan (jfr Bernstein, 1983, 1990). Fortfarande är det en ”medelklassens 
skola” (Tallberg Broman m fl., 2002, s. 73) där sambandet mellan klass-
bakgrund och t ex olika betyg för elever kan påvisas.  Val av studievägar 
är ännu ett symptom på hur denna reproduktion fortsätter. Det lättaste 
sättet att ”byta” samhällsklass är genom högre utbildning. Forskarna 
utvidgar dock resonemanget då de betraktar att klassresor och klassbyten 
kan i samma utsträckning ske nedåt som en resa uppåt. De menar att inte 
minst för människor som invandrat finns risk att förlora den status de 
haft i sina ursprungsländer då de till exempel inte får sina utbildningar 
giltiga i Sverige. Tallberg Broman m.fl. beskriver att skolan i hög grad 
är en monokultur där det sker en överdriven betoning på det ”svenska” 
och där en enspråkighet är norm som kan missgynna elever med 
utländsk bakgrund. Forskarna hävdar att om skolframgång enkelt kan 
relateras till klass och kön, så är ett egentligt samband mellan 
skolframgång och etnicitet mer komplext att påvisa (ibid. s.187-188). 

Gruber (2007) ser i sin etnografiska fältstudie vid en högstadieskola 
att personalen på ”Centrumskolan” klassificerar och gör skillnad på 
elever som hon kunnat relatera till etnicitet, kultur och nationell 
bakgrund. Hon analyserar hur skolpersonalens handlande kan förstås 
som varierande och situationsbundet där underliggande orsaker går att 
finna i skolans organisation av undervisning, ekonomiska villkor och oro 
för försämrat renommé. Skolpersonalens förhållningssätt varierar i 
bemötandet av elever så att ”de mindre invandriga” (Grubers uttryck) 
uppfattas mindre problematiska än de som kategoriseras som ”typiska 
invandrarkillar” (ibid. s. 193). Grubers slutsats är att skolpersonalen 
naglar fast elever i invandrarkategorier som inkluderar förväntningar om 
speciella skolbeteenden. Sjögren (2000) beskriver, utifrån sina 
etnologiska studier, ungdomar som anammat den ”två sekler gamla väst-
europiska nationella logiken”. Det innebär att de accepterar att det inte 
går att känna sig bunden till flera etniska tillhörigheter på samma gång, 
även om deras egna liv är bevis på motsatsen. Vi sitter fortfarande fast i 
föreställningar om den nationella staten och att det nationella språket är 
avgörande, menar Sjögren (2000). 

En skola med fokusering på brister 

I sin textanalys av åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund 
uppfattar Lahdenperä (1997) hur etniskt svenska lärares föreställningar 
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och värderingar beträffande elevers invandrarbakgrund (Lahdenperäs 
ordval som hon frångår i senare texter) är övervägande negativa. När det 
gäller eventuella problem ser inte lärarna det som orsakat av 
omgivningsfaktorer utan fokuserar det som individproblem. Uppemot 
70% av lärarna uppfattar någon aspekt i elevens bakgrund eller etnicitet 
som negativ för skolarbetet. En klar majoritet av de elever som 
behandlas i åtgärdsprogram är pojkar som också ofta projiceras som 
syndabockar, hävdar Lahdenperä. Flera av dem identifierar sig med 
lärarnas negativa värderingar och därmed blir svårighetsbilden cirkulär, 
menar hon vidare. 

En allt större grupp elever misslyckas i skolan, många gånger på 
grund av alltför bristfälliga kunskaper i undervisningsämnet svenska. 
Forskare pekar på att det svenska språket övervärderas på bekostnad av 
barnets modersmål och hemspråk som uppfattas som konstigt eller 
anmärkningsvärt (Lahdenperä, 1997; Sjögren, 2000; Tallberg Broman  
m fl., 2002) .  

Det etnocentriska tänkandet hos läraren kring elevens invandrarbakgrund kan 
institutionaliseras i exempelvis den monolingvistiska betoningen (Lahdenperä, 
1997, s. 118).  

Ytterst få lärare värderar elevens modersmål eller hemspråk som resurs 
för skolan eller för samhället. Uppseendeväckande är att även hem-
språkslärare omnämns nedsättande eller med en förståelse att de inte ska 
inkräkta på den vanliga studietiden (Lahdenperä, 1997; Bredänge, 2003; 
Andersson, 2006, a). Lahdenperä visar i sina studier på trakasserier, 
mobbning, utfrysning eller andra negativa handlingar som kan 
sammanfattas som diskriminering (1997, s. 123). 

Studier om den mångkulturella skolan har ofta stannat vid att 
diskutera brister i språk hos elever och lärare med utländsk bakgrund. 
Löwing och Kilborn (2008) framhåller att lärare med utländsk härkomst 
har svårigheter med svenska språket och därmed har svårigheter att 
undervisa i sitt ämne. I deras exempel är det matematiken som fokuseras 
och de bygger sina antaganden på en utredning som Löwing publicerad 
2001. Jönsson och Rubinstein Reich (2004, 2006) belyser att bristfälliga 
språkkunskaper i svenska språket hos lärare med utländsk bakgrund och 
ett beteende som en av skolledarna i deras studie beskrev som 
”osvenskt”, var avgörande orsaker till varför man inte anställt lärare. 
Lahdenperä (1997, 2004, 2008) hävdar att skolan har en avgörande roll 
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för att ändra diskursiva reproduktioner av eleverna med utländsk 
bakgrund som problem. Hon efterlyser positiva omdömen, som uttrycker 
en genuin respekt för människan som mer eller mindre frivilligt genom 
ut- eller invandring har försökt att förbättra sina egna och barnens 
livsvillkor (1997, s. 159).  

Interkulturella ansatser 

Det mångkulturella samhället har bidragit till att det har utvecklats nya 
perspektiv inom pedagogisk forskning som i Sverige har kommit att 
kallas interkulturella perspektiv eller interkulturell pedagogik. Liknande 
pedagogisk forskning förespråkar Banks (1997/2008) utifrån sina studier 
i USA. Han menar att ett pedagogiskt arbete i skolan behöver innehålla 
fem dimensioner för att få önskade effekter: Content integration, står för 
lärarens praktiska undervisningsexempel och utnyttjande av elevers 
skilda kulturbakgrund i undervisningen. Knowledge construction 
processes, avser den didaktiska HUR-frågan för att ge elever 
förutsättningar för att tillägna sig kunskap och uppöva en egen kritisk 
analys av kunskapen. Som utgångspunkt för detta ligger antagandet att 
ingen kunskap är neutral. Prejudice reduction, avser förändring av 
attityder för att bli mindre rasistisk och mer öppenhjärtig inför olikheter. 
Här hänvisar Banks till studier på små barn som belägger att barnet 
redan vid 4-års ålder har utvecklat attityder av inkluderande eller 
exkluderande karaktär. Equity pedagogy, belyser stöttandet av så kallat 
svaga elever. Här är det avgörande att pedagogen lägger sig vinn om att 
bekanta sig med varje elevs uppväxtförhållande för att utnyttja deras 
förförståelse. Den sista dimensionen Banks tar upp är empowering 
school culture som innefattar omorganisering av skolor för att motverka 
segregation och ojämlikhet samt kvotering i antagning till skolor för att 
erbjuda lika chans till utbildning. (ibid. s. 30-36).  

So that all students will acquire the knowledge, attitudes, and skills needed to 
function in an ethnically and racially diverse nation and world. (Banks, 2008, s. 
15) 

Banks (1997/2008) framhåller även att det föreligger en kritik mot 
multicultural education för att den skulle vara västfientlig. Dessutom, 
menar han att det finns en vanlig missuppfattning i att multicultural 
education bara är till för ”de Andra”. Banks hävdar motsatsen, att denna 
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medvetna multikulturella utbildning är till gagn för alla. För svenska 
förhållanden gäller också att begränsa ”kulturella filter”, anser flertalet 
forskare. Lahdenperä (2004, 2008) förespråkar en interkulturell 
pedagogik och konstaterar att genom ökad medvetenhet hos individer 
om hur etnicitet och identitet kan konstrueras befrämjas kontakten 
mellan människor. Hon ser interkulturalitet som en kvalitetsaspekt på 
utbildning och kommunikation (2004, 18). För att ständigt uppgradera 
kunskapen om hur ett arbetsliv kan tillvarata samtliga medlemmars 
resurser krävs att olika konflikter och motsättningar tydliggörs för att 
hanteras. Skolan är ett nationellt projekt och därför är den nationella 
positioneringen ofrånkomlig men forskning om ett interkulturellt 
ledarskap visar att diskriminering av ”den Andre” och ”annorlundahet” 
kan förebyggas. Man behöver lära om och förstå hur stereotyper, 
fördomar och diskriminering påverkar och detta kan ske genom möten, 
framhåller hon (2008). 

I interkulturella möten pågår exempelvis förhandlingar om eller rekonstruering 
av ens egen etnicitet och identitet, som därmed inte är given eller konstant över 
tid utan föränderlig och även i någon mån oförutsägbar. (Lahdenperä, 2008, s. 
31) 

I Lahdenperäs resultat framkommer att det är angeläget att anställa 
personal med olika etnisk bakgrund, vilket även får stöd i 
Lärarutbildningsbetänkandet ”Att lära och leda” (SOU 1999:63, s. 340). 
Där talas om lärare med utländsk bakgrund som betydelsefulla 
förändringsbärare då de med sina dubbla kulturkompetenser kan bidra 
till internationaliseringen inom skolan. Främst framställs att dessa lärare 
ska kunna bidra med kunskap och förståelse för elever med utländsk 
bakgrund (Bigestans, 2001; Bredänge, 2003; Lahdenperä, 2008). 

Lahdenperäs slutsatser om interkulturell skola och utbildning är 
samstämmiga med internationellt pågående forskning. Gorski (2008) 
diskuterar till exempel hur den nuvarande mångkulturella under-
visningen bygger på dominanta hegemonier och sociala hierarkier. Han 
argumenterar för en helt ny medvetenhet inom utbildningsväsendet för 
att bryta den segregation som nu finns i USA. Gatimu (2009) hävdar att 
det i läroplaner för västvärldens skolor finns politiska intentioner om 
mångfald som är skrivna i så positivistiska termer att de reducerar det 
komplexa till missvisande förenklingar av verkligheten. Gatimu anser att 
det inte går att agera neutral och objektiv i mångfaldsfrågor utan 
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utbildare behöver ha förståelse för att det inte längre handlar om att 
lärare ska ha verktyg för assimilering utan de behöver verktyg för att ta 
vara på olika kulturella erfarenheter. Santoro (2009) visar hur lärarna har 
förenklade bilder av sina elevers bakgrunder och en begränsad förståelse 
för hur den egna etniciteten konstituerar eleverna som avvikande. Hon 
menar att utvecklandet av multikulturella pedagogiska miljöer förutsätter 
lärares ökade kunskaper om ”the ethnic self” och om ”the ethnic other”. 
Det gör även Lorentz (2006) då han utifrån sitt socialkonstruktionistiska 
perspektiv förespråkar en pedagogisk utvecklingsmodell för att höja den 
interkulturella kompetensen. Han hävdar att utan en existerande kunskap 
om ”mig själv” och ”de Andra” kan former av interkulturell 
kommunikation aldrig komma till stånd (ibid. s. 113).  

Ledarskapet i en organisation är avgörande för hur åsikter och 
attityder får genomslag, hävdar Lahdenperä (2008) Hon förespråkar 
därför kompetensutveckling för skoladministratörer och rektorer. I sin 
studie om ledarskap ser hon att rektorer beskriver sin roll som svår samt 
statliga och kommunala skoladministratörer som okunniga och 
ointresserade av mångfaldsfrågor (ibid.). Lahdenperä gör gällande att 
rektorer menar att skolpersonal och föräldrar är emot exempelvis 
rekrytering av lärare med utländsk bakgrund. Rektorers mellanställning 
och inte fulla beslutsrätt kan vara en orsak till att arbetet för en 
interkulturell skolutveckling inte får kraft, anser även Ljungberg (2005, 
s. 47). Hon har i en intervjustudie med rektorer fokuserat på skolan som 
värde- och normförmedlare. Hon problematiserar den paradox som 
föreligger mellan den svenska skolan och en mångkulturell ambition och 
anför som exempel de motstridiga uppfattningar som finns om skolans 
fostransansvar. Hon menar att rektorer på ”invandrarskolor” (Ljungbergs 
uttryck) ofta anser att det uppstår konflikter med föräldrar med utländsk 
bakgrund angående fostran. Föräldrarna uttrycker att skolan inte axlar 
sitt fostransansvar medan lärare och skolledning anser att de har ett 
väldigt stort fostransansvar (ibid. s. 99). Här uppstår således värde-
konflikter som kan återverka på elevers skolresultat. 

Skolans förändringsbärare? 

I lärarutbildningsbetänkandet ”Att lära och leda” talas om lärare med 
utländsk bakgrund som betydelsefulla förändringsbärare då de med sina 
kulturella kompetenser ska kunna bidra till internationaliseringen inom 
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skolan. Främst framställs att dessa lärare ska bidra med kunskap och 
förståelse för elever med utländsk bakgrund (SOU 1999: 63 s. 340). 
Bigestans (2001) finner att den mångkulturella skolans elev-
sammansättning kräver större mångfald bland personalen. Hon hävdar 
att det vore en fördel om det fanns fler lärare som talade de "utländska" 
elevernas modersmål och hon anser att dessa lärare även skulle vara en 
tillgång i kontakten med hemmen. Bigestans menar att man behöver öka 
toleransen mot bruten svenska som undervisningsspråk och tolerans mot 
undervisningsideal som annars betraktas som förlegade eller auktoritära. 
Lahdenperä (2008) förespråkar att skolledare ska eftersträva heterogena 
undervisningsgrupper och heterogena lärarlag där det ska finnas 
möjlighet att behålla samt utveckla olika kulturer och därmed forma 
flerkulturella identiteter (ibid. s. 97). Hon exemplifierar med att 
modersmålslärare (hemspråkslärare i tidigare terminologi) som levt i 
olika länder och som har arbetat på olika skolor torde ha lättare att 
uppfatta differenser i attityder och värderingar än många andra lärar-
kategorier (1997, s. 110). Bredänge (2003) är en av få forskare som gjort 
svenska studier om lärare med utländsk bakgrund och hur de uppfattas. I 
sin diskussion utifrån sina fyra studier drar hon slutsatsen att omvärldens 
beskrivning av lärarkompetens är kulturellt färgad. I en studie om 
”översättning” av yrkeskompetens är det den svenska tolkningen av vad 
som är utmärkande för lärarkompetens som en utländsk lärare måste 
förhålla sig till (ibid. s. 60–64). Bredänge visar att det finns en övertro 
till det så kallade ”svenska” tillvägagångssätt i pedagogiska samman-
hang där både lärare och elever med utländsk bakgrund i viss mån 
utestängs. Hon anser att med hjälp av två- eller flerspråkighet kan en 
individ tillägna sig olika kulturella koder, vilket borde ses som en 
efterfrågad förmåga (Bredänge, 2003). 

De studier som ligger närmast mitt material bygger på 
undersökningar gjorda av Jönsson och Rubinstein Reich (2004, 2006). 
De har intervjuat lärare med utländsk bakgrund som en uppföljning av 
en kompletterande lärarutbildning i Malmöregionen. Resultatet från den 
första studien, som är gjordes efter ett år, visar att hälften av lärarna med 
gymnasiebehörighet inte hade någon anställning (2004, s. 23). Fyra år 
efter avslutade studier har merparten av lärarna arbete med undervisning 
i matematik och i naturvetenskapliga ämnen, vilket var deras 
ursprungskompetenser antingen från läraryrket eller som civilingenjörer. 
Jönsson och Rubinstein Reich rapporterar att det stora flertalet av lärarna 
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fått anställning på skolor som betecknas ha hög andel ”invandrarelever” 
och det är framför allt lärarnas ”invandrarbakgrunder” som betraktas 
som en tillgång i arbetet. Jönsson och Rubinstein Reich konstaterar att 
den nya läraridentitet som en ”invandrad akademiker” konstruerar i en 
obekant skolkultur beror på den tidigare läraridentiteten, de erfarenheter 
de har av att vara ”invandrare” i Sverige och hur man tagits emot och 
integrerats i det svenska samhället.  

Resultat visar att de intervjuade stundtals kunde uppfatta sig som 
kränkta av kollegor och detta hänförs till kulturellt relaterade 
missförstånd (2006, s. 82). Flera av lärarna beskriver att de blivit 
förbigångna av mindre meriterade ”svenska” lärare och att de inte fått 
förtroendeuppdrag som de känt sig meriterade för. Jönsson och 
Rubinstein Reich pekar även på resultat där lärarna beskriver att de känt 
sig marginaliserade, avvisade och infantiliserade av sina kollegor medan 
de känt att elever uppträtt med andra bemötanden. Analysen som ges är 
att lärare och elever har en gemenskap i att man lämnat sitt hemland och 
att eleverna känner större tillit till lärare som är förtrogna med elevernas 
bakgrund. Jönsson och Rubinstein Reich lyfter fram att i skolor med 
mycket hög andel elever med utländsk bakgrund, där andelen ”svenska” 
elever understeg fem procent, klarade lärarna med utländsk bakgrund av 
besvärliga elevsituationer som andra lärare inte rått på (ibid. s. 96). 
Deras studie visar att lärare med utländsk bakgrund kände ett särskilt 
ansvar för att bryta en negativ utveckling som elever med utländsk 
bakgrund hamnat i. De framhåller även att flera lärare har en stark 
betoning på ämneskunnande och tar ett stort ansvar för elevernas 
lärande. Flera lärare betonade att de behärskade sina ämnesområden 
bättre än många av kollegorna och detta betraktar Jönsson och 
Rubinstein Reich som ett tecken på en ”konfrontationsstrategi”. 
Forskarna beskriver detta som ”osvenskt” och menar att dessa lärare inte 
fallit för Jantelagen vilket ofta resulterade i att deras ”svenska” kollegor 
tog avstånd ifrån dem.  

Liknande forskningsresultat fann jag i en litteraturöversikt kring 
lärare med utländsk bakgrund i andra nationer. I en studie från den 
kanadensiska skolkontexten, av Beynon et al. (2004) där 16 intervjuer 
hölls med lärare med utländsk bakgrund framkom att lärarna har svårt att 
etablera sig där. Trots satsningar på åtgärder för integration och med ett 
utarbetat fortbildningsprogram för utländska akademiker/lärare känner 
sig lärarna nedvärderade. Beynons resultat pekar mot att i den 



58 
 

kanadensiska lärarutbildningen och i skolan överlag betonas 
majoritetssamhällets förväntningar (the mainstream) gällande 
lärarbeteende och undervisningsstrategier trots att Kanada definieras 
som en inkluderande och multikulturell nation. Cruickshank (2004) 
beskriver en australiensisk utbildningssatsning på ”Immigrant teachers” 
där deltagarna utbildades under två år. Utifrån fokusgruppintervjuer och 
enkäter visas att lärare i sin kompletterande utbildning känner sig 
infantiliserade samtidigt som de anser att utbildningen behövs. De 
värdesätter framför allt den praktik som kompletteringen erbjuder och 
Cruichshanks studie visar att flera av lärarna även anställdes på sina 
tidigare praktikskolor. Flertalet av lärarna som ingår i hans studie får i 
likhet med Jönsson och Rubinstein Reichs (2004, 2006) resultat, 
anställningar på skolor där merparten av eleverna har utländsk bakgrund.  

Även i Israel har det funnits behov av lärare med utländsk bakgrund. 
Remennick (2002) studerar utbildningssatsningar med mål att integrera 
en stor grupp av ryska immigranter efter Sovjetunionens fall. I hennes 
intervjuserie med ryska lärare som omskolas och introduceras i den 
israeliska skolvärlden framkommer att kulturella barriärer gör inträdet 
svårt för dessa lärare. Hon visar att de lärare som fått tjänster i den 
israeliska skolan dock inte märker av någon större statussänkning vilket 
Remennick förklarar med att lärare i den sovjetiska skolan, som framför 
allt varit kvinnor, inte haft så hög status. Elbaz-Luwisch (2004) har även 
hon gjort en studie i Israel om lärare med utländsk bakgrund där hon gör 
narrativa analyser av deras strategier att beskriva sig som mer eller 
mindre integrerade. Elbaz-Luwisch föreslår att man kan se lärarnas 
svårigheter och utanförskap som konflikter som är möjliga att lösa. De 
positioner som lärarna berättar att de har i jämförelse med inhemska 
lärare gör dem extra viktiga för att få syn på brister i rådande system. 
Avgörandet ligger hos andra att lyssna till vad dessa lärare med utländsk 
bakgrund har att säga. Till detta livsberättelseperspektiv anknyter min 
studie som presenteras i följande kapitel. 

Slutledningar  

En daglig etnisk särbehandling ligger inbäddad i vardagliga handlingar 
och återfinns i institutionella former som skolan. (jfr Brubaker, 2004). 
Nationella stereotyper används för att cementera föreställningar om det 
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normala och självklara både inom och utanför skolverksamheten. I 
dagligt tal görs essentialistiska förenklingar om etnicitet och kultur 
vilket gör att det finns stor anledning till att uppmärksamma fortsatta 
konstruktioner av gränser (jfr Gil-White, 2005). 

Den mångkulturella skolan kan motverka sitt eget syfte genom en 
mångkulturell policy som reducerar individer med invandrar- och 
minoritetsbakgrund till kulturella varelser och tilldelas specifika 
kulturella egenskaper (Sawyer & Kamali, 2006). Forskning påvisar att 
både elever och lärare med utländsk bakgrund diskrimineras med 
negativa attityder från lärare. Individer och grupper indelas så att 
kulturella skillnader befästs av ett "vi/dom"- tänkande som ofta tar sig 
uttryck i att "vi" speglar oss i "de andras" särdrag (de los Reyes, 2006). 
Forskare anser att aktörer i skolan borde kritiskt granskande sina 
normalitetsgränser då de finner att konsensus i synen på 
undervisningssätt och kunskap är överordnat utrymme för variation och 
”mångkulturalitet” (Tallberg Broman m fl, 2002; von Brömssen, 2003; 
Ljungberg, 2005; Andersson, 2006, a, b). 

En utbildning som bygger på idéer om frihet, rättvisa, jämlikhet och 
mänskliga värden spelar en avgörande roll för hur värden sprids. En 
pedagogik som har målsättning att underlätta förståelsen för den Andra 
bland elever och ökar deras tolerans kan vara en framkomlig väg (se t ex 
Lahdenperä, 2004, 2008; Lorentz, 2006, 2007; Banks, 2008; Gorski, 
2008; Gatimu, 2009). Skolans förändring förutsätter politiska ambitioner 
vilka betonar ”kulturmöten” som jämlika och ömsesidiga och riksdags-
beslutet från 2001 kan ses som ett uttryck för en sådan. 

Studier om skolan, som jag har refererat här, kan jämföras med delar 
av mitt material. Vad jag vill beakta extra är resonemang om att 
normalitet i skolan är överordnad utrymmet för variation. Jönssons och 
Rubinstein Reichs (2004, 2006) studier av olika strategier som lärare 
använder sig av då de etablerar sig i skolan blir användbara som 
jämförelse. Andra studier om lärare med utländsk bakgrund kommer 
också att utgöra en jämförelsegrund för mina resultat där jag fokuserar 
på individuella berättelser om liknande förhållanden (Remennick, 2002; 
Bredänge, 2003; Beynon m fl, 2004; Cruickshank, 2004; Elbaz-
Luwisch, 2004). 
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Del 2 

Problemformulering 

Mitt syfte är att öka kunskapen om lärare med utländsk bakgrund och 
deras möten med den ”svenska” skolan genom deras berättelser. Utifrån 
syftet och de teoretiska perspektiv som här belysts är följande 
frågeställningar angelägna att undersöka: 

 
 Vilka yrkesethos framträder i lärarnas berättelser om möten och 

relationer i den svenska mångkulturella skolan? 
 Vilka positioner intar och tillskrivs lärarna i sina berättelser? 
 Hur gestaltas legitimitet i lärarnas berättelser? 
 

I denna del presenteras även, i kapitel 5, den livsberättelseansats som jag 
utgått från och metodiskt använt mig av för att finna svar på 
frågeställningarna. Därefter presenteras resultatet med hjälp av sju 
kapitel. Varje kapitel består av en yrkeslivsberättelse.  
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K A P I T E L  F E M  

 

Metodologiska utgångspunkter 

Livsberättelsetraditionen har, som beskrivits i den teoretiska 
referensramen, utvecklats från olika discipliner så som psykologi, 
filosofi, sociologi, etnografi, litteraturvetenskap, psykiatri, och 
kommunikation. Forskare inom humaniora och samhällsvetenskapliga 
discipliner ger varierande svar på vad en berättelse egentligen är, vem 
som berättar och vad berättelserna har för verkningar – kulturellt, 
psykologiskt och socialt. Det gör det även nödvändigt att deklarera mitt 
eget ställningstagande till användandet av metoden.  
I studien fästs avseende på lärarna som individer och deras berättelser 
som konstruktioner av yrkesidentiteter. Dessa ses i förhållande till 
sociala strukturer i skolans kontexter och till samhälleliga diskurser om 
den mångkulturella skolan. Jag anser att det tillskott 
livsberättelseansatsen ger, är just att vi får tillgång till människors 
berättelser om sina erfarenheter av olika sociala förhållanden. Berättaren 
blir då viktig inte bara för vad den säger utan också för att vi får del av 
vem som berättar samt från vilket perspektiv eller position människan 
berättar. Pérez Prieto (2007) betonar vikten av att sätta berättaren och 
berättelsen i centrum och som forskare göra tydligt att det är så här 
skolan ser ut om vi betraktar den utifrån de utkikspunkter som 
deltagarnas speciella erfarenheter utgör.  

Det kan finnas poänger för forskaren att göra narrativet så lifelike 
som möjligt och följa den ursprungliga berättelsens konstruktion (J. 
Bruner, 1990). Mishler (2006) problematiserar dock den verkliga 
klocktiden kontra berättandet med narrativa uttryck för kronologi. Han 
menar att medan någon berättar skapar denna ofta en egen början, 
mittparti och ett slut, såsom Labov och Waletsky (1967) funnit. Mishler 
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framhåller att den form berättelsen tar inte behöver återge det faktiska 
händelseförloppet. Delarna som berättas kan ha fått en ny inbördes 
ordning för att ge större tyngd åt något som utspelats. På liknande sätt 
formulerar sig Ricoeur (1983) då han redogör för hur en berättelse inte 
behöver följa ett linjärt förlopp utan sekvenser som berättas kan komma 
fram i olika delar av den ursprungliga berättelsen. Ricoeur anser att 
dessa händelser inte blir tydliga förrän forskaren konstruerar en ny 
berättelse genom att föra dem samman i en plot (ibid.). Väsentligt är att 
även se berättelserna som situationsbundna och därmed blir 
interaktionen i intervjusituationen mellan forskaren och intervjupersonen 
något som måste analyseras. Begreppet datakonstruktion använder jag 
genomgående i stället för datainsamling som kan framstå som om en 
intervju bara är att samla in. Det är mer komplext än så då berättelsen 
redan hos intervjupersonen konstrueras utifrån en egen upplevelse och 
kronologi samtidigt som berättandet även konstrueras i stunden av den 
som intervjuas och intervjuaren (Ricoeur, 1983; Mishler, 1995, 2006). 
Dessutom framställer jag som forskare en berättelse för läsaren när jag 
återger intervjusamtalen och därefter skapar läsaren sig en egen 
förståelse av det lästa. 

I en tidigare studie (Sandlund, 2004) analyserade jag en del av 
materialet från den första intervjuomgången med betoning på det 
gemensamma i lärarnas berättelser vilket skedde på bekostnad av det 
enskilda. Här tolkar och analyserar jag materialet på nytt utifrån 
utvidgade utgångspunkter och fogar det samman med ytterligare en 
fullständig intervjusamtalsomgång med de individuella berättelsernas 
variationer som utgångspunkt. Här har min strategi varit att i likhet med 
Pérez Prieto (2003, s. 170) behandla varje lärares berättelse som ett unikt 
fall både i analysen och i rapporteringen.  

 
Etiska ställningstaganden 
De etiska krav som är ställda på forskning av HSFR (2000) lyder under 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för att skydda den 
personliga integriteten. Livsberättelseforskningen bygger på uppgifter 
från personer av privat karaktär och för att uppfylla nyttjandekravet 
kommer därför mitt material endast används för forskningsändamål. Ett 
samtal och en berättelses utformning beror på de olika samtalsparter som 
deltar. Förutom att påstå att samtal konstrueras, kan man säga att 
berättandet är relationellt betingat, därför har informationskravet och 
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samtyckeskravet varit viktiga att uppfylla. I bemärkelsen vem som 
samtalar eller för vem något berättas ligger ett avgörande hur personerna 
kan relatera till varandra och därmed skapa förtrolighet (Pérez Prieto, 
2007). Dessvärre kan även relationen utgöra ett hinder. Faran jag ser är 
att intervjupersonen under samtalet kan känna sig så förtrolig att den 
yppar saker om sig själv och andra som den i efterhand inte velat ha 
sagt. För att komma förbi den problematiken kan den longitudinella 
strukturen vara en lösning, i och med att deltagaren kan rätta till 
uttalanden, eller ge perspektiv på det som tidigare berättats, vid ett 
uppföljande möte. Att man som forskare även lämnar ut sina 
transkriptioner till informanten för att den i efterhand ska kunna rätta till 
och utesluta delar av materialet är en möjlig väg att gå. I stället har jag 
lämnat ut en första analys av samtal 1 till samtliga deltagare och bett om 
synpunkter per telefon. Jag har även inbjudit dem alla till ett grupp-
samtal om resultatet dit fyra av lärarna hade möjlighet att komma. De 
övriga har jag varit i kontakt med senare. 

Ett annat etiskt ställningstagande som jag har behövt hantera är 
kravet på konfidentialitet. Det är en grannlaga uppgift att låta 
informanterna ha sin integritet bevarad. Plummer (2001) liksom 
Langellier och Peterson (2004) föreslår att man kan byta namn inte bara 
på intervjupersonerna utan även på platser, vilket för mig känns som 
självklara strategier. Plummer föreslår även att man kan behöva byta ut 
episoder ifrån livsberättelsen (2001, s. 138). I detta ligger en risk då 
berättelsen förvanskas men med ansvar för mina informanter kan jag 
försvara det tillvägagångssättet. Jag har tillämpat omskrivningar och 
förvanskningar av speciella personliga data, utan att förändra berättel-
serna som helhet, för att kunna svara upp mot konfidentialitetskravet. 

 
Deltagare 
Inom livsberättelsetraditionen har ett extra intresse funnits för att studera 
grupper av människor och individer som inte skildras i så stor 
utsträckning. Plummer (2001) talar om ”främlingar, outsiders och 
marginaliserade människor” (min översättning s. 134) som det mest 
fruktbara valet av deltagare i narrativa studier. Dessa personer kan ha 
möjligheter att göra jämförelser mellan två levda världar - ibland till och 
med två motstridiga sådana (antagonistic cultures) (ibid. s. 134) och 
därmed utveckla en speciell förmåga att vara både ”innanför och 
utanför”, vilket ger analysen en värdefull kvalitet, anser Plummer.  
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I min hela studie har sju lärare med utländsk bakgrund medverkat 
och samtliga har en lärarexamen ifrån sitt tidigare hemland, där de även 
arbetat som lärare i flera år. Efter att de flyttat till Sverige har de gått 
olika behörighetsgrundande kurser i den dåvarande Arbetsmarknads-
styrelsens regi och en kompletterande lärarutbildningen under ett till två 
år för att erhålla svensk lärarexamen. Urvalet av dessa deltagare, med 
två olika lärarutbildningar och erfarenheter från läraryrket, fanns att 
tillgå i min region under den tid då studien påbörjades. Således kan man 
säga att jag gjort ett riktat urval men även ett bekvämlighetsurval då jag 
vänt mig till personer i de södra och mellersta delarna av Sverige som 
jag haft möjlighet att med rimliga restider färdas till (Bryman, 2002). 
Gruppen bestod under första intervjuserien av åtta lärare men en 
deltagare valde att inte delta under andra samtalsintervjuomgången. Det 
har gjort att här redovisas data bara från de återstående sju deltagarna. 
De är fem kvinnor och två män och kommer från Balkan, Mellanöstern 
och forna östblocket. Deras tjänstgöring i de tidigare hemländerna har 
varit antingen i landsbygdsskolor eller i storstadsskolor och varierar från 
tre till tolv år. Deras tjänstgöring i Sverige varierar också vid den 
tidpunkt då studien börjar, från några månader till sju år. Gruppen 
innefattar lärare för de tidigare och de senare åren i grundskolan samt 
gymnasielärare, vilket ger en värdefull spridning av erfarenheter.  

De enskilda livsberättelserna behöver bli lokaliserade i en historical 
time line, menar Plummer (2001, s. 128). Det är därför väsentligt att 
beskriva intervjupersonernas ålder och generationstillhörighet för att 
utöka den kontextuella inramningen. Gruppen jag har arbetat 
tillsammans med är åldersmässigt relativt homogen och tillhör samma 
generation. Från äldst till yngst skiljer 12 år och de kan alla beskrivas 
som medelålders, då jag träffar dem. Det gör att de kan lokaliseras i en 
gemensam åldersgrupp (ibid. s. 129). Vad som även är gemensamt för 
dem är att de alla är föräldrar och har barn i liknande åldrar och befinner 
sig således i en liknande livscykel (ibid. s. 129). Alla har erfarenhet av 
att ha barn i den svenska skolan vilket gör att de i stunder berättar inte 
bara utifrån ett lärarperspektiv utan även utifrån ett föräldraperspektiv.  
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Konstruktionen av berättelsen 

Vem är då jag som medberättare?  
Att som forskare ha en stor del i hur berättelserna tar form och hur de 
sedan återges kräver självreflexivitet. Vilka motiv har jag för att studera 
dessa lärares berättelser? Och vem är jag i förhållande till dem som 
berättar? Hur påverkas berättelserna genom att jag som lärarutbildare 
träffat intervjupersonerna i den kompletterande utbildning de tidigare 
genomgått i Sverige. I min tidigare kontakt med lärarna fanns upprepade 
tillfällen då vi talade i enrum och det innebar att vi kom att lära känna 
varandra i samtal kring yrkesprofessionen. Det har gjort det extra viktigt 
för mig att förklara den nya roll jag har gentemot dem för att kunna 
uppfylla de etiska kraven på information och samtycke, så att inte 
intervjupersonerna känner sig tvingade att delta. I bilaga 1 syns ett kort 
introduktionsbrev till deltagarna som efterföljdes av ett telefonsamtal där 
jag noggrant gick igenom mina skyldigheter och den presumtiva 
deltagarens rättigheter. Detta skedde innan den första intervjuomgången. 
Inför den andra intervjuomgången presenterades den tänkta 
uppföljningen per telefon och återigen redogjorde jag för de etiska 
principer jag har att följa. Det var vid ett sådant samtal som en av 
deltagarna valde att avsluta vårt samarbete.  

Lärarnas berättelser har konstruerats tillsammans med mig och jag är 
färgad av min egen sociala kontext gällande etnicitet, mitt yrkesliv, min 
syn på genus och min förmåga att kommunicera etc. Mishler (1999) 
trycker på att det handlar om en gemensam konstruktion. Asymmetrin 
mellan oss är oundviklig men som Bourdieu (1999) skriver så letar han 
och hans forskningsteam efter matchningar mellan intervjuare och 
respondenter för att skapa en viss atmosfär av förtrolighet. För att skapa 
denna atmosfär har jag till samtliga informanter givit en inblick i vem 
jag är utanför den strikta forskarrollen - de har vetskap om mitt 
tjugoåriga yrkesliv som lärare och mina huvudsakliga uppgifter vid 
lärarutbildningen under tio år. De känner även till att jag har upplevt 
skolan utifrån ett föräldraperspektiv och vi samtalar utifrån erfarenheter 
gjorda i en gemensam ”birth cohort”. Denna vetskap hos informanterna 
uppfattar jag som relevant i vår kommunikation eftersom de då även ger 
en fylligare bild av sig själva tillbaka. Maktförhållandet som finns 
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mellan mig som forskare och intervjupersonen visas i min möjlighet att 
styra men under samtalen har jag själv i stunder förletts att tro att de sker 
på jämställd basis mellan mig och intervjupersonerna. Självklart är det 
ändå jag som kommit med initiativet till vår samvaro, det är jag som 
under samtalet lägger in frågor även om deltagarna själva initierar de 
flesta berättelsesekvenserna.  

Kontextuella förutsättningar för berättandet 

Jag vill här vända blicken mot de speciella kontextuella 
förutsättningarna som finns för de intervjusamtal som livsberättelserna 
utgörs av. För att få en ökad förståelse för lärarnas berättelser har jag 
även vistas i deras skolvardag tillsammans med dem och deras elever 
och kollegor. Saker som jag då fäst mig vid har jag antecknat och ibland 
även använt som uppföljning av vissa teman under intervjusamtalen. 
Empirin består, som tidigare framhållits, av fjorton inspelade och 
transkriberade livsberättelseintervjuer. Varje intervjusamtal med lärarna 
har varat i en och en halv till två timmar. De flesta intervjusamtalen har 
utförts på lärarnas skolor antingen i deras klassrum, grupprum eller i ett 
för övrigt tomt personalrum. Två av intervjuerna har skett i lärares hem. 

Tabell 1. Översikt över intervjusamtalen. 
 
Intervjusamtal 1 Intervjusamtal 2   
M hemmet 030203 skola 1 under arbetsdagar 040203-04 
L skola 1 030128 skola 1 under arbetsdagen 040305 
E skola 1 030210 skola 2 efter arbetsdagen 040210 
R skola 1 030123 skola 1 efter arbetsdagen 050307 
H skola 2 030211 skola 4 070619 
S skola 1 030204 skola 1 under arbetsdagar 050215-16  

 
Skolornas sifferbeckningar ska läsas så att 1 står för lärarens första eller enda 
arbetsplats, 2 för den andra arbetsplats man haft och 4 för den fjärde skolan man 
arbetat på. 
 
Alla har samtyckt till att jag spelat in samtalen på band och att jag 
antecknat under mina stunder på skolan. Det innebär att jag har cirka 30 
timmars inspelat intervjumaterial och fältanteckningar att tillgå för 
analys. Intervjusamtalen med lärarna har haft en öppen karaktär (Starrin 
& Svensson, 1994; Bryman, 2002). I den första intervjuomgången hade 
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jag stöd av en intervjuguide (se bilaga 2) och samtalen kom att kretsade 
kring:  

 
 jämförelser av läraryrket i det tidigare och nuvarande landet 
 lärarerfarenheter och läraridentitet 

 
Under den andra intervjuomgången som gjordes efter ett till fyra år 
följdes dessa teman upp och ytterligare lades till (se bilaga 3) då jag bad 
varje deltagare berätta om: 

 
 hur de har det på skolan  
 hur de tas tillvara som lärare  
 vad de lärt sina kollegor respektive lärt sig själva 
 

Genom att få träffas och samtala två gånger har det andra samtalet 
fördjupats. Precis som Heyman (2000) upplever jag att det andra 
samtalet blir mer jämbördigt medan det pågår. Vi har kunnat gå tillbaka 
till vad vi kom ihåg från det första samtalet vilket gör att tolkningarna av 
det berättade blir mer innebördsrika (Heyman, 2000, s. 59). Deltagarna 
har även kunnat ge uttryck för den process de känner att de genomgått 
sedan vi träffats tidigare.  

Det dubbla deltagandet 

I tabell 1, kan utläsas att det vid det andra intervjusamtalet även fanns 
möjlighet att göra besök på intervjupersonens arbetsplats. Förutom vid 
två tillfällen har jag deltagit under en eller två arbetsdagar hos varje 
lärare. Med hjälp av dessa sju heldagar i skolmiljöerna önskar jag att ge 
en lokal kontextualisering (jfr Hultman, 2001) av lärarnas berättelser. 
Lärarna har givit mig tillträde till dessa individuella berättelser om sina 
yrkesliv både under informella samtal under arbetsdagarna och under 
själva intervjusamtalen. Innebörden av att ha ett gemensamt deltagande i 
någon episod av vardagen och ett gemensamt deltagande i 
konstruktionen av berättelsen om detsamma ger studien ytterligare en 
dimension som jag kallar det dubbla deltagandet.  
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Analys av innehåll och form i berättelserna 

Det är i själva analysen som den kvalitativa forskningsprocessen visar 
sig tydligast. Min ambition i analysen är att i stor utsträckning arbeta 
induktivt och utgå från det som framträder i materialet. Det gör att 
resultatet presenteras i olika former beroende på de olika berättelsernas 
uttryck. Dock är analysen genomgående påverkad av mitt socialkon-
struktionistiska perspektiv i synen på kommunikation och lärande. Att 
varje livsberättelse i sig är unik data gör det olämpligt att i analysen 
pulvrisera dess uttryck till något som endast blir samstämmigt med eller 
bestrider vad andra intervjupersoner berättar. Jag har därför tagit fasta på 
att presentera det typiska i var och en av de sju lärarnas livsberättelser 
för att fånga de identitetsuttryck de skapar (jfr Mishler 1999; Langellier 
& Peterson, 2004; Karlsson 2006; Pérez Prieto 2006). Samtidigt som 
samtalet uppmärksammas som vår gemensamma konstruktion tonvikten 
ligger i analysen på hur intervjupersonen väljer att konstruera sig i 
förhållande till en vidare skoldiskurs. I likhet med Lieblich (1998) vill 
jag presentera analysprocessen i olika faser.  

Fas ett 

Redan under intervjusamtalen inleds analysen. Som intervjuare hör och 
analyserar jag hela tiden vad som sägs och vinklar samtalet vidare med 
hjälp av frågor och inlägg. Samtalet konstrueras mellan två parter vilket 
innebär att även intervjupersonen analyserar vad den själv säger och vad 
intervjuaren förstärker under samtalet (jfr Mishler, 1999). På så sätt kan 
man betrakta samtalet som en förhandling mellan oss inbegripna. Det 
andra intervjusamtalet har en friare form där läraren berättar om vad som 
hänt sedan förra intervjuomgången och hur yrkeslivet gestaltas i 
dagsläget. Det andra samtalet kan även ses som en förhandling av min 
förståelse av innehållet i det första intervjusamtalet men även av 
intervjupersonens minne av det tidigare sagda (jfr Goodson & Sikes, 
2001). I ljudupptagningarna hörs hur både jag och flera av 
intervjupersonerna återkommer till det första samtalet. I lärarnas 
berättelser säger samtliga ”så som jag sa till dig förra gången” vid flera 
tillfällen. 
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Fas två 

Jag har själv transkriberat materialet. Den transkriptionstyp som använts 
är inspirerad av Linells (1994) transkription II (ibid. s. 10) som är 
ordagrann med alla identifierbara ordförekomster, omtagningar och 
felstarter. Den kan även sägas vara stavningsnormerad så att 
konventionell stavning används och utan att uttalsvarianter återges. Alla 
intervjusamtal har transkriberats med markeringar för pauser, skratt och 
speciella meningsbärande ljud. I en andra genomgång av utskrifterna har 
jag även markerat ordbetoningar för att förstärka läsarens intryck av hur 
berättandet gick till. Vidare är transkriptionen replikorienterad så att 
uppbackningar från den som för tillfället inte har turen att tala markeras 
inom parentes. Det intressanta är vad som sagts vilket även tydliggörs 
med vissa metakommentarer. Följande transkriptionskonventioner har 
använts: 

     
     
(skrattande) anger hur något sagts 
(.) mikropaus 
(paus) längre tankepaus 
(-) avbrutet tal 
(mm) uppbackning 
/…/ detaljer har utelämnats 
[ ] förtydligande tillägg 
fetstil ordbetoning 
 

De kortare samtalen som förts under arbetsdagarna har inte bandats utan 
sammanfattats i fältanteckningar. Då intervjuerna låg i slutet av 
skoldagarna kunde jag följa upp samtal vi haft tidigare under dagen. En 
hel del av innehållet i dessa samtal har därför repeterats under 
intervjusamtalen och därmed blivit bandade. Det är dessa samtal som 
tillsammans med intervjusamtalen möjliggör att visa hur och vad som 
sagts och som gör intervjupersonen så central. 

Utifrån innehåll i berättandet har jag format teman/ plots (Ricoeur, 
1983) för det som jag analyserat som en gemensam nämnare inom varje 
berättelse. Dessa utgör sedan grundstommen till det som jag skriver fram 
som det utmärkande för just den livsberättelsen. När det gäller hur 
lärarna väljer att berätta om erfarenheter i liv och arbete, tar jag också 
fasta på eventuella vändpunkter (turning points). Uttrycket är hämtat 
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från J. Bruner (2001) som betonar att forskare kan märka att individer 
ofta beskriver vändpunkter i sina liv som avgörande för hur den fortsatta 
levnaden utspelats. Öberg (1997) och Elbaz-Luwisch (2004) använder i 
sina framställningar analyser av både vad och hur individer bygger sina 
livsberättelser. Öberg beskriver till exempel en ”framgångssaga” eller 
livet som ”en hinderbana”. Elbaz-Luwisch belyser olika uppbyggnader 
av berättelser med formerna ”the fait accompli story”, ”the dialogic 
story” eller versionen ”the step-by-step”. Den fullbordat faktum-/”fait 
accompli”- historien karaktäriseras av att berättaren förhåller sig i sin 
berättelse som ”nu är det gjort, det är bara att finna sig i”. Den 
dialogiska formen används av berättaren som analyserar en pågående 
förändring hos sig själv. I några av mina analyser har jag sett likheter 
med Öbergs eller Elbaz-Luwischs beskrivningar och har därför benämnt 
dem på samma sätt.  

Fas tre 

Innehållet i det som berättas kan analyseras på flera olika sätt. Jag har 
inspirerats av Goodson (1996), Mishlers (1999) och Pérez Prietos (2003, 
2004, 2006) studier och synsätt att analysera livsberättelserna som 
socialt situerade och konstruerade handlingar som är starkt samman-
kopplade med det sammanhang de är berättade i.  
Jag har funnit Mishlers beskrivningar av konstnärers identitetsskapanden 
intressanta och tar fasta på hans centrala utgångspunkt att 
identitetskonstruktioner är icke-kontinuerliga och ständigt i omdaning i 
relationella processer. I min analys av lärarnas yrkeslivsberättelser har 
därmed fokus riktats mot konstruktioner, dekonstruktioner och 
rekonstruktioner av yrkesethos. Mishlers begrepp identitets-
framträdanden blir användbart i en analys för att visa hur läraren gör 
anspråk på vem den är i relation till omgivningen. I det avseendet har jag 
även uppmärksammat hur läraren positionerar sig i förhållande till 
andra. Analysen pendlar mellan hur läraren berättar och vad den berättar 
om. Min analys har även inspirerats av Karlsson (2006) då hon 
analyserar hur föräldraidentiteter konstrueras i samtalen om relationer 
till barn-institutioner.  

Analysen stannar inte vid att belysa identitetsframträdanden för varje 
individ utan jag relaterar de individuella berättelserna till den vidare 
sociala kontexten som behandlats i kapitel tre och fyra. På så sätt kan 
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berättelserna bidra till insikt om hur lärares yrkesethos är socialt och 
samhälleligt konstruerat ( Goodson & Sikes, 2001; Pérez Prieto, 2003, 
2004; Plummer, 2001). Det är även så de individuella berättelserna blir 
till livshistoria life-history (Goodson & Sikes, 2001). Av de enskilda 
berättelserna kan således en förståelse byggas som omfattar även sociala 
och utbildningspolitiska perspektiv.  

Presentation av berättelserna  

Det känns viktigt att skrivmässigt rapportera mina vetenskapliga rön på 
ett sätt som är läsvänligt. En teknik i berättandet av livsberättelserna, 
som jag presenterar mitt material med är influerat av ”flashback-
tekniken” hos Zeller (1995, s. 76-77). Det innebär att jag inleder varje 
kapitel med några passager ur livsberättelsen för att senare återkomma 
till dem och tolka dem. Kronologin i livsberättelsen är oftast byggd 
utifrån en tidsram som jag har skapat för att göra huvudpoängerna 
begripliga. Jag har valt att arbeta utifrån den diskursiva traditionen där 
man, enligt Hydén och Hydén (1997), använder många utsnitt av 
berättelsedata för att genomföra och exemplifiera analysen. Ställnings-
tagandet att visa längre citat har gjorts för att förstärka innebörden av att 
berättelsen är ett situerat handlande. Det är här identitetsframträdandena 
görs ( Pérez Prieto, 2007). En annan avsikt jag har med de längre citaten 
är att låta läsaren själv läsa hur dessa lärare formulerar sig (jfr 
Andersson, 2006; Karlsson, 2006; Tornberg, 2006). Varje resultatkapitel 
avslutas med en sammanfattning av de olika identitetsframträdandena 
som gestaltas.  

Metoddiskussion 

En narrativ metod kan kritiseras för att den inte är generaliserbar och att 
just det enskilda inte är representativt. Jag finner inte att denna kritik är 
obefogad utan kan hålla med om att så är fallet. Min avsikt är heller inte 
att presentera ett generaliserbart material. Dock finns avsikten att ge en 
beskrivning av att lärares yrkesliv är socialt och samhälleligt 
konstruerat. I alltför stor utsträckning anser jag att bilden av personer 
med utländsk bakgrund stigmatiseras av att beskrivas som en och samma 
kategori. Jag har behövt förhålla mig till mitt urval eftersom lärarna i 
studien är valda just beroende på deras utländska bakgrund och med stöd 
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i Brubaker (2004) har jag därför analyserat dem som unika individer i 
deras möten med den varierade svenska skolkontext de kommer till. Min 
avsikt är att så trovärdigt som möjligt belysa de aspekter vi tar upp om 
möten med nya skolsammanhang. Vad som möjligen kan öka 
tillförlitligheten är att försöka ha insikten om att min egen bakgrund har 
påverkan på både forskningsfrågor och analys och att det därför är 
särskilt viktigt att tydliggöra ifrån vilket perspektiv jag betraktar det jag 
studerar (Plummer, 2001; Pérez Prieto, 2007). Jag försöker genomlysa 
lärares yrkesvardag på ett sätt som kan karaktäriseras som ett underifrån 
perspektiv och tar vara på deltagarnas röster (Goodson, 1996, 2001, 
2003; Pérez Prieto, 2000, 2003, 2004, 2006; Rhöse, 2003). Ett 
underifrånperspektiv kan tas inifrån eller utifrån och om min studie kan 
sägas att den har båda dessa infallsvinklar.  

För att få validitet i beskrivningen och analysen av materialet har jag 
varit så genomskinlig i min konstruktion av de slutgiltiga narrationerna 
att läsaren ska ha möjlighet att dra egna slutsatser (Mishler, 1999, s. 20; 
Karlsson, 2006). Trovärdigheten i de lärarporträtt som byggs av 
berättelserna har varit oerhört väsentlig för mig att ha som ledstjärna då 
resultatet analyserats och skrivits fram. Min avsikt är att ge varje lärare 
sin egen lyskraft i det unika han eller hon berättar samtidigt som jag inte 
vill låta läsaren få läsa upprepningar. Därför har jag valt att fokusera det 
enskilda snarare än det gemensamma (Sandlund, 2008). 

Jag känner ett stort ansvar för att handskas med de förtroenden jag 
fått i och med berättelserna och därför har framställningen av varje 
resultatkapitel inneburit många beslut. Här har jag följt HSFRs 
anvisningar och vid konferenser kring livsberättelseforskning då jag 
presenterat paper (2008, 2009) har de etiska ställningstagandena 
diskuterats. Informations-, nyttjande och samtyckeskravet är inte lika 
problematiska på konfidentialitet. Jag har dolt personuppgifter som kan 
skada någon av deltagarna samtidigt som deras rika innehåll i 
berättelserna inte blivit stympat. Eftersom innehållet fokuserar det 
yrkesethos som lärarna ger uttryck för behöver dock även kontextuella 
beskrivningarna finnas som visar drag av karaktär och utkikspunkt 
(Pérez Prieto, 2006).  
 
Berättandet som uttryck 
På det sättet jag använder Mishler (1999) har jag haft möjlighet att lyfta 
fram och analysera den förändringsprocess som lärare i studien berättar 
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att de är i. De yrkesidentitetsskapanden de gör blir synliga då jag har 
följt Mishlers exempel att analysera de positioneringar lärarna gör i sina 
berättelser. De förhandlar sina yrkesethos. Vad jag däremot inte fullt har 
kunna analysera utifrån Mishler är ett innehåll som framkommer i några 
av lärarnas berättelser och som framkallat bilder av en skola som en 
normaliseringsarena där undervisning och annan kommunikation 
uppvisar mönster. Det är här jag fört in Bernsteins begrepp om 
kommunikation med begränsade och utvecklade koder för att kunna 
benämna det innehållet. I materialet framkommer även data som jag 
åskådliggör med Bernsteins begrepp stark eller svag inramning 
(Sandlund, 2009). 

 
Det dubbla deltagandet - vad har det givit som inte berättelserna 
gav?  
Hultman (1998, 2001) utvecklar intervjuförfarandet med ”den 
kontextuella intervjun” och lyfter fram det sammanhang vari intervjun 
utspelar sig för att fördjupa tolkningen av de innebörder som 
framkommer i samtalet (2001, s. 11). Min avsikt är inte att tolka annat 
än det berättade som det berättas men jag har funnit att samtalen blir 
innehållsrika då läraren och jag dels har ett gemensamt deltagande i 
lärarens yrkesvardag och sedan även ett gemensamt deltagande i 
berättandet. Det arbetsnamn jag använder för tillvägagångssättet är ”det 
dubbla deltagandet”. För att inviga läsaren i de vardagliga 
förutsättningar som funnits för de olika lärarna har jag därför i resultat-
kapitlet även skrivit fram exempel från den lokala kontexten. Avsikten 
har inte varit att visa någon sann bild av omständigheter som kan tolkas 
som att inte samtalen varit tillräckliga eller tillförlitliga. I stället har 
tillvägagångssättet varit en önskan att ta fasta på Hultmans (1998, 2001) 
betoning av att ge en lokalt kontextuell inramning till samtalet och att 
utveckla och driva formen för narrativa presentationer vidare. Kontext 
har annars inom livsberättelseforskning ofta inneburit ett sammanhang 
av vidare bemärkelse där en social och historisk inramning är den 
kontext livsberättelse relateras till (jfr Pérez Prieto, 2003; 2004, 2006). 
Här i avhandlingen har jag försökt att analysera båda nivåer, det vill säga 
det speciella lokala och den mer generella kontexten i att vara lärare i 
”dagens” skola.  
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K A P I T E L  S E X  

 

Rebecca 

Om jag skiljer mig från mina kollegor? 
Näää, det tror jag inte faktiskt!! 

Utan jag (.) liksom (.) 
jag ser bara på mig 

som en lärare 
som jobbar precis som alla andra. 

(Rebecca) 
 
 
 
 
 

Rebecca har i det tidigare hemlandet arbetat som lärare i fyra år i en 
skola för yngre elever. Där undervisade hon i de flesta ämnen och var 
klassföreståndare för sina elever. Hon är uppvuxen och har arbetat i en 
större stad och talar om sig som en storstadsbo med tillgång till 
internationella influenser. Under sin tonårstid deltog Rebecca i friidrotts-
sammanhang som gjorde att hon tidigt reste till tävlingar utanför landet. 
Då besökte hon bland annat Sverige. Under ett av våra samtal 
framkommer att hon tror att denna korta visit och de andra tillfällena att 
se främmande länder kan ha haft betydelse för hur hon funnit sig tillrätta 
i sitt nya hemland. Här har hon bosatt sig i en mindre stad där hon efter 
studier i svenska fick praktisera i en skola. Efter kompletterande 
lärarutbildning fick hon tjänst på samma skola och när vi träffas första 
gången för intervjusamtal har hon varit verksam där i ett par år.  
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En följdriktig fortsättning 

Under det första samtalet träffas vi på Rebeccas skola där hon möter mig 
i personalrummet. Hon har bokat ett samtalsrum eftersom hennes 
klassrum är upptaget och vi placerar oss mitt emot varandra. Vi 
småpratar uppvärmande om skolan som byggnad och dess läge. 
Stadsdelen har en stor andel invånare med olika etniska bakgrunder och 
eleverna på skolan representerar denna spridning. Jag startar med att be 
Rebecca berätta om att vara lärare samt göra jämförelser mellan sina 
tjänstgöringar och blir överrumplad över hur starkt hon till en början 
reserverar sig: 

R: Det första jag tänker på är att det är svårt att flytta mina tankar tio år tillbaka 

för att ge bra uppgifter för att kunna jämföra. /…/ (.) och man vill helst 

glömma bort den tiden (paus) Det har jag lyckats med faktiskt. Så egentligen 

har jag lite svårt att jämföra min yrkesroll där nere och mitt läraryrke här. 

(paus) (M): (hum) R: För det jag lever i nu, det är nuet och det är det som är 

färskt för mig. Jag slösar inte bort tid med att jämföra och tänker inte alls på 

dåtiden och jämför nästan aldrig min yrkesroll där nere och här. Det gör jag 

aldrig! För jag har själv inte upptäckt några stora skillnader. Det har jag inte 

gjort, för det var ju bara att fortsätta i de banorna som man var tvungen att 

stanna en gång i tiden. /…/ 

(M): Det låter som du bara är fortsatt i en process?  

R: Precis, ja, för det var ju det som stoppades ju och jag var tvungen att stoppa 

ett tag (.) men sen efter en tid så kom jag igång igen. Det är därför jag har 

svårt att jämföra!  

Att tjänstgöra i ett land som drabbats av krig och plötsligt en dag behöva 
ta beslutet att man måste fly, påverkar naturligtvis varje människa som 
måste uppleva en sådan situation. Rebecca ger uttryck för att hon och 
hennes familj har klarat omställningen bra. Men att gå in i för mycket 
detaljer från det förra yrkeslivet är inget som Rebecca gör. Hellre 
fokuserar hon i sin berättelse på anpassningen till det svenska yrkeslivet. 
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R: Jag känner ingen förlust egentligen i att ha kommit hit till Sverige och 

utbildat mig mera och jobba, börja jobba i svensk skola. Det är bara en fördel. 

Och jag tycker att jag har utvecklats jättejätte mycket! Både som lärare och som 

människa. 

Det är utifrån nya premisserna hon jobbar och utifrån dem som hon 
byggt sitt yrkesethos framkommer här. Detta beror inte så mycket på 
tidigare erfarenheter från det gamla hemlandet utan på det sammanhang 
hon nu verkar i, säger hon. Hon beskriver att hon har gått vidare och det 
skiljer henne från de övriga lärarna som i sina berättelser hellre dröjer 
sig kvar i det som varit. Lite senare i samtalet återkommer vi till hennes 
utländska erfarenheter: 

(M): Skiljer du dig ifrån dina svenska kollegor på något sätt? 

R: Om jag skiljer mig från mina kollegor (.) Näää, det tror jag inte faktiskt! 

Utan jag (.) liksom (.) Jag ser inte alls på mig själv så som någon med 

invandrarbakgrund som jobbar i den svenska skolan (.) utan jag ser bara på mig 

som en lärare som jobbar precis som alla andra. Det har jag gjort från början 

(paus) (M): mm R: Jag vet inte om det handlar om (.) självförtroende (.) jag vet 

inte. Utan (-) så har jag tittat på mig hela tiden: Jag är lärare! Och precis som 

alla andra (-) med sina bra och dåliga sidor. Så att (.) jag tror inte att jag skiljer 

mig från mina kollegor på något sätt. 

Rebecca som i sin berättelse utstrålar säkerhet och energi visar det 
tydligt i formuleringen ”Jag är lärare” och ”jag tror inte att jag skiljer 
mig från mina kollegor på något sätt”. I samtalet vill jag trots Rebeccas 
motstånd till att beskriva sig eller bli beskriven som någon som har 
annorlunda erfarenheter, höra om hon kan ha en fördel av att känna till 
läraryrket ifrån två olika nationer. 
 

R: Jag tror inte det hjälper mig ett dugg! För jag liksom (.) jag betraktar inte 

mig själv som någon (.) för jag tänker inte mycket på att jag är någon med 

invandrarbakgrund (-) Det präglas i mitt jobb också (-) Så jag tror inte att det 
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hjälper mig att hjälpa just sådana barn som kommit från andra länder. Jag vet 

inte, men jag tror inte det. För jag har inte behövt ta kontakt med just sådana 

barn (.) så det tror inte jag!  

(M):Om det är någon av dina kollegor här, som till exempel har en fråga 

beroende på att de har en familj ifrån ja (-) något annat land utanför Sverige. 

Kan de komma till dig och ställa frågor exempelvis: Hur skulle du ha gjort? 

R: Jag tror inte att jag kan hjälpa dem egentligen!  

(M): Vänder de sig till dig? 

R: Nej det gör de inte heller. För jag vet inte (.) öhm (.) Det är så svårt (-) Det 

enda jag kan säga för folk som kommer från mitt hemland är, att jag kan 

översätta någon gång någonting. Att jag kanske kan berätta hur det var i 

skolorna hos oss. Precis som jag berättat för dig. Men annat kan jag inte hjälpa 

med. Och speciellt inte för folk som kommit från andra länder. Jag har liksom 

ingen mer erfarenhet än vad du har som varit svensk lärare. Så det är lite 

svårt och jag har inte behövt att göra det. 

(M): Har du behövt deklarera det till kollegorna? 

R: Nää, för det är ingen som har frågat om det hittills! Jag tror att de kanske 

uppfattar mig som den jag är. Inte som (.) ja jag har inte fått frågan (-) att de 

kopplar mig med något barn från andra länder.  

Rebecca utvecklar sina argument och har liktydiga bestämda 
formuleringar som blir mer och mer definierade. Vi kan se i hela 
sekvensen hur hon bjuder motstånd mot bilden att se sig själv som ”den 
Andre” (Foucault, 1989; Popkewitz, 1998; Derrida, 1999). Här syns hur 
jag projicerar min föreställning om hennes annorlundahet och även att 
Rebecca orubbligt vidmakthåller sin inställning. För mig får detta 
innebörden av att Rebecca gör uttalanden för ett starkt yrkesethos där 
hennes professionsutövning känns så grundmurad att den yttre kontexten 
inte är så avgörande. Hon positionerar sig och anser att kollegorna 
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uppfattar henne som ”den Samme” (Foucault, 1989; Popkewitz, 1998; 
Derrida, 1999). Vi kommer att få se att övriga lärare i studien ger andra 
svar och därmed läggs en mosaik av bilder. Vad som också blir tydligt är 
att Rebecca säger att hon som lärare inte kan bidra med speciell 
kompetens att hjälpa elever med utländsk härkomst.  

(M): Tror du att du tillför någonting som inte de andra har? 

R: Öhh, menar du kunskapsmässigt eller som person? 

(M): Kanske både och? 

R: Jaa, i och med att jag är mattelärare. Här (på enheten) har vi många som är 

Sv So- lärare som inte är mattelärare. Så jag är (.) som en matteexpert på 

skolan, så att säga. Så jag hjälper gärna (.) och går runt och om det är någon 

som har ett moment som man ska ha genomgång på, så har jag det istället om 

de andra tycker att det är lite svårt att gå igenom det. Så hjälper jag på det 

sättet. Så har jag matte och smågrupper i matte och lite spec i matte. Så 

kunskapsmässigt, tycker jag, att jag liksom tillför. Det lyfter upp lite det där! 

Genom att jag är mattelärare. Men som person (.) jag vet inte (.) ja inget 

speciellt tror jag inte jag 

(M): Den här mattekompetensen (.) är det något eget gammalt intresse. Eller 

hur har det kommit? 

R: Det kanske var det, men jag var inte medveten om det. Utan hemma var jag 

lärare från ettan till fyran i alla ämnena. Men jag tyckte alltid om matte och 

räknade alltid och liksom (-) kunde upptäcka mönster väldigt fort och (.) Den 

känslan hade jag. Men jag trodde inte att jag var så himla intresserad just av 

matte. Men när jag började läsa här tänkte jag. Yes, det är precis vad jag 

brinner för! Så det var ju bara bra! Så att … 

(M): Det betyder att där har din yrkesidentitet förändrats lite? R: Ja det har 

den! (M): (.) ifrån den gamla skolan där du mer var en allmän lärare. Nu är du 
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mer inriktad? 

R: Ja, precis mot matte och (.) no. Mmm.  

Det som Rebecca anger som den avgörande skillnaden mellan sin 
yrkesutövning i de olika hemländerna ligger alltså inte i hennes 
utländska bakgrund utan på hennes ämnesmässiga kompetenser. Steget 
från att vara en generalist i alla ämnen till att vara specialist i ett fåtal har 
varit nytt. Rebecca framhåller egenskaper som är utmärkande för 
läraryrket oavsett var man praktiserar det. Hon återkommer till den 
känsla av välbehag och igenkännande hon hade, då hon första gången 
kom in i ett klassrum i Sverige. 

R. Jaa, det var ju klassen, klassrummet, barn, fröken, tavlan (.) Det var sådana 

här grundbitar som kom in i mitt minne som gjorde mig sugen på att fortsätta 

där, att vara där liksom bland barnen. Ja och så var det att undervisa (.) det var 

ju det. Det kände jag direkt liksom. Det var det samma, det var inga skillnader, 

om man ser hur man jobbar. Sen kan man ju gå ner på detaljer och se skillnader 

men annars finns de inte i så stora drag /…/ när jag kom i klassrummet, så 

behöver jag inte vänta att lärare ska säga till mig vad jag ska göra. För det här 

är ju mitt jobb så kan jag ju det. Jag kan det och jag ser det, jag ser vad som 

finns behov av och vilket barn som behöver hjälp. Så går jag dit direkt utan 

att bli tillsagt att jag skulle vara där. För det var ju mitt jobb! 

När Rebecca formulerar sig så här tydligt om att direkt kunna avläsa 
situationen och individerna i klassrummet slås jag av att undra om 
Rebecca anser att det finns något generellt kunnande som en lärare 
utvecklar. Jag frågar henne: 

(M): Tror du att det finns något i det här att vara lärare som är gemensamt 

oavsett varifrån man kommer?  

R: Joo, det tror jag. 

(M): Vad är det? 
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R: (paus) Det är en speciell känsla, att man liksom (-) Jag har lite svårt att se 

mig med att jobba med något annat än att vara lärare. Det har jag. Och det är 

kanske just den glädje (.) att vara med barnen, att jobba med dem, att dela med 

dem (.) Att följa (.) att kunna följa upp dem (.) Från den stunden första dagen 

då man får dem. De börjar läsa, skriva, räkna och så följer man upp dem (-) 

ibland blir man besviken (.) men det får man ta. 

Rebecca ger uttryck för att tillvaron tillsammans med eleverna är det 
mest vitala i lärararbetet och det hon verkligen kan glädjas åt även om 
det inte går problemfritt. Att få utmana barnen med nytt stoff och se hur 
de utvecklas och växer i sitt kunnande är vad som läraryrket erbjuder av 
tillfredsställelse. Detta tar jag fasta på som uttryck för ett yrkesethos. 

Trots alla likheter 

Rebecca fortsätter att berätta om de likheter hon direkt kände i 
yrkesverksamheten men övergår sedan att tala om den besvikelse hon 
känt över att hennes egen utbildning inte validerades som likvärdig en 
svensk. Hon hade av handläggare på arbetsförmedlingen därför upp-
muntrats att gå en fullständig svensk lärarutbildning på tre och ett halvt 
år men uppger att hon vägrade. 

R: Efter mina år som jag läst och efter mina år som jag har jobbat! Det var som 

en revolt! jag ville inte, även om jag skulle klara det, så vill jag inte helt enkelt 

det. Men den kortare varianten [den utbildning som byggde på att en tidigare 

lärarutbildning tillgodoräknades] den var helt ok. För jag tycker också att man 

skulle visa att man kan. Speciellt sådana yrken som läkare, lärare såna där 

känsliga. Då ska man kunna visa att man kan det innan man får göra det. Men 

inte att gå [en ordinarie lärarutbildning] från början. Det var jag (-) helt emot.  

(M): Ville du känna att du hade något för att du verkligen var lärare? 

R: Ja,  precis. Det tyckte jag också. 

(M): Men om inte utbildningen funnits och du hade fått jobb här direkt? 
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R: Ja, men jag tror att jag skulle ha kunnat jobba som lärare även om jag inte 

gått de där två år. Det tror jag (-) Det är inte så stor skillnad på det. Visst, man 

har utvecklats hela tiden och det kan man liksom inte (.) inte neka. Men med 

mina kunskaper och erfarenheter skulle jag lika gärna kunna jobba då.   

I berättelsen framkommer att problemet med att inte få sin yrkes-
utbildning och sitt yrkeskunnande bedömt som likvärdigt en svensk 
lärarexamen tog på både självförtroende och humör. Hon beskriver en 
slags avlegitimering av sitt tidigare yrkeskunnande på samma sätt som 
lärarna i Beynons (2004) studie gav uttryck för. Med en form av 
självövervinnelse gick Rebecca ändå en förkortad kompletterande 
lärarutbildning, berättar hon. Hon ger uttryck för att hennes tidigare 
utbildning var tillräcklig men att hon ändå kunde godta kravet på ny 
examen eftersom hon anser att man på något formaliserat sätt bör styrka 
sin legitimitet innan man blir satt att undervisa barn eller ungdomar. I 
efterhand kan Rebecca se fördelar med att även ha en svensk utbildning, 
säger hon. 

R: Men jag menar (.) att det var inte det nödvändigaste för mig. Men det är bra 

för man ska kunna höja status och man ska kunna säga: Det här kan jag klara. 

Så det är bra, men det påverkar inte mitt dagliga arbete, det gör det inte. Det, 

tror inte jag. /…/ Annars kanske man skulle känna att man inte var lika, lika 

värd som de som har gått igenom den utbildningen. Och det är det som jag 

tycker att jag är precis lika värd som alla andra. För jag har ju klarat det. Jag 

har ju det på papper. Och förhoppningsvis något här också [pekar på huvudet].  

(M): Men lärare var du, innan också? 

R: Jaaa, det var jag. Så det känns bra att fortsätta, så länge man orkar.  

I de berättade sekvenserna här ovan ger Rebecca en tydlig bild av hur 
hon ser på sitt yrke och den kompetens hon uppövat. Hon tillskriver sig 
själv en legitimitet och positionerar sig som likvärdig sina kollegor. I 
hennes yrkesfärdighet ligger att hon direkt kan se vad elever har för 
behov och hon känner sig hemma i den nya skolkontexten. Den 
yrkeserfarenhet Rebecca format i det tidigare hemlandet har hon 
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användning av i det dagliga arbetet, säger hon. Rebecca tar inte upp 
något om sina eventuella språksvårigheter mer än de hon upplevde i den 
omedelbara starten men de avskräckte inte. 

R: Då var jag assistentlärare och redan då såg jag att jag kan fortsätta jobba 

som lärare även här i Sverige. För jag såg inga förhinder för mig att vara 

flexibel. Det var bara språket som var ett hinder, men allt annat kunde jag 

finna mig i. Det var inga stora problem alls! 

I berättelsen framgår att Rebecca känner sig tillräckligt bekväm med 
svenskan och att den inte utgör något större hinder i hennes undervisning 
eller annan yrkesutövning. Jämfört med Bigestans (2001) och Bredänges 
(2003) resultat där många lärare har en svårighet att finna acceptans för 
sitt brutna tal så ger Rebecca uttryck för en lättare situation och en bättre 
introduktion in i den nya skolkontexten. 

Efter ytterligare tjänstgöring 

Då vi träffas efter ytterligare två år är Rebecca inne på sitt fjärde 
tjänsteår på samma skola som tidigare och arbetar med klasserna 1-3 i 
matematik. Hennes tjänst innefattar både special- och klassundervisning. 
Hon är också mentor för en student från lärarutbildningen, som finns i en 
närliggande stad. Hon har dessutom ett fackligt förtroende uppdrag på 
10% av sin tjänstgöring. Man kan se detta som en form av utökad status 
och i studien utgör Rebeccas karriärutveckling en ovanlig bana. 
Funktionen som mentor och facklig företrädare positionerar henne i visst 
avseende högre än kollegorna på skolan. Detta får ett utrymme i 
berättelsen och jag ser det som utmärkande för framträdandet av 
legitimitet.  
 
En kontextuell inramning till berättandet 
Det första jag hör av samtal i kapputrymmet då alla kommer på 
morgonen är när någon frågar Rebecca om huset hon varit på visning i, 
dagen innan. Man fortsätter att prata om det medan man tar av sig och 
vittjar sina lärarfack. Rebecca hälsar otvunget på mig och undrar om jag 
vill starta med kaffe. Vi sätter oss i lärarrummet som snart blir fullt och 
Rebecca presenterar mig för kollegor och berättar hur hennes arbetsdag 
kommer att se ut. Jag hälsar på rektor och någon lärare som finns 
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bredvid. Denna person berättar att hon nu undervisar i en grupp ”barn 
som behöver längre tid”. Jag kommenterar uttrycket och rektorn blir 
inblandad i samtalet. Denna episod förstod jag som en indikation på en 
skolledning som är närvarande i det kollegiala samtalet och som har 
rutiner för en gemensam start med kollegiet varje arbetsdag. Det dubbla 
deltagandet ger mig möjlighet att uppmärksamma hur Rebecca senare 
under dagen talar om vad hennes skolledare betyder för skolans arbete. 

Rebeccas klassrum är mycket inbjudande med roliga gardiner, 
färgglada anslagstavlor som hon gjort med hjälp av glanspapper i blått 
och rött. Eleverna har smyckat dem med solar. Motiven är det inte 
egentligen någon matematisk innebörd i, berättar Rebecca, utan är till att 
skapa trivsel för eleverna. Runt väggarna så står halvhöga bokhyllor med 
pärmar och lådor i färgglada rader. Rebecca har byggt upp ett system 
med mycket bredvidmateriel som eleverna är inskolade i att ta del av. 
Här finns gott om laborativt materiel. På ett bord i ett hörn ligger ett 
projekt med pärlbroderier i form av två eller tredimensionella djur. På en 
hylla ligger en räknehatt och räkne-solglasögon som används då sagan 
om lilla nollan läses eller när någon elev behöver koncentrera sig extra 
hårt. På en tvättlina hänger utsmyckade siffror uppe. En räkneorm 
pryder bortre väggens överdel. I ett hörn står en dator tillgänglig för 
elever. Elevernas arbetsbord är grupperade i rummet för parsittning, trio 
och femgrupp med platser för totalt 25 elever. Det finns ingen egentlig 
kateder utan vid vita tavlan har Rebecca en bokhylla ställd ut ifrån 
väggen, där ytterligare materiel förvaras. Rummet inger besökaren och 
förmodligen eleverna en atmosfär av trivsel och inspiration.  

Olika kompetenser utnyttjas 

Att matematiken är synlig i rummet, säger Rebecca, är viktigt. Att både 
få arbeta med specialundervisning i mindre grupper och att ha 
klassundervisning tycker hon är en utmärkt mix, tillägger hon. Rebecca 
berättar vidare att man på skolan försöker att utnyttja varje lärares 
specialkompetenser och att uppläggningen beror på vilka behov eleverna 
har.  

(M): Då låter det som att arbetsstyrkan här är ganska flexibel? 

R: Ja det är den faktiskt. Jaa det är den. Man måste anpassa sig efter läget helt 

enkelt. 
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I Rebeccas framträdande uttrycks ingen förskräckelse över kravet på 
flexibilitet utan i samarbete med sina kollegor har utvecklats en arbets-
fördelning beroende på olika kompetenser (Ball, 2007). Arbetslagets 
arbetsfördelning beskrivs inte som statisk utan påverkbar av lärarna 
själva. 

(M): Hur uppfattar du samarbetet då? Kollegasamarbetet? 

R: I mitt arbetslag? (M): Ja. R: Jo det är (-) Jag trivs ju väldigt mycket! Och vi 

(-) man har ju arbetslagsledare som (Y). Och hon går ju i styrgrupp. Alla 

arbetslagsledare tillsammans med rektor har ju en gång per månad tror jag, 

styrgruppsträff där vi kan komma med våra frågor, förslag och sånt. De träffas 

där och så får vi svar på det som vi önskade få. Nej, det känns jättebra. Vi är 

väldigt (.) öppna och samarbetsvilliga (.) och trivs ju väldigt mycket. Så det 

känns ju väldigt bra (.) Det är inga såna som man inte kan prata med om nån 

ting eller kan inte (.) Vi har en väldigt trevlig stämning! Tycker jag. 

(M): Man märker nästan det bara man hänger av sig kappan! 

R: Jaa. Nej det är ju verkligen. Det är ju det som gör att man är kvar på skolan. 

Det är ju, det är ju tufft att jobba nån gång, det är det, man känner så. Men man 

har ju väldigt stor stöttning av sina kollegor! Det har man ju! Och chefen 

också förstås! 

Rebecca ger uttryck för att ha funnit sig väl tillrätta både i klassrum, 
med sina elever och sina kollegor och återkommande tar hon upp den 
hållningen kollegiet utvecklat för att möta varje barns behov på bästa 
sätt. Här betonar Rebecca att hennes chef och kollegor bidrar till att hon 
vill stanna kvar trots att det ibland kan vara en väldigt arbetsam 
tjänstgöring. Hon gör mig införstådd med att så tycker alla anställda. 
Skolan har elever med en hel del svårigheter och dessa försöker man 
komma tillrätta med genom ett utvecklat samarbete. I detta ligger att 
man roterar tjänster och som lärare träffar man därför de flesta eleverna 
på skolan under de fem åren eleverna går på enheten, berättar Rebecca 
vidare.  
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R: Jag tycker att det är roligt att liksom att byta, byta klasser, byta barn och 

kunna komma på deras nivå och möta dem där de är ju! 

Återigen framträder Rebecca med ett yrkesethos som bygger på att 
kunna möta eleverna. Hon hävdar att det inte är besvärligt med nya 
grupper av elever och jag frågar henne hur hon hanterar byten av 
undervisningsgrupper. 

(M): Hur gör du det då? 

R: Hur gör jag det! Jo, jag känner ju dom! Jag vet ju helt enkelt. Jag känner ju 

dom! Det gör jag. Och då möter jag dom var de är ju. Jag träffar ju dom varje 

dag. Och man ser ju på dem direkt om det är nånting. Man kan ju märka det 

/…/ Också, ja! Men de vet ju att jag är ganska sträng, tror jag. Och de vet att 

jag är ganska krävande. Det tror jag att de vet. Och dom respekterar ju det! Det 

tror jag. För det är ingen som inte läser sina läxor och det är ingen som som 

kommer och inte har gjort det man skulle göra. Utan de kommer och nästan ber 

(.) om ursäkt om de glömde för de vet ju att det krävs ju av dom vad de ska 

göra. Så jag tror att (-) men å andra sidan berömmer jag dom väldigt mycket. 

Jag är nära dom! Jag försöker alltså att komma med kontakt, kroppskontrakt 

är väldigt viktigt för mig. Man kan säga något allvarligt men man kan också 

komma nära dom och krama dom och viska lite grann, fast det är allvar 

fortfarande. Men jag menar att det (.) att jag hittar relation (.) för varandra. 

Tycker jag är väldigt viktigt. Jaa, det tror jag. (-) Jag lyckas inte varje gång, 

men man försöker i alla fall. 

Rebecca uttrycker att hon är bekväm i sin ledarstil och eftersom hon 
funnits på skolenheten en längre tid så känner eleverna till att hos henne 
ska man jobba på bra och göra som hon säger för att få det beröm man 
förtjänar. Rebecca positionerar sig som en lärare som har en tillgång i 
det relationella arbetet för att nå varje elev och ge den möjlighet att 
utvecklas (Lortie, 1977). För att komma dit bygger hon upp en 
individuell metodik där varje barn diagnostiseras, berättar hon. 

R. Jag håller på med matteormen nu och det är matteprojektet vi har byggt upp 
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på skolan, då man ska diagnostisera varje barn och följa dem i deras utveckling. 

Så ska man sätta kryss för varje ruta om vi kommer överens, barnet och jag, att 

barnet kan det där. (M): Mmm R: Och så ska man ta hem och måla. Då blir det 

synligt för barnet själv och för föräldrarna och sen ska de ha med sig det när de 

börjar i fyran. Och det tar ju sin tid och det kräver sin tid och det, det finns 

inget test som man kan göra idag för att veta var de ligger utan det kräver en 

kontinuerlig uppföljning. Så att (-) och det kräver daglig rättning också så man 

vet var man har ju dom hela tiden. Så att (-) det kräver ju sin tid! 

Hon talar både i jag- och vi-form när hon beskriver matteprojektet men 
vad jag förstår så är det på hennes initiativ som detta arbete har 
påbörjats. Jag undrar om hon haft dessa tankar tidigare eller om det är 
något hon utvecklat på senare tid. Hon berättar att sådant har hon jobbat 
med de senaste åren. Min fundering blir då vad det är hon tycker att hon 
utvecklat hos sig själv som lärare under åren. 

R: Ja, man är ju (-) mera självständig, tror jag. Och man är mer självsäker i det 

man jobbar med. Väldigt flexibel, tror jag. Och kan ju möta människor! Både 

föräldrar, elever och sina kollegor. Det är klart att man har utvecklats som 

människa också. Jag menar, man blir ju lite äldre. Man blir ju (småskrattar) lite 

klokare. Sen ger det ju mycket att jobba med studenter också. Så har man ju (-) 

Man måste ju ha en förmåga kunna möta, möta alla.  Även om det är åt olika 

håll. Men det känns jättebra. Jag har inte stött på nån (.) nån (.) nåt problem 

över huvudtaget som jag inte kan möta, som man inte kan lösa, inte nåt. Det har 

jag faktiskt inte! Och jag trivs ju med mitt jobb. Jag kan inte se mig i ett annat 

yrke. Det kan jag inte! Skulle inte klara av det. Skulle aldrig. Jag tycker att 

liksom (-) Det här ju helt (.) vad jag håller på med. 

Ett identitetsframträdande som återkommer i Rebeccas berättelse är 
förmågan att möta elever på ett individuellt vis, att möta föräldrar, 
kollegor och studenter. Hon ger uttryck för att läraryrket ger stor 
arbetstillfredsställelse och att yrkesidentiteten känns så stark att inget 
alternativt yrke är möjligt. Omställningen till en ny skolkontext har gått 
fort och nya förutsättningar beskrivs inte som hinder utan ger henne 
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möjlighet till att även dela sina erfarenheter med studenter som tillägnar 
sig yrket. 

Sammanfattning 

Självständighet och flexibilitet är två komponenter i yrkesutövandet och 
Rebecca har i sin berättelse genomgående visat att de är viktiga för 
henne i yrkesutövandet (jfr Ball, 2007). Den svenska skolan ger läraren 
en större frihet att välja sitt stoff och sina undervisningsformer än i det 
tidigare hemlandet. Yrkets autonomi ger inte bara en frihet utan även ett 
ökat ansvar för henne. Detta överensstämmer med vad Ekholm (2004) 
beskriver som utmärkande för lärare i dagens skola. 

Jag är lärare, säger Rebecca och det är i sig ett tydligt identitets-
framträdande (Mishler, 1999). Att kunna avläsa och möta elever är ett 
uttryck för den erfarenhetsprövade kunskap som Rebeccas yrkesethos 
byggs av. Glädje i yrket och glädje av yrket samt stolthet över sin 
profession är också utmärkande i berättelsen. Rebecca jämställer 
läraryrket med läkaryrket, vid en tidpunkt, och tycker det är rimligt att 
man fortbildar sig eller åtminstone praktiserar en längre tid, för att visa 
att man verkligen kan yrket innan man anställs. Någon speciell 
dekonstruktion av yrkesidentiteten blir inte tydlig i samtalen. 
Rekonstruktioner av ett yrkesethos i den nya skolkontexten blir därför 
inte omtumlande utan beskrivs som en naturlig process av utveckling 
och utvidgad kunskap utifrån en ämnesspecialisering. Hon talar inte om 
någon speciell förlust av sitt tidigare yrkesutövande utan betonar 
likheterna i yrket. Rebecca ger uttryck för att hon uppfattar att läraryrket 
har givit henne en önskvärd status och att hon i sitt yrkesutövande finner 
den legitimitet hon förväntar sig. Möjligen kan hennes första berättelse 
betraktas som en ”fait accompli- historia” i bemärkelsen ”att det är bara 
att finna sig i förändringen” (jfr Elbaz-Luwisch, 2004). Dock fram-
kommer i berättelsen att interaktionen lärare–elev är den verkliga 
drivkraften för att processen drivs framåt.  

Det som är speciellt framträdande i Rebeccas berättelse är det 
motstånd hon bjuder mot bilden av att vara annorlunda. Hon anser inte 
att hon värderas som den Andre av sina kollegor och ser sig definitivt 
inte som annat än den Samme (Foucault, 1980). Det är så hon 
positionerar sig gentemot sina kollegor (Mishler, 1999) och i berättelsen 
finns tydliga uttryck för strävan efter normalitet (Runfors, 2003, von 
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Brömssen, 2003). Rebecca bestrider att hon skulle kunna tillföra elever 
och föräldrar med utländsk bakgrund något speciellt.  

Vad som påtagligt tar form i Rebeccas berättelse är att hennes 
läraridentitet överbryggar de eventuella kulturella skillnader som finns 
mellan de båda ländernas skolkontexter hon tjänstgjort i. 
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K A P I T E L  S J U  

 

Sierra 

 
Jag upplever att de aldrig 

skulle klaga så 
på samma sätt på en svensk kollega 

så som en invandrarkollega. 
Det är en slags diskriminering. 

Det måste jag säga! 
(Sierra) 

 
 
 
 
 
 

Sierra har varit verksam som lärare i matematik under nästan tio år innan 
hon och hennes familj kom till Sverige. Här har hon genomgått olika 
steg i den kompletterande lärarutbildningen som givit henne en svensk 
lärarexamen i Ma No för grundskolans senare år. Direkt efter sin 
utbildning fick Sierra ett vikariat i sina ämnen för grundskolans år 7-9 i 
en stad i Västsverige. Vikariatet omformades senare till ett 
tillsvidareförordnande. 

Första gången jag besökte Sierra på hennes arbetsplats hade hon 
varit anställd i ett och ett halvt år vid enheten. Samtalet genomfördes 
efter en avslutad arbetsdag och varade i närmare två timmar. 
Inledningsvis berättar Sierra att skolan som hon tjänstgör vid har ett 
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upptagningsområde som övervägande består av villabebyggelse och 
hyresfastigheter. Staden har karaktären av att vara en industriort och har 
därför haft arbetskraftsinvandring under flera decennier. Detta har 
betydelse för att andelen elever med utländsk bakgrund är stor (ca 30% 
uppger skolledningen) på skolan. De båda samtalen är innehållsrika men 
det som är speciellt i Sierras berättelse skildrar jag i tre sammanförda 
ploter där en dekonstruktion av hennes tidigare yrkesethos framträder 
tydligt. I berättelsen syns Sierras försök att låta det uppgiftsorienterade 
arbetet dominera och hur hennes syn på kunskap och kravsättning 
kolliderar med kollektivets. Meningsskiljaktigheterna återverkar på det 
relationella planet och Sierra får problem med vissa elever, deras 
föräldrar och i viss mån även skolledningen. I framförallt det andra 
samtalet framkommer Sierras rekonstruktion av yrkesethos för att 
återupprätta legitimitet och status. De identitetsframträdanden som visas 
i Sierras förändringsprocess är starka och avslöjar hur en lärare kan 
tvingas utstå diskriminering i en skola som har ambitionen att vara 
mångkulturell. 

Ett yrkesethos blir ifrågasatt 

När jag under det första intervjusamtalets början, ber Sierra berätta om 
skillnader hon upplever mellan den forna lärarpraktiken och den 
nuvarande, säger hon: 

S: Äh, läraren i mitt hemland är som på piedestal, alltså! På högre nivå ( ) än 

här i Sverige, så det är mer respekt för en lärare där både från elever och från 

lärare. Har jag upptäckt. 

(M): Varför tror du att det är så? 

S: Jaa, jag har alltså jobbat i åtta år nästan, sju och nånting, alltså nästan åtta år 

i mitt hemland och aldrig upplevt att en förälder ifrågasätter mitt arbetssätt 

(skrattar). Men det har jag här! 

I Sierras berättelse framkommer att hon efter att ha varit lärare i en 
skolkontext vilken sett henne som en upphöjd person, ifrågasätts hon nu 
i den svenska yrkespraktiken. Hon gör motstånd mot att bli behandlad 
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med kritik och påpekanden från elever och deras föräldrar eftersom det 
strider mot den professionella status hon tidigare haft.  

 
Sierra kommer in på skillnader mellan det tidigare hemlandets skolkultur 
och det nuvarande gällande kravsättning på elever men börjar med att 
förklara att hon håller sig till de kravformuleringar som finns i de 
nationella och lokala kursplanerna hon nu har och tycker att 
omgivningen inte gör det. Att kollegor inte följer de direktiv som finns i 
styrdokumenten eller i lokala överenskommelser ser Sierra som 
upprörande.   

S: Jag håller mig till den med betygsättning eller betygbedömning enligt 

kursplaner och läroplaner (.) så om det krävs för godkänt så kräver jag från 

elever också för att få godkänt. Men där är vi oeniga också lite grann. Vissa av 

mina kollegor tycker att de [eleverna] kanske inte behöver egentligen inte 

behöver kunna det. Att det är för krångligt för dem eller att det är för mycket 

för dem. Men jag känner att allt som vi gör här på skolan som vi lär våra elever, 

det är som en bumerang alltså. Men, men [när] eleverna går ut då får vi tillbaka 

som en bumerang. Då hör vi jämt av gymnasierna som säger att eleverna kan 

inte tillräckligt, alltså har inte tillräckliga kunskaper i matte. Och det är jämt 

som de klagar. På så sätt förstår jag inte varför det inte finns något samarbete 

mellan gymnasier och oss. Att vi aldrig planerar tillsammans och ser vad är 

viktigt för dem. Vad är viktigt för en elev att klara på en gymnasienivå. 

(M): Det borde finnas, tycker du? 

S: Jaa, det är hela tiden som jag känner att kvaliteten bara sjunker och sjunker 

hela tiden.  

Hon berättar att de skilda kravsättningar hon märker av gör att hon 
känner sig osäker på hur hon ska agera gentemot sina elever. Hon 
positionerar i samtalet kollegor som förespråkare för lägre ställda krav 
på elever och hon konstruerar sig själv som en lärare som tar ansvar för 
elevernas kunskapsutveckling, i förhållande till kursplanmålen. Sierra 
ger uttryck för att sympatiserar mer med kollektivet gymnasielärare som 



96 
 

ofta klagar på elevers kunskapsnivåer ifrån grundskolan. Hon säger att 
eleverna kan och borde lära sig mer för att de ska lyckas på 
gymnasienivån. Sierra berättar att hon är van vid statliga regleringar för 
det direkta utförandet av utbildning och efterlyser samarbete mellan 
olika skolformer så att en samsyn om kunskapskrav kunde utvecklas.  

S: /…/ På mellanstadiet har jag en känsla att de [eleverna] är för mycket 

avslappade, de har inte så stora ansvar på sig som ska börja redan i årskurs sju. 

På så sätt så vet vi inte heller hur ska jag (.).hur ska jag göra (.) måste jag börja 

uppfostra dem från början, måste jag lära dem att man ska lämna in läxor en 

gång per vecka? Att man ska göra vissa tal, räkna vissa tal eller, man tänker att 

det är självklart! Men (-) 

(M): Så du kan inte förutsätta att man kan sköta sig själv lika bra i samma 

åldrar som när du mötte elever i hemlandet? 

S: Jaa, de är osjälvständiga [de svenska eleverna], de är helt osjälvständiga! 

Dom (.) dom ställer såna frågor så att man tänker: Va (.) Vad händer nu? 

(skrattar) ”-Varför måste vi ha svåra uppgifter, är det inte enklare att vi får 

enkla uppgifter? Så att vi klarar oss bättre och du blir nöjd också” [härmar sina 

elever]. De ser ingen mening i matte, de är jättedåliga på att redovisa sina 

tankar. Jag behöver börja tjata redan från första dagen ”Ni måste redovisa, ni 

måste skriva ner era tankar. Det är jätteviktigt, viktigare än svar.” Men de kan 

inte och så får man lära dem. 

Sierra positionerar eleverna som osjälvständiga och ifrågasättande i 
jämförelsen med elever i liknande ålder i hennes tidigare yrkespraktik. 
Osjälvständigheten, berättar hon vidare, bygger på att de inte kan 
redogöra för sina matematiska resonemang med egna tankar. Hon ser det 
som ett utslag för att de inte har rustats med tillräckliga matematiska 
verktyg eller fostrats till arbetsdisciplin under de tidigare skolåren. 
Sierra gör i sin jämförelse mellan skolsystem den iakttagelsen att i det 
tidigare hemlandet fanns en genomarbetad strategi för elevernas 
kunskapsutveckling vilket hon inte tycker tillämpas i den svenska skolan 
hon kommit i kontakt med.  
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S: (.) men spontant alltså att jag reflekterar tillbaka och jag jämför ofta. Så när 

jag pratar med mina kollegor så kan jag bruka säga (skrattar). Oh i mitt 

hemland gjorde vi så. Sen kanske (.) jag efteråt tänker varför sa jag så. De 

kanske de inte tänker precis som jag, eller så tänker de jaha, nu kritiserar jag (.) 

systemet. Eller kanske de tänker att de inte var så duktiga, eller nåt sånt där. Så 

jag själv är lite tveksam, alltså när jag jämför (-) så ofta nej, jag borde inte göra 

så (.) aldrig ska jag göra så mer (.) jämföra två system! 

(M): Frågar de inte också hur du brukade göra? 

S: Nej, de frågar inte, nej. 

(M): De frågar inte efter din erfarenhet? 

S: Nej, det gör de inte! Utan det kommer mer spontant från mig alltså (skrattar) 

Nej! (.) Det kommer i diskussion, ”vi gjorde så här” (.) Och man ser också. Är 

det av gammal vana eller är det kanske att man verkligen ser att det är bra? 

Men nu när jag analyserar, jag ser att det var verkligen bra [i det tidigare 

hemlandets yrkespraktik]. Att det var genomtänkt egentligen och att det passar 

åldern. I matematik (.) speciellt eftersom där bygger allt på varann, så det är 

jätteviktigt när man ska börja, med vissa delar. När ska man börja med 

geometri, när ska man börja med bråktal, med negativa tal. Och såna saker (-) 

nu tycker jag att det var genomtänkt alltså. Man visste vilken ålder det passar 

(.) Så här [i Sverige] börjar vi lite senare, det är lite för sent, tycker jag.  

Sierra berättar att hon nu i efterhand tycker att det tidigare 
utbildningssystem hon arbetat i hade fördelar med sina utbildningsplaner 
för varje termin där anvisningar fanns om vad som skulle ingå i 
undervisningen. Systemet gjorde det lätt för läraren att förutsätta att 
eleverna behärskade delar av kunskap och rutiner när man tog emot dem 
från en annan lärare. Här kan jämföras med de svenska tidigare läro-
planerna Lgr 69 och Lgr 80 där just sådana anvisningar fanns. 

I Sierras berättelse framkommer en lägre position än den hon 
vanligen haft som lärare och kollega. Hon ger uttryck för att kollegorna 
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inte efterfrågar alternativ och undrar heller inte hur Sierra gjort i sin 
tidigare tjänstgöring. Detta kan ses som tecken på ett etnocentriskt 
förhållningssätt (von Brömssen, 2006; Lorentz, 2007) hos det kollegium 
hon arbetar i.  
 
Under det första samtalet tar Sierra upp en problematik som hänger 
samman med kravsättning och det är den utsatthet hon känner då elever 
och föräldrar ifrågasätter hennes undervisningsstrategier och kunskaps-
bedömning. 

(M): Var det, det här [kravsättning] som var för dig mest överraskande när du 

kom in i det svenska lärarjobbet? 

S: Mest var det relationerna mellan lärare och elev och lärare och föräldrar.  Jag 

kanske har (paus) ska kalla det otur. Den här skolan egentligen, hela området är 

ett område där föräldrarna är mest högutbildade och mest högstatus har i stan, 

så på så sätt (-) man ser att eleverna här är mer vana att bestämma själv. De (-) 

jag har haft problem också på grund av att eleverna vill bestämma. De vill 

bestämma själv, de vill göra det de vill, alltså, det är lite otänkbart för dem att 

det är jag som egentligen bestämmer. Eller om de kommer med ett förslag, att 

jag inte alltid behöver säga ja, till det. Alltså godkänna förslaget, det innebär att 

det inte blir som de tänkt utan att det kan bli att jag säger nej, ”jag tycker att vi 

ska göra såhär”. Och då fick jag också (.) att det uppstår problem (paus) Då fick 

jag att föräldrarna klagade och ringer och (.) att deras barn är missnöjda med (-) 

alltså det fick jag på mig att jag inte förstår vad demokrati är [skrattar] att inte 

eleverna har inflytande på så sätt (.) inte alla [föräldrar], det är en liten grupp. 

/…/ De kanske känner, dom och eleverna själva, att det är kulturkrock. Att jag 

kommer från ett land där läraren styr väldigt mycket, bestämmer väldigt 

mycket. Fast jag känner att det inte (.) att det inte är gamla systemet som jag 

har alltså det som jag lärt mig i mitt hemland, utan det är mer personligt. Jag är 

en sån person som tycker att det måste finnas gränser (.) det är jag som är en 

vuxen person i klassrummet, det är jag som bestämmer vad de ska lära och hur 

mycket de ska lära och på vilket sätt de ska lära sig. Vad ska de göra idag (.)  
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Sierra framställer sig som en lärare som styr arbetsprocessen och 
bestämmer för att hon är den vuxna i klassrummet som behöver sätta 
gränser för elevernas motstånd. Sierra förstärker att den konflikt hon och 
hennes elever möts i inte beror på en så kallad kulturkrock utan hon 
uttrycker att hon ser sitt handlande som ett rent personligt 
ställningstagande. Här har Sierras framställning paralleller till den lärare 
”Ingegerd” som i Pérez Prietos (2004) studie framträder med argument 
att lärarprofessionen innefattar pedagogens uppgift att styra vad eleverna 
ska göra. Båda lärarna framhåller sig som yrkespersoner som uppfattar 
att läraren ska göra sitt yttersta för att genomdriva den undervisning de 
planerat (ibid. 206-207). 

Sierra berättar att hon inte får den legitimitet som hon tidigare haft 
och har svårt att förstå att hennes elever inte respekterar henne som en 
auktoritet. Den förklaring hon ger till fenomenet är en konstruktion av 
elever som bortskämda barn som får styra hemma och har ett övertag 
över sina välbärgade men trötta föräldrar. I Sierras förklaring finns en 
tendens att vila sig mot en metaberättelse (jfr Somers & Gibson, 1994) 
om hur svenska barn styr sina föräldrar.  

I Sierras berättelse framgår att hon har erfarenhet av att föräldrarna 
tar sina barns parti och att de kritiserar henne som lärare. Vad som 
egentligen ligger i förlängningen av den konstruktion Sierra gör om 
föräldrars inflytande är att hon själv, när hon agerar som lärare, alltså 
med rätt att skapa regler för barns uppförande, blir en annorlunda vuxen. 
Konflikten mellan Sierra och några av hennes elever får de 
konsekvenserna att en grupp föräldrar ringer och klagar på att hon är 
odemokratisk. Sierra ser det som uttryck för diskriminering. 

Diskriminering som påföljd 

Sierra berättar om en förälder med stort inflytande i samhället, som ringt 
och begärt att hon ska ge hans barn högre betyg än det satta. 

(M): Så de vill förhandla om betyg? 

S: Jaa,(.) så har jag en tjej som har stora svårigheter men som vill gärna ha höga 

betyg i matte. Hon klagar på det minsta alltså, ofta hon vänder och vrider mina 

ord och (.) misstolkar relationer och förhållanden, hela förhållanden, vrider. 

Och så får föräldrarna till mig ringa och säger: ”Vi kan sätta oss och äta lunch 
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nånstans, så att vi kan prata som vuxna”, eller nåt sånt. Det är för mig är (.) 

nånting som jag aldrig tänkt mig i livet! ”Nej”, sa jag ”vill gärna träffa dig och 

din dotter här i skolan (.) så vi kan prata om det som gör henne ledsen. Varför 

hon tycker så eller tänker så. Jag kan också då uttrycka mig vad jag tycker och 

tänker”. 

När det uppstår en konflikt mellan Sierra och någon elev gäller det ofta 
en bedömning av ett provresultat. Hon tolkar att elever då gärna utnyttjar 
tillfället att anmärka på hennes språkfärdigheter och säga sig inte förstå 
hennes genomgångar. Hon uttrycker det som exempel på negativ 
särbehandling (jfr Lahdenperä, 1997). Sierra förmedlar sin upprördhet 
av att bli kränkt i sin yrkesprofession och som människa. Att någon 
förälder kan antyda att hennes professionella bedömning skulle vara 
förhandlingsbar uttrycker hon att hon upplever som statussänkande. Hon 
berättar vidare att när hon motiverade varför eleven fått det betyg som 
var satt, avfärdade föräldern henne och uttryckte att Sierra inte var en 
kapabel lärare. Föräldern drog även in rektorn i detta resonemang och 
Sierra säger att hon inte kände sig stöttad av sin skolledare utan sågs mer 
som ett problem än en resurs. Denna händelse tror Sierra aldrig skulle ha 
inträffat om hon varit en etniskt svensk lärare, säger hon. Upplevelsen av 
hur ens status sjunker och att bli utsatt för kritik gör att Sierra ibland 
överväger att ge upp sitt yrke. 

S: Alltså, säger jag att jag kanske har otur (skratt) att jag hamnat på en sån 

skola. I början (.) av det här arbetslivet (.) kanske senare om ett par år då jag är 

mer erfaren och mer kanske (.) mer kraft har. Då kanske (-) är jag inte så stark 

så att jag (.) det gör mig ledsen också ofta! 

Sierra undrar då varför man egentligen ville anställa henne på skolan.  

S: Alltså chefen, tycker jag, vill gärna (-) han ville gärna få den mångkulturell 

arbetskraft insatt, eller hur man kan säga. Att blanda lärare från olika länder 

alltså, det blir, från alla kulturer, att det blir mångkulturell skola han ville ha 

också, som jag förstår det. Men det är en sak att vilja och en sak att verkligen 

veta och kunna ”hur ska jag göra den. Om jag har en sån lärare (.) men vad ska 

jag göra då?” Det är inte att bara släppa henne dit och sen (.) och jobba (.) Och 
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sen om det uppstår några problem och han också kanske skyller på (.) olika 

kulturer. Alltså fördummar hela tiden! Det är [diskriminering] hos honom 

också. Han är inte klar med sig själv, han vet inte (-) Jag har många gånger 

undrat ”har han några kontakter med invandrare alls egentligen? Är det bara 

invandrare som han träffar här på skolan, invandrareelever?” Alltså, hans 

resonemang och hans sätt att tänka får mig att fundera! Hur mycket kan han om 

sättet om andra kulturers utbildningar? Hur mycket kan han egentligen om 

vilka kunskaper vi hade i hemlandet och hur mycket kan jag egentligen? Hur är 

jag utrustad där, vad har jag med? Hur är våra elever [i det tidigare hemlandet] 

hur har de haft det i skolan därnere? Det har visat sig också att de flesta 

problemelever är invandrarelever! Men varför? Han vill gärna göra nånting 

men vet själv inte hur han ska göra.  

(M): Har han frågat dig?  

S. Nej! 

(M): Har han suttit så här och bett dig berätta? 

S: Nej, nej.  

I konstruktionen av skolledaren blir bilden den att Sierras rektor har en 
önskan att ha en lärare med utländsk bakgrund bland sina anställda men 
att han inte har strategier för hur han ska använda kompetensen. 
Dessutom beskrivs skolledaren som en rektor som hellre tar föräldrars 
än lärares parti i en konflikt. I Sierras berättelse är det hon själv och 
eleven som är drabbade av att inte hon fått den stöttning en lärare 
behöver av sin skolledning.  

S: Han [rektorn] är själv Ma No-lärare i grunden och är så fascinerad över att 

jag har så mycket matteutbildning i min utbildning. Att jag har läst så mycket 

matte (.) men det ser de också som ett problem (.) alltså (.) föräldrar ringer till 

honom angående mig och säger nånting. De klagar på matte eller nånting. Och 

han svarar verkligen och försöker försvara mig med (.) med ”att hon har så 
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mycket matte”.  Men då de [föräldrarna] känner sig skrämda alltså, och tycker 

att jag har [pustar] har överkompetens, att jag har mycket mer än vad jag 

behöver och att jag kan inte anpassa min undervisning, på grund av det. Så 

egentligen är det en nackdel! Så som jag har förstått så vill de gärna ha en 

lärare som har mindre kompetens [skrattar]. 

Sierra framställer sig återkommande i berättelsen som en lärare med stor 
ämneskompetens som bottnar i en gedigen matematikutbildning vilken 
har givit henne en rik yrkeskunskap. Det är den som byggt stora delar av 
hennes yrkesethos tidigare men som nu ifrågasätts. Hon ger uttryck för 
sin stora besvikelse över detta och att inte tas tillvara. Vidare ser Sierra 
att den tidigare lärarprofessionens styrka även kan vändas till hennes 
nackdel och att omgivningen inkluderat rektor kan tycka att hon är 
överkvalificerad. Sierra berättar att i hennes tolkning av vad hon hör, 
ligger att föräldrarna till elever i den svenska skolan önskar lärare som är 
mindre kunniga och som inte ställer höga krav på sina elever. Sierras 
framträdande har sin likhet med lärare i Jönssons och Rubinstein Reichs 
studie (2004, 2006) som väljer en konfrontationsstrategi i stället för att 
”lägga sig”. 

En känsla av förändring 

Vid det andra tillfället då jag mötte Sierra skedde detta under två dagar 
på hennes skola. Hon arbetade kvar vid samma enhet och i sina ämnen 
men hon berättade om vissa förändringar i tjänsteförhållandena. Jag 
följde Sierra i hennes undervisning och under rasterna pratade vi om hur 
hon haft det sedan senast och om det som skett under skoldagarna. Den 
egentliga samtalsintervjun utspelar sig efter dessa två arbetsdagar och 
varar i knappt två timmar.  

Under det andra samtalet framgår att Sierra strävat efter att komma 
till rätta med problematiken att vara ansedd som en lärare som ställer för 
höga krav och som inte erbjuder det medinflytande som elever önskar 
ha. Men fortfarande efter fyra och ett halvt års tjänstgöring vid sin skola 
berättar hon om ifrågasättanden av sin yrkesutövning. 

S: Det kanske inte är riktigt lika tufft alltså som jag känt i början, men det är 

fortfarande. Det är fortfarande! Fast jag var inte kallad till rektor en enda gång 
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under höstterminen [skrattar] . 

Sierra återger ännu ett exempel på vad hon fått vara med om då hon en 
dag fick besök av en pappa till en elev.  

S: Han [föräldern] sa inte att ”du är dålig” utan han sa… först sa han att hans 

barn inte förstod mig men sen sa han ” ja, jag förstår att du gör ditt jobb, att du 

gör bra ditt jobb, men helt enkelt jag vill inte att du undervisar mitt barn. Jag, 

vill inte ha att göra med någon som kommer från [X-land]!” … Men helt 

enkelt… det finns nog massor av föräldrar som tänker likadant. Fast inte 

uttrycker sig utan kanske håller tyst eller försöker lägga allt ansvar på mig. 

Sierra berättar att det hon får uppleva är ren diskriminering men att hon 
är beredd att vara kvar som lärare på skolan trots det. Hon ger uttryck för 
att vara en stark yrkesmänniska som orkar stå fast vid sitt beslut att 
arbeta som lärare trots att hon inte får uppskattning från alla för sina 
ansträngningar. Även om hon ger exempel på att en del etniskt svenska 
föräldrar kan reagera mycket negativt på att deras barn får en lärare med 
utländsk bakgrund. Hon framträder som att hon trots allt kan göra 
skillnad.  

S: Men man kan också se skillnaden mellan svenska föräldrar och 

invandrarföräldrar också. Invandrarföräldrar sätter kanske mer (.) vikt på 

kunskaper…”att för mitt barn är det viktigaste att det lär sig nånting. Om 

läraren är sträng kanske det är bättre för han kanske lär sig bättre då”. En 

svensk förälder tänker ”Nej hon plågar mitt barn kanske, han behöver inte 

kunna så mycket mer” . Det är två helt olika världar. Två helt olika krav på 

läraren. För invandrarföräldrar tänker svensk skola är förslappnad alltså. ”De 

gör inte nånting” När du frågar en invandrarförälder ”Vad gör dina barn i 

skolan?” De svarar: ”Inget! Vad ska de göra. De bara går till skolan. De gör 

inte nånting där”. ”Har de läxor?” ” Nej, det du vet, det finns inga läxor i 

svensk skola!” De har en sån föreställning. 

Sierra tydliggör att det finns en meningsskillnad i förväntningar på vad 
skola är och vad lärare gör och har för befogenheter. Hon säger att hon 
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har därför fått uppskattning av föräldrar med utländsk bakgrund för att 
hon som lärare ställer högre och i deras tycke mer befogade krav på 
eleverna än vad många svenska lärare gör, berättar hon. Sierra som själv 
har ett skolbarn sammanfattar vad en ”invandrarförälder” kan ha för 
inställning till skolan, kunskap och lärare, med att säga:  

S: Jag önskar till min dotter att hon blir utrustad med kunskaper när hon går ut 

till gymnasiet. För mig är det inte viktigt att hon är kompis med en lärare, inte.  

Sierra konstruerar den typiska svenska läraren som en person som lägger 
större vikt vid att etablera en kompisrelation till sina elever än att 
förmedla sina kunskaper. Hon positionerar sig själv som ”invandrar-
förälder” och representant för dem som önskar att deras barn får lära sig 
kunskaper i högre utsträckning än vad hon nu bedömer sker i skolan. 
Sierra säger att det är en av de kulturkrockar som skolan måste hantera. 
Här har Sierras berättelse ett innehåll som även Ljungberg (2005) berör 
då det uppstår värdekonflikter mellan föräldrar och skola. I Sierras 
berättelse framställs skolan som för slapp och att förhöjda krav skulle ge 
elever en större förutsättning att entusiasmeras och utföra ett bättre 
skolarbete.  

Nya strategier för att passa in 

Sierra ger uttryck för att den process som hon genomgår under de år som 
går mellan samtalen gör att hon beskriver sina upplevelser med starkare 
formuleringar och med större övertygelse. Flera dimensioner av lärar-
skapet blir synliga och är inte kompatibla på det sätt Sierra varit van vid 
från sitt ursprungliga yrkesutövande. Därför har hon bestämt sig för att 
hantera både elever och föräldrar på andra vis. Sierra säger i slutet på det 
andra samtalet att hon nu känner sig starkare och har hittat ett sätt att 
förhålla sig till omgivningen som skyddar henne en aning. Hon 
framställer sig som om hon accepterat att det är hon som ska ändra sig 
för att passa in.  

(M): Du sa att du märkte stor skillnad i jobbet nu jämfört med de första åren. 

Vad är det som är skillnaden? 

S: Jag känner mig mycket tryggare just nu, mer trygg alltså. Jag kan hantera 
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olika situationer bättre alltså. Det handlar om olika elevers behov. I början så 

hade jag (.) nästan samma krav på alla elever. Men nu alltså är jag lite mer (.) 

jag anpassar mig alltså. Så jag försöker vara lite mer flexibel. Jag känner att jag 

är mer flexibel nu än vad jag var i början. Det kanske var gamla spår alltså (.) 

från mitt hemland kanske. Jag var van att eleverna alltid lyssnade på lärare. Att 

det alltid är lugnt, att de kommer i tid, att de har böcker med sig, rätt material 

med. Det var någonting som man aldrig pratade om (.) det var självklart.  Och 

så plötsligt så kommer man i den svenska skolan och här är det inte alls 

självklart!  Oftast finns en grupp som regelbundet glömmer bort att ha penna, 

böcker eller anteckningshäfte. Så i början var jag kanske själv lite upprörd att 

eleven inte tar ansvar, men nu hanterar jag det lite lugnare. På ett bättre sätt, 

bättre sätt alltså. Jag försöker vara flexibel och inte göra stort av det (.) utan 

servar. Jag servar med papper och material. Eller pennor som jag alltid har 

med som jag kan låna ut. 

Ett framträdande inslag i berättelsen är den process av att inrätta sig i 
den nya yrkesrollen för att återvinna sitt yrkesethos. Här framställer sig 
Sierra som mer nöjd och berättar att hon upplever en större trygghet i 
lärarrollen än under de första tjänstgöringsåren i Sverige. Sierra anpassar 
sig, säger hon, bland annat med att hantera elevers individuella behov. 
Hon använder ordet flexibel då hon berättar om vad det är för 
egenskaper hon lär sig att utveckla i lärararbetet. Hon beskriver även sin 
process med att ha större tålamod med elever som inte är så ansvarsfulla 
som hon i den tidigare lärarpraktiken varit van vid. I hennes berättelse 
framgår att hon fått sänka sina krav men även förstå att allt tvivelaktigt 
beteende från elevernas sida inte har med henne personligen att göra 
utan snarare är ett utslag av allmän hållning på skolan. I berättelsen sker 
en växelverkan mellan att å ena sidan acceptera omgivningens krav å 
andra sidan att bjuda motstånd mot det Sierra berättat att hon står för. 
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Att bedriva didaktiskt utvecklingsarbete 

För att finna lösningar på problematiken att komma i konflikt med elever 
som inte lyckats så bra på prov som de önskar, berättar Sierra att hon 
börjat utforma ett nytt bedömningssystem. 

S: Jag pratade med klassen faktiskt, det var innan jullovet: ”Jag har lite 

funderingar jag tycker att vi gör, att vi inte använder vår tid effektivt alltså. Vi 

jobbar inte effektivt och för att det ska bli bättre för er och då kan ni lyckas 

bättre om ni jobbar effektivt på alla lektioner. Det är min bedömning och då 

skulle vi kunna slippa prov”. Då har en del elever protesterat alltså, för att de 

tycker att i matte är det endast matteprov som mäter deras kunskap, men inte 

alltså lektionsarbete. Då har jag utarbetat alltså ett tydligt schema vad det är 

som jag bedömer. Jag försökte bedöma varje timma alltså i början och det 

gjorde jag. Och sen jag märkte också att det helt enkelt går inte, alltså. Då 

bestämde jag mig att bedöma en gång i veckan. 

Sierra betonar att hon för en dialog med eleverna för att få dem positiva 
till hennes förslag. Hon förstärker den relationella delen av lärararbetet 
under det andra samtalet som en förutsättning för ett effektivare 
samarbete med eleverna.  

S: (.) jag plocka deras häfte och att sedan kolla hur många uppgifter de räknar 

eller hinner och hur de förstår. Det ser man i deras räknehäfte också. Och så att 

man har samtal eller viss samtal med elev.  Men det finns också tysta elever 

som man hinner inte prata, dom hörs inte och dom söker inte hjälp heller eller 

de är alltid tysta. Så det måste jag tänka lite mer, kanske under sportlovet jag 

försöker tänka lite ordentligt: vad måste jag ändra och på vilket sätt ska jag ha 

bättre alltså. På vilket sätt ska jag lättare kunna bedöma dem och att de också 

är medvetna om att jag bedömer dem varje gång. Kanske jag låter dem kanske 

att testa att bedöma sig själv.  
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Hon berättar att hon utvecklat ett system för att få eleverna att bli 
självständigt tänkande i matematiken. Grupperna var när de kom i sjuan 
oroliga och räknade bara för att klara prov. Kunskaperna var mycket 
olika och Sierra prövade att låta den säkrare delen av klassen jobba 
självständigt tillsammans. De övriga eleverna behövde henne i varje 
steg, säger hon. Hennes upplägg är långsiktig och hon säger sig ha 
förhoppning om att eleverna kommer att lita mer på sin förmåga i nian. 
Sierras sätt att skola in eleverna i ett arbetssätt med en formativ 
bedömning har hon diskuterat och förankrat i elevgruppen (Korp, 2003). 
Trots det tycker hon att det återstår en hel del ännu innan eleverna gör 
sitt bästa. Sierra ger uttryck för att elevers oförmåga att vara öppna och 
lyssna till förklaringar är ett attitydproblem till både ämnet och skolan.  

I en nia som Sierra haft sedan de gick i sjuan berättar hon att hennes 
arbete börjar ge resultat. Det är den klass som Sierra är klassföreståndare 
för. Genom att anpassa sitt arbete med betygsunderlag, från att ha använt 
summativ bedömning som är vanlig i matematikundervisning (ibid.) har 
Sierra märkt att hon kan undvika att hamna i konflikter. Hon ger uttryck 
för att hennes didaktiska förmåga hjälper henne att finna nya 
tillvägagångssätt och hon utvecklar sin undervisning för att anpassa sig 
till sina elevers behov och för att få dem med sig. Hon berättar att det är 
denna utdelning som gjort att hon håller sig kvar i yrket. 

Sammanfattning 

I Sierras berättelse framträder en förändringsprocess när det gäller 
hennes yrkesethos och den legitimitet hon behöver förhandla. Från att 
beskriva sig som en aktad lärare i sitt hemland för sina kunskaper 
beskriver hon sig under första samtalet som en lärare som man i den 
svenska skolan återkommande går till rektorn och klagar på. Sierra säger 
att hon känner sig diskriminerad och att ingen svensk kollega skulle få 
sådana påhopp. I Sierras berättelse framkommer att hon inte vill vidta 
några åtgärder gentemot rektor men att hon är kritisk till hans 
ambivalens i konflikten. Hon säger att han försöker men att hon inte 
känner sig fullt stöttad. Hon berättar att klagomålen rör att hon är för 
hård i sin bedömning, för konsekvent i att hålla sig till skolans regler, att 
hon inte tycker om sina elever eller att hon är överkvalificerad. Hon 
positionerar sig som en lärare som följer de kursplanmål som finns och 
positionerar sina kollegor som att de inte har samma kunskapskrav på 
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sina elever. Sammantaget gör dessa klagomål henne till en annan lärare 
än den hon från början var, säger hon, vilket jag tolkar som 
dekonstruktion av hennes yrkesethos. Efter fyra år framträder Sierra med 
att hon är mer flexibel och att hon inte längre skäller på elever som 
kommer för sent eller som inte har med sig material till lektionerna. Hon 
umgås på ett nytt sätt med sina elever, säger hon. Hon sänker kraven och 
förminskar kursutbudet för eleverna. Hon försöker utarbeta nya 
bedömningssystem för att inte få för starka konfrontationer med elever 
och deras missbelåtna föräldrar. Hon ändrar sig för att bli en ”svensk” 
lärare, säger hon, vilket jag tyder som rekonstruktioner av yrkesethos för 
att finna ny legitimitet. Sierra uppger att hon känner en starkare trivsel i 
skolan både bland elever och bland kollegor. 

Hon framstår i sin berättelse med att hennes tillgång i situationen är 
förmågan att tänka ut nya lösningar för att få eleverna medvetna om sin 
egen prestation och förståelse. Sierra säger även att hon har något 
speciellt att tillföra elever med utländsk bakgrund. Dessutom 
positionerar hon sig som en lärare som har förståelse för de föräldrar 
med utländsk bakgrund som riktar kritik mot att skolan inte ställer mer 
krav på eleverna. Det kan tyckas motstridigt till att hon ändrar sig för att 
bli en ”svensk” lärare men identitetsskapande är, enligt Mishler (1999) 
komplext. Identitetsframträdanden är sällan antingen eller och detta 
exempel stärker teorin om att identitet inte är konsistent utan ständigt 
varierande (ibid.). 
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K A P I T E L  Å T T A  

 

Lahele 

 
Och (.) jag trodde 

att det kommer att bli 
mycket jobbigare än det är. 

Så varje termin blir lättare och lättare för mig (.) 
och det känns som man gör nåt som 

något man gör bra. 
(Lahele) 

 
 
 
 
 

Lahele har arbetat i läraryrket sedan sjuttiotalets slut. Hon säger att hon 
har formats av den skola som fanns i hennes forna hemland, där hon som 
ämnesspecialist undervisade gymnasieelever som var fostrade att ta 
ansvar för sina studier och som var motiverade att lära det hon 
förmedlade. I den skola Lahele medverkat i innan hon flyttat till Sverige 
fanns de elever som hade visat sig ha förmåga att lära. De kunde ha en 
pappa som var skomakare och en mamma som städade i en fabrik och 
komma in i motsvarande gymnasiet, bara de själva visade förmåga att 
förstå och visa den flit som var nödvändig för att hänga med i studierna, 
berättar hon. När vi träffas första gången på hennes gymnasium i en 
småstad i Mellansverige så pendlar samtalet mellan Laheles nuvarande 
och tidigare skolerfarenheter. I avhandlingens inledning gick att läsa att 
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Lahele framställde läraryrket i Sverige som nedvärderat. Här fortsätter 
samtalet om jämförelser: 

En position som borgmästarens 

Lahele beskriver sig som en lärare som trivts med sitt yrke i det tidigare 
hemlandet och där haft en position i samhället som kan betraktas mycket 
hög.  

M: Du sa det här att när du kom till Sverige så hörde du att det var det sämsta 

yrket [läraryrket] med stor risk för utbrändhet och det där (.) Hur såg man på 

lärare i ditt hemland? 

L: Ohh, det var på mycket, mycket högre nivå. Nästan som (.) man kan 

jämföra med (.) borgmästare eller nåt sånt. Men så har vi väldigt hög nivå. 

Men här [i Sverige] är att vara lärare inget speciellt (.) läraren är ingen speciell 

människa så (.) upplever jag. Och när man känner sig så högt över (.) med de 

högre i samhället (.) så kanske skapar man mycket (.) mycket mer (.) känner 

sig viktig. 

Hon ger uttryck för att se stora skillnader i yrket gällande status. Hon 
framhåller att hennes kunskap i undervisningsämnen har varit en garanti 
för den legitimitet hon haft. När jag frågar henne hur en god lärare 
beskrevs i hennes tidigare hemland berättar hon: 

L: En god lärare var den som kunde sitt ämne (.) helt och hållet. Och som hade 

bra pedagogik som kunde överföra sin kunskap till eleverna. Det fanns (.) 

lärare, där [i förra hemlandet] som var väldigt duktiga när det gäller sina 

ämnen (.) men att överföra och vara en bra pedagog (.) kunde de inte mäkta 

med. Det kände man på en gång. De elever som hade sådana lärare hade 

mycket, mycket lägre betyg än de andra eleverna (.) Men att klara det, är nåt 

speciellt (.) det kanske inte kan beskrivas med ord bara att man (.) att man 

känner en känsla (.) man kanske föds med den (-) Man kan utbilda sig till 

lärare, men det är inte lätt att bli en bra pedagog.  
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I Laheles skildring är yrkesethos något essentiellt där det speciella 
beskrivs som en medfödd känsla för hur man kommunicerar sin egen 
kunskap till andra för att de ska lära. 

(M): Hur ser man på den goda läraren här i Sverige? Är det annorlunda? 

L: Ja, det är också att man har en känsla för undervisning, i alla fall, man 

måste inte ha goda kunskaper för att vara en bra lärare, tror jag (.) Det kanske 

är bättre att man har känsla för undervisning än inte, man måste inte ha goda 

kunskaper (.) Det tycker jag inte är riktigt! Jag tycker att (.) man måste 

kunna. Men det är många lärare här som är god lärare på grund av att de kan 

undervisa (.) men om man tittar på deras undervisning kunskapsmässigt så är 

det lite, lite. Det kanske är mycket känsla (-) 

(M): Men, det är en skillnad som du uppfattar? 

I berättelsen framträder ledarförmågan som det hon sätter främst i 
förmågan att kommunicera kunskapen. Men hennes tillvägagångssätt 
skiljer sig från den bild hon fått av den svenska läraren, säger hon. Här 
framkommer att Lahele har en uppfattning att lärare inte har lika goda 
kunskaper som hon själv har eller som hon varit van att kollegor har. 
Hon beskriver att flera av hennes nya kollegor har mycket nära kontakt 
med sina elever, de klär sig lika sina elever och pratar som sina elever. 
Lahele framställer det så att de svenska kollegorna har i det yttre och i 
språket ett mindre avstånd eleverna än vad hon varit van vid.  

L: Jaaa, det är skillnad! Men (.) det är också individuellt från lärare till lärare. 

Jag ser inte så stor skillnad mellan jag som lärare här och eleverna och jag som 

lärare där i hemlandet och eleverna där. För att här har de nästan lika stor 

respekt för mig som de hade som jag jobbade med tidigare. Men det är inte 

samma sak, mot de andra lärare här. Det ser jag varje dag! Men jag har nåt 

som ger respekt… 

M: Man pratar ju mycket här om att göra en statushöjning av läraryrket i 

Sverige. Hur tror du man skulle göra? 
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L: Det varierar naturligtvis, men en del som jobbar på den här skolan (.) Det 

som gäller (.) kanske det uppförandet som en lärare har i skolan (.) kan vara en 

sak. 

Den bild jag får av Lahele första gången vi möts på hennes skola är att 
hon är mycket korrekt klädd i sina mörka byxor, kavaj och knytblus. 
Hon berättar också under det första samtalet att hon häpnade över andra 
lärares klädsel på skolan. Hon ger uttryck för att en hel del av en vuxens 
respekt ligger i hur man är klädd och att man har ett förtroendeingivande 
kroppsspråk och en viss distans till de yngre. Själv tog hon emot mig i 
en korridor där hon hälsade artigt på elever vi mötte medan hon förde 
mig till det avskilda rum som det bandade samtalet ägde rum i. 

I den svenska gymnasieskolan träffar hon andra elever än de hon 
undervisat i sin tidigare skolkontext, berättar hon vidare.  

L: OK! (.) Jaa, jag har börjat jobba för ett år sen och då var jag lite rädd för hur 

kommer jag att anpassa mig (.) till den här skolan, för den här skolan (.) var en 

så stor skola och eleverna kommer från olika länder (.) och olika sociala (.) 

nivåer. Och (.) jag trodde att det kommer att bli mycket jobbigare än det är. Så 

varje termin blir lättare och lättare för mig (.) och det känns som man gör nåt 

som något man gör bra. Annars (-) kanske (.) att jag har anpassat mig så snabbt 

beror på att jag har jobbat med vuxna och ungdomar tidigare, i mitt hemland. 

Och det viktigaste är att man har ett rätt sätt (.) när det gäller ungdomar. Att 

man visar, första gången, att man inte bara är lärare utan att man är en vanlig 

människa som kan ta kontakt med dem som vem som helst. Och på vilken som 

helst nivå, från början. Men det är också viktigt att man ger (.) nån (.) ah (.) 

nånting som de kan känna till (.) att det vi gör i skolan är inte som hemma eller 

att gå på stan, utan de måste känna till de regler som gäller, från första början.  

Lahele positionerar sig som självklar ledare och berättar hur hon 
samspelar med sina elever. Hennes framträdande ger uttryck för ett 
yrkesethos där kommunikationen ska ske på ett sätt som gör att läraren 
och eleverna finner ett samarbete som är speciellt och skilt från andra 
vardagliga situationer. Att hon trodde att tjänsteförhållandena skulle bli 
mycket jobbigare än vad de visade sig vara beror på hennes insikter i de 
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svårigheter en lärare kan behöva utstå om den inte får legitimitet hos 
sina elever. Här ger hon uttryck för att hennes lärarskap bygger på att 
eleverna finner förtroende för henne samtidigt som hon berättar om 
förändringar hon själv finner är nödvändiga. I följande sekvens berättar 
Lahele om vad det är i den nya skolkontexten som hon behöver förhålla 
sig till. 

L: Och det som gäller uppträdande här [elevernas uppträdande i den svenska 

gy-skolan hon arbetar], kanske verkar lite (.) omoget. Man kan säga (.) att man 

ska prata med dem som går i årskurs tre och i årskurs två, som om de var 

vuxna,(.) men det verkar inte som de tar det så (.) om man inte är tydlig med att 

säga vilka regler det är som gäller. Till exempel (.) det är inte fint att äta så att 

andra tycker att de störs av olika ljud (.) eller som orsakas när man tar en flaska 

och dricker [under lektionstid]. Och (.) det viktigaste var den första början (.) 

och varje gång när jag möter en klass så har jag samma inställning att det är 

uppförande som är viktigt från början och att det är reglerna som gäller. 

(M): Är det lika som när du jobbade i ditt gamla hemland? 

L: Jaa, men man behövde inte säga något där direkt, för det var så (.) eleverna 

var uppfostrade så (.) att i skolan får man inte prata alls, när man inte är satt att 

prata (.) av lärare. Och öh, när det gäller att äta eller att ha mobiltelefoner, ähh 

(småskrattar) det fanns inga mobiltelefoner på den tiden. Men där skulle det 

vara på mycket, mycket högre nivå, man blev aldrig störd utav sådana som 

bara orkar kanske en timme eller två timmar ibland. Då är det bättre att man 

säger: ”de som tycker det är ointressant eller de som tycker att det är tråkigt, 

det är bättre att ni går ut och tar en paus”, äään (.) bättre att vara ute än att 

kanske göra så att tjugo inte kan lyssna och börja undervisning. /…/ 

Lahele hävdar att hon är van att kunna undervisa sina elever på en högre 
nivå i det forna hemlandet och förutsätta att de medverkar. Lahele 
berättar att inledningsvis då hon möter en klass här i Sverige måste hon 
betona de regler som ska efterföljas. Men även om hon är ovan vid 
elevers uppträdande har hon anpassat sig till att bemöta det smidigt, 
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säger hon. I hennes berättelse framkommer att hon trots det undrar över 
varför man, i den skola hon nu tjänstgör, ger eleverna så mycket eget 
ansvar som så många inte kan ta. Hon ställer sig frågande till att man 
väljer undervisningsformer som bara passar ett fåtal individer och 
därmed utesluter många från att lära sig. Hennes förståelse för de ”nya 
metoder” som tillämpas här är att de förutsätter att eleverna agerar vuxet 
men att merparten inte klarar ett självständigt sökande efter kunskap 
utan behöver mer konkreta uppgifter, säger hon. I Laheles resonemang 
framkommer att hon uppfattar att den ideala läraren bör vara tillgänglig 
för varje individ då den arbetar men att den uppgiften är omöjlig med 
tjugofem elever samtidigt. En återkommande jämförelse hon gör är den 
att hon i det tidigare hemlandet jobbade mer med hela kollektivet elever 
och var den som ledsagade dem till upptäckter hon själv gjort. Lahele 
framträder som att hon tidigare varit den som förmedlade kunskaperna 
till eleverna men att hon behövt ändra arbetsformer. 

Med kvarhållen respekt 

Förutom att anpassa sig till en skola där alla ungdomar finns oavsett 
förkunskaper och intresse har Lahele vant sig att arbeta i arbetslag, säger 
hon. Hon berättar vidare under det första samtalet att hon känner att 
hennes nya kollegor respekterar henne och att hon kan tillföra dem 
metoder hon själv arbetar efter: 

L: Öhhh Det som gäller klassrum och lärarna och det som gäller arbetsklimat 

här (.) mellan kollegorna så är det också (.) bra, tycker jag. Jag hade inte nåt 

problem att (-) eller att nåt var konstigt på grund av att jag är invandrare, nej, 

Det var helt tvärtom! Alla kommer och frågar mig (-) så känner jag. Och de 

tar emot mig som andra. Och de uppför sig på sånt sätta att de visar stor 

respekt för mig också. Speciellt när vi har arbetslag och möten. Alla förslag 

och allt (.) ofta frågar de mig. 

(M): Till exempel vad kan det vara för saker de frågar? 

 

L: Jaaa, det kan va: ”Kan du tala om detaljplanering?” Och ”Hur gör vi med 

schema?” Eleverna måste få ett provschema, Det får inte hända att en klass har 
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två prov på en och samma dag eller under en vecka fyra prov. Det blir för 

mycket för dem och de klagar ofta. Då har jag sagt att alla i arbetslaget måste 

göra upp ett schema som vi för in prov i. Och så måste eleverna få en tid då de 

kan vara med vid uppläggning av prov. Och hos mig gör vi så, vi gör 

detaljplanering tillsammans där vi skriver in prov, exkursioner och annat för 

ämnet. 

(M):Du planerar ihop med dina elever? 

L: Ja, och jag gör sen en genomgång och presenterar planeringen för dem som 

(.) jag delar ut. 

(M):Har du hittat på detta själv, eller? 

L: Ja, detaljplanering har jag från början gjort min egen, men så såg jag att vi 

på vårt intranet en schema som man kan göra detaljplanering på. En som är 

bättre än den jag skrivit själv, så då använder jag den. Den är en färdig schema 

som man bara trycker på. Det är bra. Men det är inte många lärare som gör det. 

Och det som gäller (-) jag tycker att jag ligger i nivå med de andra. Och det är 

också nåt som gör mig att jag är nöjd. 

(M): I nivå med de andra lärarna? 

L: Mmm (.) Som har jobbat lika lång tid som jag har gjort och som har lika 

lång utbildning och lika lång erfarenhet. Samma kompetens som jag. 

Lahele talar om en tydlig anpassning av sitt stoff och en förmåga att 
kommunicera den med sina elever och att hon har något att bidra med 
till sina kollegor. Lahele positionerar sig på samma nivå som sina 
kollegor när det gäller yrkeskompetens och förtydligar att det gäller de 
kollegor som har samma utbildningsnivå och långa erfarenhet som hon. 
Hon berättar därefter att det i hennes kommun inte finns många lärare 
som har full behörighet i hennes ämnen vilket ger henne en god status 
och legitimitet i arbetet. Hon ger uttryck för att samspelet med eleverna 
utgör det yttersta beviset på att hon lyckas som lärare.  
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L: Jag känner att jag lyckats med är att (.) om jag hör av en kollega att det var 

borta många ur klassen och så när jag har dem kommer alla [eleverna]. Då är 

det nog så att jag känner att jag lyckats. Att de vill vara på nästan alla mina 

lektioner, alla. 

Under det första samtalet framträder Lahele med en styrka då hon talar 
om yrkeslivet i det tidigare hemlandet. I den nya skolkontexten beskriver 
hon sig med god status och som en lärare som ger förslag vid 
arbetslagsträffar och att kollegor ber henne om råd samt uppskattar 
hennes insatser.  

Konkurrensutsatt förändring 

Kontextuell inramning till det andra samtalet 
Vid andra samtalet, lite mer än ett år senare tar Lahele emot mig igen på 
samma skolenhet som tidigare. Jag får möjlighet att vara tillsammans 
med henne en hel arbetsdag där även en klasskonferens finns på 
agendan. Förutom arbetslaget av åtta till tio lärare är rektor och 
skolsköterskan då med. Här tar man framför allt upp de elever som har 
betygsvarningar. Det är flera i varje klass och anledningar är att många 
haft väldigt hög frånvaro och andra inte fått godkända provresultat. De 
eleverna som är allmänt okoncentrerade har samtliga i arbetslaget 
bekymmer med och några lärare upprepar att det är elevens eget ansvar 
att sköta sina studier och komma till lektionerna. Man markerar att de 
elever som är myndiga har ännu större eget ansvar. I de fallen 
kommunicerar inte lärarna med hemmet utan all kontakt går i så fall 
genom eleven. Lärarna diskuterar olika förhållningssätt för att få 
elevernas situation att förbättras. 

Lahele inleder vårt enskilda samtal med att hänvisa till konferensens 
tema om betygsvarningar och berättar att hon förhåller sig skeptisk mot 
hur arbetslaget låter elever utnyttja sina självstudier. Hon berättar att 
samarbetet inom arbetslaget inte går lika friktionsfritt längre utan att hon 
behöver försvara sin undervisning gentemot några kollegor samt att hon 
uppfattar att det råder en slags konkurrens dem emellan. 

(M): Jobbar du inte så mycket i arbetslaget nu, sa du? 

L: Det är lite (.) na, du vet att det alltid finns en grupp som leder. Och det är 
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alltid deras förslag som går [igenom]. Och ibland känner jag att jag inte ska 

lägga mig i såna saker, jag vill inte, ibland känns det väldigt tråkigt på våra 

möten. Det är många som är trötta. Det är varje gång två eller tre personer som 

håller allt i sina händer. Så om man försöker, jag har försökt med ”es” 

[elevernas självstudietid], som jag har berättat. De har ”es” varje tisdag och det 

är oftast att eleverna inte jobbar med nånting. Det är förlorad tid, för mig det 

är förlorad tid. För både elever och lärare. Lärare måste vakta och gå från 

klassrum till klassrum och kolla. Men de [eleverna] låtsas att jobba med nånting 

när man kommer in, men de jobbar inte. Att man släpper dem i datasalen, de 

ska jobba med sina arbeten. Skriva ut dem eller nåt sånt. Och man sitter. Det är 

utrymme för, jag tror, tjugofem elever i datasalen. Så om man ska kolla då 

måste man vakta hela tiden varje elev. Annars dom spelar, de jobbar inte, de 

spelar. Och två timmar och fyrtiofem minuter – det är inte kort tid! Och det är 

inte många av dem som använder den tid så som man har tänkt sig. 

Lahele reagerar mot förhållanden som strider mot hennes professionella 
inställning och hon försöker få arbetslaget att ändra beslutet, säger hon. 

L: Så jag har påpekat flera gånger och det är några som höll med mig att ”es” 

ska vi avskaffa. Men de är några som står fast vid det att vi ska ha ”es” på 

tisdagar. Jag, tycker inte det är bra, men vi ska se nästa år kanske med ny 

rektor, för hon har varit fyra gånger på ”es” och kollat också. Hon har sett att 

klassrummen är tomma. Eleverna prickar av sig i början och prickar av sig i 

slutet. Men mellan (.) de kan gå på stan och vara där och komma här för att 

pricka av sig. (skrattar och rycker på axlarna). Så (.) så kanske. Jag skulle bli 

glad om mitt förslag skulle gå igenom att inte ha ”es” alls. 

Vi samtalar vidare om hur samarbetet inom arbetslaget kan te sig och 
där positionerar sig Lahele som om hon och hennes kollegor har olika 
förhållningssätt i undervisningen. Hon uttrycker även en förhoppning 
om att skolledningen ska fatta ett beslut i den riktning Lahele önskar när 
det gäller elevernas självstudietid. Hon framhåller även att hon och 
hennes kollegor kan ha skilda uppfattningar gällande utformandet av 
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prov. Det är en lärares skyldighet att förenkla och förtydliga och att ge 
alla elever chansen att ta del av arbetet så att de kan klara kursen, trycker 
hon på. 

L: Men när det gäller kunskapskrav tycker jag att man inte ska överstiga den 

gräns som som finns. Om man ska söka kunskaper hos eleverna på en högre 

nivå och de inte kan kunskaper som är på lägre nivå. Jag tycker att det är ingen 

mening med att skriva såna prov. Man måste gå stegvis från låg till hög nivå 

när det gäller kunskaper inom en kurs. Och det andra provet skrev jag först och 

jag frågade dem [kollegorna] om de ville titta på mitt prov först för att ”era 

elever ska ha” (.) Och då sa de ”Ja men det är bra. Nu tänker vi sno ditt prov”. 

(skrattar) För att jag sa till dem. Jag förklarade om det är enkla frågor, enklare 

frågor men mina elever tycker att de lär sig mycket om man har enklare frågor 

än att ha svårare frågor och lära sig ingenting. Efter provet kan de ingenting. 

De kanske bara läser de frågorna till provet och efter kan de ingenting. Men att 

lära sig grundläggande saker som gäller och kursen och kanske lite över. Det är 

därför det finns G, VG och MVG /…/ Det är såna förklaringar för 

kollegorna/…/  

(M): Det låter på dig som om de var lite kritiska först. L: Ja. (M): Och sen när 

de förstod ditt sätt så sa de ”Ja, men så vill vi också göra”. 

L: Jaaa! 

Lahele positionerar sig som läraren som står på elevernas sida. Hon gör 
anspråk på att kunna tillhandahålla tydliggöranden för att eleverna ska 
förstå och lära. Detta behöver hon försvara gentemot sina kollegor, 
berättar hon. Lahele säger också att det råder förutfattade meningar om 
att ämnen hon undervisar hör till de svårare. Som lärare kan man 
antingen språkligt underblåsa sådana föreställningar eller så kan man 
försöka ta död på dem, anser hon. Hon förespråkar själv det senare och 
positionerar kollegorna med en annan inställning till detta. Hon uttrycker 
att det ligger i läraruppdraget att kommunicera ämnet så att det blir 
möjligt för alla elever att ta del av. Detta kan vara exempel på hur i 
Laheles berättelse finns det olika uppfattningar mellan henne och 
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kollegorna gällande begränsade eller utvecklade koder (Bernstein, 
1983). Hon gör anspråk på att vara en lärare som är villig att dela med 
sig av sin kunskap. Lahele kritiserar lärare som låter sina elever vila i 
villfarelsen att ämnet är svårt och som distanserar sig genom att vara den 
ende som har ämneskunskaperna.  

L: Det är väldigt viktigt för eleverna att de får känna att de lyckas. ”Jag har fått 

VG!” När du ser att de blir förvånade över sig själv. Det är viktigt!  

(M): Tror du att det här bottnar i att du själv har en god ämneskunskap? 

L: Kanske kanske ämnes (.) det är relativt ämneskunskap men kanske 

pedagogiska delen (.) det är viktigare. Ja, jag tycker att det är många som tycker 

att du [som lärare] är en som bestämmer om allt. Och jag har fått den 

uppfattningen att eleverna har inte så stort inflytande när det gäller vissa lärare. 

Inte när det gäller alla lärare. Och att bestämma hur många prov, vilka prov, 

svårighetsgrad och nåt sånt. Och vilka områden man ska ha från boken till 

exempel. Det är många lärare som inte går [igenom]. Jag går [igenom] varje 

kapitel som det står i boken enligt kursmål och kursplan. Men det är många 

som väljer ut ”ah det här kapitlet ska vi inte ha under den här kursen” Och det 

som jag tycker är att en lärare ska bestämma tillsammans med eleverna. Vilka 

moment ska man ta eller inte ta. Men jag tycker att det är en pedagogik som 

ligger bakom (.) nånstans igen. Och kanske förhållningssätt. 

 (M): Det var intressant tycker jag att du också i ämnesdiskussionen med 

kollegor kan diskutera det här. Hur tror du de lärarna ser på dig då? 

L: Ja, jag (-) Det finns lärare som (.) jag kanske kan inte läsa deras tankar 

(småskrattar) men de finns, de som jag kanske vet vad de tycker om mig /…/ 

Ibland gäller det konkurrens också (.) lite. Så har jag fått den uppfattning. 

(M): Och det betyder väl att (.) det på ett sätt då (.) att de ser dig som en jämlik? 

L: Ja, och det är viktigt. Men jag.(-) när de säger till mig. Några gånger har de 
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sagt till mig. ”Vi vet inte varför vår rektor tycker om dig?” såna frågor har jag 

fått. ”Allt det du säger går de på”, säger de till mig /…/ ”jag vet att du inte ska 

få problem – de [ skolledningen] tycker om dig”. 

Lahele hävdar att det finns vissa värden som hon vill slå vakt om 
därför att de är viktiga för hennes professionella ambition. Hon berättar 
att kollegor har tagit fasta på att följa de provmallar som nationellt 
utarbetas för att enkelt ge svar på elevers kunskaper. Hon sätter sig emot 
detta då hon säger att det inte stämmer med vad undervisningen har tagit 
upp varför eleverna inte haft chans att uppnå de kunskaper som 
efterfrågas vid en speciell tidpunkt. Lahele framträder som en lärare som 
litar mer på sin egen kompetens och undervisar stegvis efter läromedlet 
så att eleverna får en grundläggande förståelse. Eleverna uppnår målen i 
kursplanerna när hennes undervisning är genomförd, säger hon. Lahele 
hävdar att detta resulterar i att i de valbara kurserna som elever har väljer 
sig fler till hennes undervisning. Hon berättar att tjänsteunderlaget blir 
därför mindre för en kollega vilket denne har reagerat starkt på och tagit 
upp med skolledningen. Lahele säger nu att hon är rädd för att hon själv 
blir av med sitt ena ämne i nästa års tjänstefördelning som lösning till 
det uppstådda problemet. Det Lahele berättar kan kopplas till vad Ball 
(2007) benämner en konkurrensdualism, det vill säga, att lärare både 
samarbetar och konkurrerar med varandra. Lahele och hennes kollegor 
konkurrerar ytterst om elevgrupper då dessa utgör underlag för deras 
tjänster. De konkurrerar även för att få legitimitet hos eleverna. 

Sammanfattning 

Lahele positionerar sig som en lärare med god status gentemot både 
elever, kollegor och skolledning under det första samtalet (jfr Mishler, 
1999). Hon har en säkerhet i sitt yrkesutövande som håller för de 
kulturella brytpunkter som hon berättar om (Ehn & Löfgren, 2006, 
s.159). I berättelsen framkommer att hennes yrkesethos är starkt men att 
det kräver ett modifierat arbetssätt för att få legitimitet. Hon ger uttryck 
för att det tidigare och det nya hemlandets skolkontexter verkar med 
starkare eller svagare inramningar av makt och kontrollfunktioner och 
att hon själv kombinerar sina erfarenheter av inramningar för att vägleda 
eleverna på bästa sätt (Bernstein, 1983). Hon betonar flera gånger att 
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hennes undervisning ska vara tillgänglig för alla elever och att hon inte 
arbetar med vad som kan benämnas utvecklade koder (Bernstein, 1983). 

Hon beskriver en god lärares förmåga som något medfött förutom de 
förvärvade ämneskunskaperna och i beskrivningen inkluderas bilden av 
hennes egna egenskaper. I hennes berättelse framkommer en kritik av 
den svenska skolkontexten då man där inte i högre grad betonar att 
förmedla kunskap till alla. Hon framställer sig som kritisk till att många 
elever inte tar ansvar i undervisning trots att det föresätts att de ska vara 
självständiga. I hennes berättelse framkommer hur hon från början 
förvånats av bristen på disciplin och gränser.  

I Laheles berättelse framträder dock olika identitetsuttryck för hur 
hon finner legitimitet och hon växlar mellan att framställa sig som 
auktoritär och auktoritativ. Under det andra samtalet berättar Lahele om 
hur hon både konkurrerar och samarbetar med de närmsta kollegorna 
och att hon har vetskap om att det i en frivillig skolform är viktigt att 
behålla sina elever. Detta ser jag som exempel på en konkurrensdualism 
och marknadisering av skolan (Ball, 2007). Lahele talar dock inte som 
hos flera av de andra lärarna något om intensifieringen i yrket. Hon som 
undervisat vuxna eller gymnasieelever i den tidigare skolkontexten säger 
att hon inte märker stora skillnader i arbetsbelastning däremot talar hon 
om ett större eget ansvar för läraren i utarbetandet av arbetsformer. 
Förändring av yrkesutövandets autonomi (Ekholm, 2004). framkommer 
således i berättelsen där hon framträder med en fortsatt hög legitimitet. 
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K A P I T E L  N I O  

 

Tares 

Alltså det första de tittar på lärare med  
invandrarbakgrund är 

hur han pratar och hur han uttalar på orden 
(.) och så vidare. 

De frågar inte 
efter hans kunskaper. 

(Tares) 
 
 
 
 
 

Tares har en lärarutbildning från mitten på 1970-talet och tio- års 
erfarenhet som lärare för gymnasiet i matematik ifrån hemlandet. Där 
var han verksam i skolan under dagtid men hade även en hel del 
privattjänstgöring i matematik under kvällstid för förmögna personers 
barn. Det var en vanlig inkomstkälla för framför allt matematiklärare, 
berättar han, då vi träffas för vårt första intervjusamtal. Han har bokat ett 
samtalsrum i den skola han för tillfället har ett vikariat. Han berättar 
vidare att han kom till Sverige i slutet på 1980-talet. Efter tiden på en 
flyktingförläggning flyttade familjen till en stad vid kusten som de 
tyckte mycket om men att komma in på arbetsmarknaden och att få 
tillhörighet i samhället visade sig inte vara lätt, säger han. De tidiga 
arbetsmarknadsinsatser som gjorts var av karaktären tillfälliga arbeten 
som erbjöds honom, berättar Tares och under handläggningstider gick 
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han och väntade. Någon gång fick han ett praktikjobb på snickeri men 
andra sysslor som gräsklippning förekom också. En vändpunkt, enligt 
Tares, var då han kom med i den kompletterande lärarutbildningen och 
fick svensk behörighet som gymnasielärare i matematik. Trots den 
svenska lärarutbildningen har Tares emellertid stora svårigheter att få 
någon lärartjänst inom skolan, framkommer i hans berättelse. Efter sina 
studier säger han sig ha sökt alla lärarjobb i regionen som haft 
matematik som huvudämne och det är bortemot 200 vikariat eller 
tjänster. Det framkommer att han bara har kallats till en intervju. 

Med ett bestående ideal  

Han berättar vidare att han under de första åren efter utbildningen ändå 
har då och då haft vikariat inom grundskolan men inte av någon längre 
karaktär. Under samtalet återkommer Tares till varför han inte får en 
lärartjänst. En av de orsaker han tar upp handlar om språket och 
identitet. 

T: Jag känner mig nog mindre erfaren så klart för det är nog språket som 

påverkar (.) det är nog det som man lär sig i barndomen som (.) bygger hela 

identiteten, kan man säga.  

Han förklarar att trots sin utländska bakgrund och mindre 
erfarenheter av den nya skolpraktiken inkluderar han sig i det han som 
han benämner en ”svensk tradition”. 

T: Men däremot märker jag (-) eller känner jag inte mig utanför (.) svenska 

traditionen. Eller att det skulle vara nåt som pressar mig eller att jag tvingar mig 

att göra som har med svenska traditionen. Det gör jag inte.  Så det är tvärtom (.) 

jag känner mig bekant med den svenska traditionen mer än min egen tradition, 

jag vet inte varför. Men man är olika. 

(M): Och när du säger svenska traditionen. Vad menar du då? 

T: Jaa, hur man ska bete sig mot sina barn och (.) hur mycket frihet ska de ha, 

hur mycket demokrati ska det va i familjen och (paus) Hur mycket ska de få 

säga och hur mycket ska du lyssna på dem som vuxen. Ja, hur mycket ska de 
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själva bestämma över sitt liv. Ja det är såna (-) och i det tillhör jag mer den 

svenska traditionen än min egen. Och det har jag gjort innan jag har flyttat till 

Sverige också (paus) Så i X-land tyckte jag att det var mycket som var snett, 

alltså!  

Tares talar om familjen och samhället i stort och vidare i samtalet väl-
komnar han förändringen att få bli lärare i det nya hemlandet eftersom 
hans egna värderingar stämmer så väl överens med den svenska 
traditionen med demokratiska föresatser. Tares positionerar sig som en 
lärare som inte har svårt att medverka i den svenska skolan eftersom han 
gör gällande att den erbjuder det som för honom känns extra viktigt – 
nämligen en demokratisk fostran. Han hävdar att eftersom han själv levt 
i en totalitär stat där hans politiska åsikter inte stämde överens med 
regimens slår han nu vakt om att låta elever tränas i att själva ta 
ställning. Tares talar om skillnader i undervisningssätt mellan de olika 
skolkontexterna han mött. I det tidigare hemlandet var undervisnings-
sättet mer lärarstyrt.  

T: Ja då [i det tidigare hemlandet] var det alltså läraren som styr hela lektionen 

och det var han som var i centrum alltså. Och eleverna bara lyssnar, speciellt 

när han [läraren] förklarar teorin i boken. Och efter teorin så börjar eleverna 

lösa övningarna från boken. Och då var det läraren en gång till som styrde. Som 

till exempel, så eleverna kom fram till tavlan och löser frågan alltså och så blir 

det en diskussion om problemet mellan eleven och läraren och andra elever. 

Om dom har fattat eller inte? Om det fanns andra sätt att lösa och så vidare.  

Han berättar vidare att han under sina tidigare tjänsteår utvecklat en 
förmåga att undervisa i matematik. Han framställer sig som en lärare 
som har lätt att förklara matematiska samband. 

T: Ja, jag tycker att ibland om eleverna vill fatta nån ting, så kan jag visa på ett 

jättebra sätt. Jag har exempel och kan göra saker lättare (.) så att de fattar. Och 

det är ju så med matematiken alltså, om du har ett svårt problem (.) så kan du 

hitta ett liknande som är lättare (.) och så kan du gå över till det andra (-) Till 

exempel [Tares redogör för ett räkneexempel].  
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T: Framför allt att göra det lätt för eleverna (.) oberoende på vilken nivå han 

ligger på (.) Jaa, ja där ligger min erfarenhet alltså (.) Det gäller att hitta deras 

svagheter, var de finns någonstans och hur man kan få dem motiverade och var 

de ligger [kunskapsmässigt] nånstans själva.  Jag tycker att jag har en stor 

erfarenhet i att undervisa matte, det tycker jag. 

Han uttrycker att han uppfattar att det är vanligt att lärare i Sverige ger 
eleverna mer tid för att på egen hand lösa uppgifter och att det är för 
honom ett nytt arbetssätt. 

T: Medan här [i Sverige] är jobbet mycket självständigare. Eleven gör väldigt 

mycket. Som till exempel om läraren ska försöka förklara det hela, en ny tanke, 

så tar det tio minuter kanske tio minuter på tavlan. Och sen eleverna jobbar 

resten av lektionen kanske trettio minuter kanske mer med övningar om just 

den nya tanken. Den nya idén som läraren har gått igenom. Och jag tycker att 

det här är väldigt bra här för att de elever som vill jobba, som är motiverade då 

är det väldigt bra.  

Tares gör gällande att han har haft lätt att anpassa sig till att organisera 
för elevers självständiga arbetssätt eftersom han ser fördelar med det 
systemet. Flertalet elever klarar det men tyvärr inte alla har Tares erfarit. 
Han förklarar att det beror på den enskilde individen och inte på skolan i 
allmänhet.  

T: Att eleven arbetar självständigt är bättre, tycker jag, eftersom eleven får 

större möjlighet att tänka och få egna idéer. Så inte eleverna bara är som 

bandspelare som bara spelar in vad läraren säger. Så får man det efter. Det är 

inte bra alltså att de lyssnar hela tiden 

(M): De elever som du mött då du har tjänstgjort har de övat upp den där 

självständigheten så att det fungerar? 

T: Ja det fungerade jättebra, det gjorde det. De är motiverade att gå i skolan och 

kanske har de bra miljö både hemma och i skolan, kompisar och allt. Så det 

fungerade jättebra men det finns en del som är helt borta också. Fungerar inte 
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alls (.) Ja, men det är synd om de elever som är lite blyga för de vågar inte att 

fråga och sånt. Det är synd om dom! men de elever som vågar och är 

motiverade och har vassa (skrattar) armbågar det går bra för dem. (paus) Sen 

finns det ju dom som inte är blyga men som är omotiverade. 

Tares ger uttryck för att det självständiga arbetet inte passar alla och att 
han är bekymrad över att märka att många elever slarvar bort 
möjligheten att lära genom att inte vara motiverade. Vi kommer då i 
samtalet in på hur arbetsmiljön är i den nya skolpraktiken och hur 
förhållandet mellan lärare och elever är. Han berättar att i hans förra 
yrkespraktik var han en lärare som visade respekt för sina elever vilket 
han säger att han fortfarande anser är en självklar ingrediens i 
undervisningen även här. 

T: Jo det är respekt, glädje, bra undervisning, bra social kontakt med alla (.) 

empati. Ja, jag tror att det inte är någon skillnad alltså (.) jag märker inte så stor 

skillnad att visa respekt alltså. Jag hade visat respekt till mina elever som jag 

gjorde till vuxna alltså (.) och likadant här (.) Så det är ingen skillnad mellan 

den goda människan även om den är svensk eller om den är från (.) ett annat 

land. Det måste vara samma egenskaper. Visar man respekt till andra 

människor så går det jättebra tycker jag. Men om man inte visar respekt så går 

det dåligt!  

(M):Respekt är ju nåt som man ofta hör att man uppfattar att svenska elever har 

för lite av.  Att elevernas respekt för lärare är mindre än vad man kan förvänta 

sig. Hur tycker du om det? 

T: Ja, det går för långt ibland, för några elever som inte fattar vad respekt är (.) 

frihet eller demokrati. Så de går de går över gränsen, speciellt barn. Men då är 

det lärarens uppgift att säga till: ”Nu har det gått för långt alltså”. Men det är 

inget fel, det gör man hemma också, det händer med mina barn ibland. Gör de 

nåt fel eller nåt dumt så måste jag säga till dem. Inte en gång eller två eller tre 

utan man måste tjata hela tiden! (.) Tills de lär sig.   
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Tares konstruerar sitt yrkesethos utifrån en ömsesidig respekt mellan sig 
själv och eleverna. Det är något han återkommer till under samtalet och 
som han framhåller var något som förutsattes i den tidigare 
skolpraktiken.  

M: Om man skulle beskriva den riktigt perfekta läraren, i ditt gamla hemland. 

Hur var en sådan?  

T: Ja, han skulle va (.) en rättvis (.) framför allt inte skilja mellan [här nämns 

elever med olika etniska bakgrunder]. Det fann sju olika kulturer och olika 

tillhörigheter (paus) Sextio procent är muslimer (.) Man skulle inte skilja 

mellan dem, inte sitt barn och någon annan som sitter i samma klass (.) Ja, man 

skulle försöka att göra så gott man kan. Man skulle inte vara lat och (.) inte 

förbereda sig alltså (.) så undervisningen är mycket viktig (.) att man är 

förberedd och att man gör en bra undervisning. Visa respekt till sina elever, för 

att de är individer och tänkande människor (.) som de vuxna. (småskrattar) Ja, 

man skulle hälsa hela tiden (.) och socialt (.) jättebra med (.) till sina 

arbetskamrater också. Så det är (.) väldigt viktigt också! 

Tares för ett resonemang som med Lorties (1977) begrepp kan förklaras 
med att det relationella lärararbetet är avgörande i kombination med det 
uppgiftsorienterade för att en undervisning ska lyckas. I beskrivningen 
av den tidigare tjänstgöringen uttrycker han att han känt sig säker på hur 
han får till stånd ett samarbete med sina elever. Han berättar att i hans 
tidigare lands skola avstängdes de elever som misskötte sig.  

T: När det handlar om elever som är stökiga till exempel i klassen, om det 

hände att nån stör och lektionen inte går så bra, då hade lärarna rätt att ta ut den 

här eleven (.) till en som var ansvarig till varje tre klasser. Så till exempel om vi 

säger, sju A, åtta A och nio A de har en som är ansvarig. Och det är han som 

löser deras problem och det är han som säger till hur de ska bete sig i klassen 

och (.) så vidare. 

M: Vem var det? Var det en lärare? 
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T: Ja, en mentor kan man säga. 

M: Med pedagogisk utbildning? 

T: Ja, det var det. 

M: Och då kunde det vara nittio barn? 

T: Äh ja, det kunde det vara ja,  

M: Betydde det att du som lärare slapp att göra de här sociala insatserna 

gentemot dina elever? 

T: Ja, så det handlade mycket om undervisning, faktiskt. Lärarna (.) deras 

jobb var undervisning främst alltså i ämnet. Och eftersom vi hade till exempel 

(.) jag skulle ta mig ett ämne, då var det väldigt många elever i flera klasser. 

Dä år det lite svårt att få kontakt med alla elever och känna till deras situation 

och sociala livet och så vidare. Men det var inte så stora problem! Om det 

skulle vara nån som beter sig konstigt och är lite jobbig då är det den här 

mentorn som är ansvarig. Gick det inte med mentorn så var det rektorn som 

skulle lösa problemet. 

Tares hävdar att han aldrig har ansett att det varit någon bra metod att 
stänga ute elever från undervisning, utan vill angripa problemet på annat 
sätt. Han talar inte om strängare straff eller hårdare metoder för att råda 
bättring på svårigheterna utan istället föreslår han närmare kontakt 
mellan lärare och elev. Mentorskapet i den svenska skolan är något han 
tror på, säger han. 

T: Så om mentorn gör sitt jobb, så är det ett mycket bättre system, tycker jag. 

Han sitter ju varje vecka med eleverna och pratar om deras situation och sånt. 

Då kan de ta upp sina bekymmer och prata (.) Jo, men det är inget lätt jobb! Det 

är inte lätt. Det är ju psykologer som är inblandade och kuratorer och mentorer, 

det är många. Om det är en elev med mycket stora bekymmer då är det väldigt 

många som måste samarbeta för att få ihop det. 
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Återkommande under det första samtalet berättar Tares om situationer 
där samspelet mellan lärare och elev är förutsättningen för lärande. Han 
ger uttryck för att nu värdesätta det relationella arbetet ännu mer som 
lärare lägger ned och hävdar att det ger utdelning i större trivsel och 
bättre resultat hos eleverna. I denna beskrivning talar han mer om andra 
än om sig själv och när jag frågar om han har berättat för sina nya 
kollegor om sina lärarerfarenheter från sin tidigare lärarpraktik, svarar 
Tares: 

T: Nej, faktiskt, nej. 

(M): Har de frågat dig någon gång? 

T: Nej! 

(M): Har man aldrig frågat om din erfarenhet? 

T: Nej! 

(M): Ingen kollega? 

T: Nej. 

(M): Ingen chef? 

T: Nej! 

Tares säger att han förmodar att det beror på den intensiva arbetsdag de 
flesta lärare lever under. 

T: Man kanske inte har tid, man har så mycket annat att göra. Och jag tycker att 

de gör ett otroligt jobb lärarna under mycket press alltså. Man har sina lektioner 

i skolan och sen så ska man rätta prov och sen ska man (.) ha samtal. Det är 

mycket jobb tycker jag.  

Tares ger uttryck för att läraryrket i Sverige är betydligt mer intensivt än 
vad han minns från sin tidigare lärartjänstgöring. Han berättar att där var 
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det endast ansvar för undervisningen och som sköttes och planerades 
enskilt. I den nuvarande skolan krävs mer av läraren och det är framför 
allt konferenser och elevvården som han beskriver som påfrestande.  

T: Det kanske känns lite extra tungt för mig eftersom jag inte är svensk, men de 

som är födda här har det kanske lite enklare. 

Tares konstruerar bilden av sig själv som en nyanställd lärare i en 
skolpraktik som han inte har full tillhörighet i. Hans berättelse blir därför 
mer en betraktelse av skolan än hur det är att vara lärare där. Han säger 
att han inte fått fotfäste i något arbetslag och att hans vikariat i 
matematik och No-ämnen oftast är i grundskolan även om hans kompe-
tens innefattar en mer avancerad matematik. Tares säger vid slutet av 
vårt första samtal att han tror att rektorer inte rekommenderar honom till 
andra skolor och att han är allvarligt oroad över sin yrkesframtid. På 
frågan om han tror att han kan få samma status som en svensk lärare 
svarar han bestämt: ”Nej!” Han tillägger att det förväntar han sig heller 
inte men skulle kunna trivas bra ändå, bara han får jobba kvar.  

En utsatthet som sätter spår 

När vi träffas under den andra samtalsintervjun berättar Tares att han 
varit arbetslös stor del av tiden sedan vi sågs och bara haft sammanlagt 
några veckors vikariat på olika skolor. Vi träffas i hans bostad eftersom 
han inte har någon skola att erbjuda som mötesplats. Tares startar med 
att säga att han aldrig fått chansen att visa sina erfarenheter i matematik 
på den nivå som han är mest förtrogen med, vilket framkommer är 
matematik A till E för gymnasiet. De vikariat han haft har samtliga varit 
på grundskolan samt i grupper som haft problem med matematik. Han 
säger att han inte har något emot att arbeta på den nivån utan märker att 
han utvecklat förmågan att motivera och förklara. 

T: Jag får inte chansen att visa vad jag kan. 

I samtalets början sker alltså ett framträdande där Tares ger uttryck för 
att han inte kommer till sin rätt eftersom han inte får arbeta med det han 
kan. Han talar även om att han då har 30 dagar kvar på sin 
arbetslöshetskasseersättning och att han inget annat önskar än att få 
arbeta som lärare. Trots sin beskrivna situation talar han med värme om 
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sitt yrke och om skolans möjligheter. När jag frågar vad han tycker är 
det viktigaste inom skolutveckling, svarar han: 

T: Jaa, skolan skulle ju kunna göra mer om (.) att eleverna får mer kontakt med 

varandra alltså. Invandrare och svenskar. Om det blir ett mer socialt liv alltså. 

Men det är jättesvårt. Det vet jag [här utelämnas text av konfidentiella skäl].  

Att bryta grupperingarna mellan barn av utländsk härkomst och etniskt 
svenska, säger Tares är avgörande för landets skolutveckling. Han anför 
sitt forna hemland som exempel, där flera etniciteter fanns represent-
erade och där han säger sig blivit medveten om att människor gärna 
grupperar sig med dem de lättast kommunicerar med. Han förespråkar 
att skolan skulle göra mer för att underlätta kontakter mellan elever med 
skilda etniska erfarenheter. 

T: Men, men det finns ju invandrarbarn som pratar med svenskar. Det finns 

såna också. 

(M): Har du som utländsk lärare och med erfarenhet från både X-land och nu 

från Sverige - har du, har du en roll som du kan spela som är 

förändringsbärande?  

T: Hmmm. Ja det är en sån sak att alltså att hitta ett sätt och få eleverna prata 

med varandra mer. I grupper och sånt. Egentligen behövs det en stor filosof 

som kommer med idéer och tankar. Som gör att eleverna (.) att pratar mer med 

varandra och som lär dem kärlek till andra människor. Det är ingen lätt uppgift. 

Mitt ordval kommer förmodligen efter att jag läst lärarutbildnings-
betänkandet ”Att lära och leda” (1999) som talar om lärare som 
”förändringsbärare” då jag vill höra hur Tares tänker om sig själv i 
frågan. Tares svarar med att vidga problemet till en mer filosofisk nivå. 

En outnyttjad förmåga 

Tares framhåller att han mött olika hinder i att kunna medverka i den 
skolutveckling han gärna ser. Skolledare har fokuserat mer på hans 
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språkuttal än på hans erfarenheter av att vara en god matematiklärare, 
hävdar han.  

T: Ja, det är (.) Alltså det första de [rektorer] tittar på lärare med 

invandrarbakgrund är hur han pratar och hur han uttalar på orden och så vidare. 

De frågar inte efter hans kunskaper och sånt. Så det är det första som man ser – 

det är språket. 

(M): Känner du dig hindrad av språket? 

T: Nej, det gör jag inte. Jag känner inte mig hindrad, men det är klart att det är 

tungt att jag måste lära mig att jag måste kunna skriva bra och jag måste kunna 

prata bra. Det är tungt för mig, det är klart. 

Språkliga hinder tar Bredänge (2003) samt Jönsson och Rubinstein 
Reich (2004) upp som en av de faktorer som gör att lärare med utländsk 
bakgrund inte anställs av skolledare (jfr Bigestans, 2001; Franzén, 
2001). Tares erfarenheter av att inte få arbete trots sin yrkesmässiga 
kompetens stämmer väl överens med dessa tidigare studier. Skolledare 
deklarerar att de är rädda för att elever inte förstår och därmed inte kan 
ta till sig undervisningen som läraren med utländsk bakgrund ansvarar 
för. Tares gör gällande att det inte handlar om förståelse utan berättar att 
det handlar om vissa elevers inställning 

(M): Har barn anmärkt på ditt uttal? Har elever anmärkt? 

T: Ja några, men det brukar (.) var såna elever som (.) som inte har respekt för 

andra människor. Sådana elever. 

(M): Sådana som kränker genom att säga att man inte fattar vad du säger? 

T: Ja. 

(M): Är det omotiverade elever det? 

T: Ja. Det är omotiverade och eller så har de något annat behov. Om du förstår 

vad jag menar (-) så de tycker inte om invandrare helt enkelt. 
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(M): Är det så? Du har märkt den typen av elev? 

T: Såna elever, ja. 

Tares säger att hans tolkning är att dessa elever inte tycker om ”ut-
länningar”. Vad än orsaken var till deras handlande tror han att det kan 
ha haft en avgörande roll för hur skolledare rekommenderat honom 
vidare. Att elever uppvisar rasistiska tendenser är inte ett problem bara 
för Tares som lärare utan för hela samhället, hävdar han. När jag undrar 
om han haft tillfälle att diskutera sådana elever med sina tidigare 
kollegor, svarar han. 

T: De tillfällen som jag har jobbat, till exempel i V-skola där var jag i arbetslag 

A och mina elever var D. Så det blev aldrig tillfälle. 

(M): Du pratade aldrig om dina elever då? 

T: Nej, nej. Så jag sa aldrig någonting. De [arbetslagskollegorna] anklagade 

mig för att vara tyst och säger ingenting. Men vad skulle jag säga? 

(M): Hur kom det sig att du hamnade i det arbetslaget? 

T: Jag vet inte. Jag hade inga elever att prata om. 

Tares ger uttryck för att inte blivit placerad i rätt arbetslag där han hade 
möjlighet att samarbeta med kollegor om gemensamma elever. Hans 
berättelse kan vara ett exempel på en form av strukturella hinder för 
nyanställda lärare (jfr Lahdenperä, 2008). Tares säger att han ser det som 
ytterligare ett uttryck för att han inte släpptes in i den nya skolkontexten. 
Ett identitetsframträdande som blir tydligt under samtalen är att inte ha 
tillhörighet och en uttalad förundran över varför det gick så fel. 

T: Hade jag inte varit lärare så hade jag antagligen fått ett annat jobb här, men 

nu är jag för gammal. /…/ De tar hellre en ung outbildad. 

Tares beskriver sig som en icke önskad lärare ger uttryck för en viss 
uppgivenhet.  
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Sammanfattning 

Tares betonar under första samtalet att han inte känner sig utanför utan 
framhåller sig som en förespråkare för demokratiska värderingar. Detta 
är en utmärkande del i det identitetsframträdande han gör och under 
båda samtalen återkommer han till denna bild av sig själv. Men under 
andra samtalet finns tydligt innehåll av att vara just utanför eftersom han 
uttrycker att han inte släpps in. Konflikten i att känna sig hemma 
någonstans men inte få tillhörighet i ett kollegium utgör därför den 
största delen av hans berättelse. 

Tares positionerar sig med att inte få den legitimitet som en utbildad 
matematiklärare med yrkeserfarenhet kan förvänta. Det framkommer i 
berättelsen att Tares inte får tjänster som matchar hans inriktning mot 
avancerade kurser i matematik på gymnasienivå utan får bara korta 
vikariat som inte förlängs. Att placeras i ett arbetslag som inte ansvarade 
för de elever som han undervisade får utgöra ett exempel på att han inte 
heller själv känner till vilka rättigheter han har eller vilka krav han kan 
ställa för att hävda sin legitimitet. Tares säger sig vara övertygad om att 
skolledare inte rekommenderar honom vidare vilket undergräver hans 
yrkesmässiga legitimitet. Han uppger att han bara kallats till en enda 
intervju vilket gör att han inte kan visa sin kompetens. Detta kan 
jämföras med Bredänges studie (2003) som visat på de initiala 
svårigheter lärare med utländsk bakgrund har då de ska vinna 
skolledares förtroende. Hon konstaterar att skolledare avskräcks under 
anställningsintervjun av ett uttal med brytning. 

Tares positionerar sig även i uttalandet att aldrig ha möjlighet att få 
samma status som en "svensk" lärare. I hans konstruktion blir etniciteten 
överordnad andra villkor för hur status som lärare skapas (Brubaker, 
2004). 

I berättelserna finns uttryck för Tares yrkesethos och vissheten om 
förmågan att undervisa och kunna förklara för elever. Tares anger att 
han känner sig hemma på ett påtagligt vis och menar att den svenska 
skolans hållning gentemot elever är mer överensstämmande med hans 
yrkesidentitet än vad den var i hans tidigare hemland. Samtidigt berättar 
han att det finns elever som direkt tar avstånd från honom och markerar 
att de inte vill samarbeta. Tares förklarar det med att de är ovana och 
rädda för personer med utländsk bakgrund. Hans föreslår en lösning på 
problematiken genom att bjuda till samtal och vägledning. En jämförelse 
kan göras till Banks (2008) som hävdar att man kan träna tolerans 
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genom att möta personer med andra etniska erfarenheter än de egna. 
Tares talar om mentorskap som en framkomlig väg för möten mellan 
lärare och elever. Han talar även om skolan som en möjlighet för elever 
att träffas och överbrygga skillnader sinsemellan ( Lorentz, 2006, 2007; 
Banks, 2008).  

De identitetsframträdanden som är utmärkande för Tares är 
ambitionen med yrket och den utsatthet som han ger uttryck för då han 
inte får arbete.  
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K A P I T E L  T I O  

 

Hamid 

Du vet, det tar mig 
ett år 

innan jag blir en person 
för dem 

annars är jag bara 
invandraren. 

(Hamid) 
 
 
 
 
 

Hamid är en lärare som börjar närma sig femtio år varav ett tjugotal år 
på olika sätt ägnats åt lärarlivet. Det första samtalet vi för utspelar sig i 
ett samtalsrum nära personalrummet i den skola där han arbetar under 
sitt andra tjänstgöringsår i Sverige. Han berättar inledningsvis att han  
kommer från ett land som han lämnade av politiska skäl för närmare 
tjugofem år sedan. Där hade han utbildat sig inom matematik på 
universitet och därefter arbetat som lärare i matematik på gymnasie- och 
universitetsnivå under cirka åtta år. Han var med och startade en 
utbildning inom en arbetarrörelse innan han lämnade landet. Nu är han 
bosatt i en storstadsregion där han arbetar terminsvis på olika skolor. 
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En kamp för demokratin 

H: Egentligen var jag i kampen mot det systemet (.) Jag har jobbat med massa 

folkrörelse och arbetarerörelse och såna saker men samtidigt har jag jobbat som 

ansvarig för utbildningen /…/ Hela tiden (.) ja det är en hel del av min tid med 

utbildning och folkbildning men på ett annat sätt, med arbetarrörelse [här 

utelämnas en del av konfidentiella skäl].  

(M): Det måste väl komma till den punkten att man till slut frågar sig ”vad är 

mitt egna liv värt”? 

H: Det tog tolv år för mig! 

Att ha varit med att bygga upp en utbildning i en arbetarrörelse och 
därefter behöva lämna allt är inte vad man brukar förknippa med en 
lärares yrkesberättelse men i Hamids berättelse är detta en viktig del. I 
hans gamla hemland var lärare och andra akademiker de som motsatte 
sig regimen.  

(M): Vad innebar det? Vad var det du ville lägga till [i din undervisning] då 

förutom det som staten sa att du skulle göra? 

H: Den största chansen är demokratin (.) och självkännedom (.) det är det 

viktigaste, det var det! (.) Ja att den [eleven] känner att den är fri!  

I berättelsen framkommer att han har behövt leva och arbeta under ett 
uppenbart hot. Hamid berättar om korrupta rektorer, angiveri, 
maktmissbruk och om en regim som inte värdesätter en utbildad 
allmänhet.  

H: Ett sånt system kan inte tänka på utveckling. Först ska människorna ha ett 

värde! Sen kan man tänka på barn och barnutveckling. Men om hela 

mänskligheten inte har nåt värde då tänker man inte på det! /…/ Om det inte 

finns människolivvärde det inte kan finnas pedagogik. 
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En dominerande plot som finns i första samtalet är hur det tidigare 
hemlandets skolväsende nermonteras. Hamids berättelse pendlar mellan 
dåtid och nutid vilket ger effekten att det han själv upplevt för tjugofem 
år sedan fortfarande hålls levande genom hans minnen och anhörigas 
berättelser. I analysen av transkriptionerna uppmärksammas Hamids sätt 
att konstruera sin berättelse med återkommande jämförelser med tidigare 
upplevelser. Det narrativ jag skapar samlar Hamids berättelsesekvenser 
om de tidigare lärarerfarenheterna men i den ursprungliga 
samtalsintervjun finns dessa utspridda (jfr Ricouer, 1983). 

H: Men när det gäller lärarutbildningen den som jag fick i mitt hemland och 

den jag fick här, det handlar om för trettio år sen, så lång skillnad. Då jag var på 

universitetet det var för trettio år sen ungefär. Men när det gäller ämnet (.) jag 

inte märkt nån speciell skillnad! Speciellt när det gäller matematik, det är teori 

och det är samma sak. När det gäller fysik (.) där hade vi inte så mycket 

laborationer och sånt utan de flesta [lektioner] var teori. Men (.) när det gäller 

pedagogiken det är två olika sätt!  

Jämförelser han kan göra mellan de olika yrkespraktikerna är något 
haltande, säger han, eftersom det är så lång tid mellan upplevelserna. 
Hamid gör ändå gällande att han känner igen sig i sitt gamla yrke när det 
gäller ämnet medan olikheter träder fram i hur ämnet presenteras och hur 
undervisningen utformas.  

Svårigheter att komma in  

Det framträder i Hamids berättelse att han trots goda ämneskunskaper 
har haft svårt att komma in i det nya hemlandets yrkesliv. Det var ingen 
som vid mottagandet till Sverige frågade honom vad han haft för yrke 
tidigare utan man erbjöd honom temporära jobb som fräs- och 
svarvoperatör eller NC-operatör på större industrier, eftersom han kunde 
tyda ritningar, berättar Hamid. Nu i efterhand hävdar Hamid att han 
skulle ha kunnat utgöra en resurs om han fått tillträde till skolan tidigare. 
Under den första samtalsintervjun säger han: 

H: Men handläggningen [på arbetsförmedlingen] påverkade det kanske i åtta, 

tio år. Jag var på den här avdelningen och det blev ingenting för mig. Jag 
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kunde fått lära mig lite om lärarutbildning eller fått jobba som resurs (.) eller på 

annat sätt i skola. Det fanns! Nu jag har förstått att det fanns möjlighet att få 

jobba som resurs i stället för att jobba gratis för Xsons eller  X AB i sex 

månader och sen säga hej då!  

Något senare förstärker Hamid att det var så många år som gick till 
spillo när han stod ensam vid en svarv. 

H: Ja men det var då dom [på arbetsförmedlingen] sa att jag kan ta fräs och 

svarv eftersom du kan (.) ritning och allt. Det tog så många år! Sen fick jag den 

här möjligheten att läsa på universitet (.) men CSN sa att du är mer än fyrtiofem 

år och det blir problem och så (.)  sen fick jag ett brev från arbetsförmedlingen 

som sa att (.) det kan ordna sig. Det var det. 

(M): Och så gjorde du den där ämneskompletteringen och så kom du in här nu i 

det svenska yrket lärare. Vad blev du mest förvånad över? Vad blev du 

överraskad över? 

H: Det var svårt att komma in, kanske det första året. Jag har sökt mer än (.) 

hundra, sista året – andra året också, mer än hundra ansökningar. Och jag fick, 

nej och nej, men till slut sa en skola att du kan komma till oss (.) Sen jag 

började där och sen de sa (.) jag hade problem med språket och (.)”-våra elever 

kan inte förstå dig”.  Jo (.) vi fick ett sånt problem. Sen jag jobbade i deras (.) 

en del i deras undervisning och en del på fritids (.) en som de hade. Det var 

första året (.) Sen jag sökte jobb igen och jag fick här på skolan. 

Hamid berättar att skolledningen tog beslutet att han skulle få jobba med 
yngre barn än de avgångsklasser han från början hade. Dessutom 
uppdrog man till lärarutbildningen att figursy några tillämpade metod-
lektioner som han deltog i under en period, säger han. I den fortsatta 
tjänstgöringen erbjöds även kollegahandledning till honom som stöd, 
berättar han vidare.  

H: Det kanske (.) jag hade (–) problem med undervisningen egentligen. Och 

barnen kunde inte förstå bra. Och inte jag heller, kunde förstå barnen så bra. 
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Inte första och det var egentligen svårt. Problem med språket, problem med 

klassen och problem med kultur och arbetslaget, hur det fungerade. Allt var 

nytt för mig och jag hade svårigheter med dom. Speciellt första chansen för 

mig.  

Trots att han varit ett tjugotal år i Sverige och förstår och läser svenska 
obehindrat, säger han att han känner sig sämre på att tala. Problem med 
språket hade han redan under den svenska lärarutbildningen, tillägger 
han och fick då individuell språkundervisning. Hamid pekar även på att 
problemen inte bara var av språklig karaktär utan att det var även svårt 
att förstå hur allt fungerar i skolan och vilka förväntningar som 
egentligen finns på en lärare. Det gäller inte bara gentemot eleverna utan 
även kollegorna, tillägger han.  

En fördröjd etablering 

Den andra samtalsintervjun dröjer eftersom Hamid under tiden byter 
tjänstgöringskommun och därmed inte får några längre vikariat till en 
början. Vår överenskommelse är att jag ska höra av mig med jämna 
mellanrum för att få vetskap om Hamid känner sig redo för ett upp-
följande samtal. Det dröjer till våren 2007 och vi möts då han precis ska 
packa ihop från ytterligare en skola efter att ha arbetat där i två terminer. 
Osäkerheten om vad han ska göra efter sommaruppehållet präglar 
samtalet.  

Vi sitter även denna gång i ett litet samtalsrum och börjar prata om 
Hamids tjänstgöring och var han arbetat sedan vi träffades fyra år 
tidigare. 

H: Jag har jobbat två år i Nystad, ett av de åren på W-skolan och ett år på E-

skolan. I två år har jag jobbat här i kommunen och vikarierat i tvåan 

(småskrattar) till och med nian. Och överallt.  

Varför han småskrattar tolkar jag som att han, som gymnasielärare i 
matematik och fysik, fått utmana sig själv att även tjänstgöra för riktigt 
små barn. Han säger att han har kommit över dessa svårigheter och till 
sist blivit erbjuden ett vikariat som MaNo-lärare på en och samma skola 
under en termin vilket förlängs att innefatta hela läsåret. Den 
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tjänstgöringen blir sammanhängande och till denna erfarenhet åter-
kommer Hamid mycket under den andra samtalsintervjun. I hans 
berättelse framkommer att under nästkommande läsår får Hamid 
återigen byta skola. Året därefter kommer han till ytterligare en skola 
men får även då besked om en termin i taget. Anställningsformen är inte 
säker och dessutom kan vikariaten innebära att Hamid ska undervisa i 
andra No-ämnen än vad han är utbildad för. Detta talar han om som ett 
uppenbart bekymmer för honom.  

H: Ibland är jag så ledsen att jag måste packa och slänga alla saker på en skola 

men de andra [lärarna] planerar nästa termin. Ibland är jag så trött på att inte få 

riktig tjänst att jag tänker köra taxi i stället. Jag har ett taxikort från tolv år sen 

men (.) jag försöker lite till som lärare. Jag vill ju vara lärare men det är inte 

bra att bara flytta skola hela tiden. Men det finns inga mattetjänster på 

gymnasiet och nu har de lagt ner en grundskola i kommunen och då ska alla 

som jobbade där som har fast (.) få nya jobb. Jag söker hela tiden allt med 

matte i alla åren. Jag hoppades på ett jobb i K-skolan. I går jag fick besked att 

annan lärare skulle gå före. Man blir trött. 

Identitetsframträdandet blir påtagligt då han ger uttryck för att 
lärarjobbet är meningsfullt för honom och får honom att känna igen sig 
själv.  

H: Till exempel om jag jobbar hela livet med människans utveckling och 

hjälper här och där, jag blir inte trött på det egentligen. (.) Ja, jag blir väldigt 

glad över det. Jag har en bekant som arbetar med att köra taxi och sånt. De har 

mer pengar, de har köpt hus men (.) egentligen jag tycker inte såna yrken skulle 

passa mig (.) Det har ingen mening för mig! Men om jag kan komma in och 

jobba som lärare. Det är verkligen det jag själv vill, jag blir glad. Det är viktigt 

för mig! 

I de här konstruktionerna framkommer identiteten av att vara en 
nykomling trots att Hamid arbetat i sex år inom den svenska skolan och i 
sitt tidigare hemland. Det framkommer att det tar tid att lära känna 
miljön och skolkulturen och som Hamid säger i vinjetten så är det svårt 
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att etablera sig som lärare om man får för korta tjänsteperioder. I Hamids 
berättelse verkar omgivningens bemötande inte underlätta inträdet i 
yrket eftersom han ständigt byter arbetsplats. Han berättar att när han väl 
har fått besked om att få jobba en termin blir han så tacksam. Han tar 
upp en händelse som exempel på att han inte vill vara en belastning för 
sin arbetsgivare och gör därför inga löneanspråk eller påtryckningar om 
förlängt förordnande. 

H: Rektor sa till mig på avslutningen på höstens avslutning. ”Du kan komma 

och fortsätta en vecka till”. Och sen veckan har blivit en och en halv månader 

och jag har inte fått lön! (småskrattar) Jag har inte fått anställnings (.) fått 

beskriva anställning. Och jag hade inte lätt att gå till rektorn och säga ”vad ska 

jag göra?” eftersom jag var rädd att han skulle säga att han inte ville ha kvar 

mig. (M): Va? H: Det var biologiläraren [den närmsta kollegan], när han 

förstod det, så hade han blivit arg på nåt sätt (småskrattar) och gick till rektorn 

och sagt ”vad gör du egentligen? Hur ska Hamid betala hyran och allt? Det är 

en och en halv månad som han inte har fått lön och sånt”. (Paus) Han [rektorn] 

hade glömt det. 

(M): Han hade glömt dig! 

H: Ja det var så. Men sen så kom på annons och jag hade skrivit på (-) rektorn 

han har mycket att göra och det är en lite äldre också. Kanske han inte orkar 

med allt (.) Annars är han en bra man så det är inget sånt. 

Hamid säger att rektorn inte försummat honom beroende på något 
”sånt”, vilket jag förstår som synonymt med diskriminering, utan han 
tror att det beror på att rektorn har för mycket att göra. Själv agerar 
Hamid inte utan en kollega ingriper. I berättelsen blir positioneringen av 
honom själv i förhållande till skolledningen tydlig. Han säger att han är 
helt enkelt rädd att avfärdas och att återigen behöva bryta upp och söka 
nya tjänster. Valet han gör är att hellre jobba på i tysthet utan att ha ett 
förordnande och chansa på att det löser sig, än att konfrontera rektorn 
med sin belägenhet. Hamids tidigare berättelse om sig själv som aktiv i 
en kamp för rättvisa har ändrats till en berättelse om att tiga och 
acceptera orättvisa förhållanden.  
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Nya premisser att förstå och hantera 

En annan plot som framträder är att Hamid har haft vissa problem med 
elever som uppträder på ett negativt sätt men att han försöker att hitta 
strategier för att möta dem. Under den första samtalsintervjun häpnar 
han över hur han har blivit bemött av vissa elever. 

H: Eleverna vill inte lyssna, vill inte läsa (.) inte alla. Det är mer än hälften som 

jobbar bra, men det är en grupp som vill inte och de förstör egentligen 

lektionen. Och läraren har ingen, har ingen makt för att (.) de [eleverna] sitta i 

klassrummet åtminstone tyst (.) inte störa de andra. Ibland de är helt 

störande!(.) Jag har sett min arbetskamrat, han är svensk och han har mångårig 

erfarenhet, kom till den här lärarrummet och grät. ”Eleverna stör och de vill 

inte och de lämnar inte ifred de andra att läsa”. Det var egentligen en (-) sån 

behandling /…/.  

Här positionerar Hamid sig i berättelsen som en bland andra lärare som 
har svårigheter med störande elever. Dock vill han inte lägga felet hos 
enbart eleverna utan berättar vidare hur han förstår uppkomsten till 
problemet. 

H: Nu för tiden (.) jag kan inte säga att det bara är svenska barn som gör så. Jag 

vet inte hur det har hänt där hemma [i tidigare hemlandet]. Föräldrarna till 

exempel de bryr sig inte om barn! De har inte tillräcklig kontakt med skolan. 

De förstår inte lärares problem! Till exempel om du säger till dem att ditt barn 

har såna problem, de säger ”Nej, det är inte mitt barn. Du ljuger! Det är inte 

mitt barn som gör så!” Det finns (.) speciellt föräldrar till de barn som har 

problem. De flesta säger så. De själva har stora problem och tänker inte på 

barnen! /…/ Det är ingen fostran egentligen! Här har vi barn som inte går till 

lektionen (.) de röker och är tretton år. Det är störande och sen kan det ta två 

eller tre månader att få tag i föräldrarna. De är inte hemma, de har inte tid (.) 

man ringer och det är ingen som svarar. Man skickar brev (.) barna lämnar inte 

till föräldrar (.). Resultatet blir så att barnen utvecklas med det här problemet. 

Det är inte lätt att rätta till! Såna saker påverkar. 
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I Hamids berättelse, liksom i Sierras, framkommer denna bild av 
föräldrars relationer till sina barn som förklaring till de disciplinära 
svårigheter skolan har att hantera då elever uppträder ouppfostrat. 
Hamids beskrivning av elever visar att han mött somliga som inte 
självklart ser honom som en auktoritet. Hans jämförelse med hur denna 
typ av elever hanterades för trettio år sedan i hans tidigare yrkespraktik 
förstärker bilden av att han nu får arbeta under nya premisser.  

(M): Fanns det såna barn i X-land när du var lärare? Sådana här barn som inte 

riktigt ville och som var störande på nåt sätt? 

H: Ja, det fanns,  men inte så många! 

(M): Vad gjorde man med dom? 

H: Man tog och kallade föräldrarna till skolan och (.) sa till föräldrarna att ”ditt 

barn kan inte läsa. Det ska sluta med utbildningen.”  De skulle ha slutat med 

utbildningen för att de andra skulle få fortsätta. Men det är inget bra sätt heller. 

Men här [i Sverige] finns special och man har möjlighet att göra lite mer, man 

har lite mer resurs, speciellt när det gäller mellanstadiet.  

Han ger uttryck för att han är helt klar över att det tidigare hemlandets 
strategi inte är lämplig. Under det andra samtalet säger han att han 
tycker att han kan hantera en hel del bättre än vad han gjorde under sina 
första läraruppdrag i Sverige. Trots att han ser en förändring hos sig 
själv märker han av initiala samarbetssvårigheter som kan vara likartade 
vid varje ny termin med nya elever.  

H: Ja, men i början då jag börjat (.) här några elever har gått (.) jag vet vem var 

de också, de har gått till rektor och sagt ”Vi kan inte förstå vad Hamid säger”. 

Det var två ambitiösa elever men de var osäkra. De alltid var rädda och sånt. 

Och sen han [rektorn] pratade med mig och en av mattelärarna har kommit till 

mina lektioner under en vecka. Och bara kom och sitta och satt där eller ibland 

hjälpte en elev och ingenting mer. Sen eleverna ville ha mig i matte efteråt. 

(M): Så de eleverna, de förstod sen? 
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H: Ja. De förstod sen (.) som jag vet många gånger de hade lärare i 

klassrummet, vi har samtidigt matte i salarna bredvid varandra, de lämnade sina 

klassrum och kom till mig och frågade ”vad är det och vad är det och?”[för att 

lösa matteuppgifter] 

(M): Det är du van vid att elever kommer till rektor och säger att de inte förstår 

eller kanske för att de mest är så oroliga för att de inte ska få sina betyg. Eller 

vad är det? 

H: /…/eleven var lite rädd för betygen och sånt. Sen var det lite fördomar också 

som påverkar. ”Invandrare kanske inte kan” och det är sånt också, det finns sånt 

också lite fördomar från början (.) men de har lärt sig eller inom samhället har 

de lärt sig att svenskarna är bäst! Det är sånt som de har lärt sig. Det är (-) 

problemet är inte egentligen (.) de vill inte diskriminera, men de har förstått fel. 

Det är problemet. 

Dessa svårigheter, säger ändå Hamid under den andra samtalsintervjun, 
att han övervunnit när han väl kommit in i en tjänstgöring. Han tillstår 
att eleverna har fördomar men att dessa är grundade i osäkerhet för det 
okända. När han blir bekant med eleverna så släpper deras motstånd. 
Han vill inte heller nu benämna det som diskriminering eftersom han har 
förståelse för fenomenet att det ”svenska” upplevs som det riktiga.    

 (M): Har du har du förändrat din egna lärarroll under de här sex åren? 

H: Ja, jag är mycket säkrare. Och språket har utvecklats också. Och hur man 

pratar med elever och hur man ja tar hand om eleverna som inte sköter sig bra. 

På E-skolan där jag började blev jag helt arg, men vi hade elever som var ännu 

värre på P-skolan och där har jag aldrig blivit arg. Och jag kunde påverka! 

(M): Du har hittat nya uttryckssätt menar du? 

H: Jag har lärt mig mer hur man gör här i Sverige. Det är viktigt!  
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Hamid förtydligar att han nu använder språket i hög utsträckning till att 
motivera och förklara för sina elever varför de ska uppföra sig på det ena 
eller andra sättet men under de första tjänsteåren blev frustrationen stor. 
Här framställer Hamid sig som säkrare och därmed lugnare. En annan 
egenskap han säger att han behöver ha är ett outtömligt tålamod. 

H: Man säger hundra gånger ”gör inte” men fortfarande är det samma sak./…/ 

Vi hade såna elever i hemlandet som här också. Men den skillnad som finns här 

är att läraren har mindre makt eller mindre möjlighet. Vi har på P-skolan lärare 

som har sjukskrivet sig på grund av en elev som har hotat honom. Rektorn 

kunde inte göra nånting och läraren hade sjukskrivet sig en månad. Det var en 

helt vanlig svensk lärare med tjugo, tjugofem års lärarerfarenhet!  

Det är en arbetsam miljö, som framträder i Hamids berättelse, där både 
lärare och elever hela tiden vistas i en pågående förhandling om vad som 
är ett rimligt uppträdande. Även mycket erfarna lärare kan bli illa 
behandlade då de inte kan samarbeta med alla sina elever, framkommer i 
berättelsen. En lärares yrkesethos är beroende av att ha eleverna med sig 
och Hamid anser att han lyckas samarbeta genom att visa eleverna sitt 
genuina intresse. 

H: Jag visar att eleverna är viktiga. Det är det som är grunden!  

En tillgång i kollegiet  

En tredje plot som finns synlig i Hamids berättelse men som visar sig 
tydligast i det andra samtalet är att se sig som en resurs. En utveckling är 
möjlig att skönja i hur Hamid talar om sig som lärare och kollega. I 
andra samtalet beskriver han sig som någon som kommer med förslag 
om hur man kan korrigera störande elever. 

R: Jag hade en dag på P-skolan, en dag på simhallen där tre, fyra elever hade 

förstört hela dagen för alla. Och simhallen var tvungna att stänga och skicka ut 

300 elever på grund av de tre. Och jag sa på arbetslaget att vi skulle göra 

någonting, att skriva till föräldrarna när vi har såna dagar då vi åker bort eller 

åker till simhallen eller något sånt (.) så ska föräldrarna var med eller barnen 
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vara hos föräldrarna hemma. Annars (.) Man kan inte låta tre förstöra dagen för 

3oo elever! /.../ Det är det här som jag föreslagit och arbetslaget har skrivit att 

vi ska göra så.  

Hamid positionerar sig som en lärare med erfarenhet av att skapa 
ordning och arbetsro och som kan få andra svenska kollegor att följa en 
konsekvent linje. Men vad som också är påfallande i hans berättelse är 
konstruktion av tillhörighet då han talar om ”vi”. ”Vi skulle göra något, 
vi har såna dagar, vi har på skolan haft, vi ska göra så”. Här inkluderar 
han sig i talet om skolan där han varit under ett år. Han ger uttryck för 
att hans yrkesethos återupprättas och det är då hans ämneskompetens 
kommer till sin rätt. 

H: När det gäller kunskap så kanske egentligen jag har obegränsade kunskaper. 

Jag brukar läsa. Och jag har jobbat och undervisat i matematik till tolfte klass 

och i fysik jag har läst mycket. Vad det gäller ämnet och kunskap har jag haft 

många (.) som till exempel det var ett matteproblem som en del kollegor med 

de duktigaste eleverna inte kunde lösa. Jag gick in och sa ”det är så”. Men på 

andra sätt också till exempel när det gäller invandrarbarn, jag har lättare att 

övertala dem!  

(M): Har du det? 

H: Ja! Till exempel det var på P-skolan det var en lärare som hade svårt med en 

elev och det blev något bråk mellan dem. Eleven sparkade på dörren och 

läraren var helt trött på det. Och sen när jag gick in och tog in eleven till ett 

annat klassrum och pratade lite med honom. Sen gick han in i klassrummet igen 

och ber om ursäkt till läraren och läraren blev jätteglad. Och sen han [eleven] 

skötte sig hela tiden. Men jag brukade gå till honom och påminna om det och 

det och det.  

Hamid positionerar sig som en lärare som flera elever har lättare att ta 
upp egen problematik med eftersom de inser att han kan ha större 
förståelse för vad de upplever än vad etniskt svenska lärare gör. Han 
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berättar att även kollegorna resonerar så och ber honom att ha hand om 
speciella elever.  

H: Och lärarna har sagt många gånger att jag kunde göra det och det och det 

gjorde jag på övertid och på fritid också. 

(M): Är det med hjälp av din egen erfarenhet som invandrare som gör att du har 

lättare att ta i (.)? 

H: Erfarenheten är en sak och kultur också som jag vet. Vilken kultur till 

exempel har de barnen (.) eller problemet. Jag vet också.  

Han ger som exempel tre syskon med utländsk bakgrund som han fått 
speciell kontakt med efter det att han stött ihop med fadern på skolan. 
De båda männen fick förtroende för varandra och här kunde de 
utländska bakgrunderna vara förenande. Efter att ha fått ta del av faderns 
historia hade Hamid lättare än andra lärare att ta sig an eleverna, säger 
han. 

H. När vi har utomhusaktivitet eller när de får syn på mig, de kommer till mig 

direkt. Kommer och vi sitter och pratar lite och de känner sig lite säkrare på 

något sätt. Och situationen, jag förstår bättre än de andra lärarna. På så sätt jag 

har lättare att prata med dem och jag känner att de har lite extra respekt för mig 

också.  

Respekten som han känner från elever med utländsk bakgrund delas 
även av de flesta etniskt svenska eleverna. Han tar dock upp ett motsatt 
beteende som han mött utav ett gäng elever. 

H: De var på mig från början. Det var flera små grabbar, de var söta, men de 

tänkte att (-) ”Vad heter du? Vad hette din pappa? Vad heter din fru?” sådana 

grejer höll de på med hela tiden. Inte en gång, hundra gånger! Men jag har 

hjälpt dem (.) och i slutet av termin vi har blivit jättevän /…/ Och sen på 

avslutningen alla kom till mig och sa ”trevlig sommar” och var glada. De har 

förstått att jag förstår dom.  
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Hamid framställer sig som att han har förmågan att bryta ett negativt 
beteende och att få eleverna med. Han ger uttryck för ett yrkesethos som 
är tillräckligt starkt för att inte slås ned. Hamid fortsätter att tala om 
skolan i allmänhet, där han som medlem i kollektivet ”lärare” vill se 
förändring till det bättre.  

 

H: Pedagogiken den som vi har nu är inte tillräcklig för det beteende som 

eleverna har nu. Till exempel fusk, finns med. Kanske för några år sen (.) det 

inte fanns. Det är droger, som finns med. Mobbning, finns med. Och den 

möjligheten som skolan har det räcker inte att svara på det! Det är (.) ska man 

jobba mer med det. Och sen en mångkulturell skola som vi har i alla skolor, där 

finns skolor med elever från minst tio nationaliteter, mer kanske och då lärarna 

inte förstår en del av dem. Situationen som de har hemma, föräldrarna, till 

exempel de /…/ barn som jag har talat om.  

Vad som också går att se i berättelsekonstruktionen är att Hamid nu talar 
om den sociala delen av läraryrket mer än om det ämnesmässiga som 
varit dominerande i hans berättelse om lärarens arbete under det första 
samtalet. Han framställer sig som en lärare med självinsikt om vad han 
behöver utveckla men han beskriver sig inte som unik i detta hänseende 
utan anser att skolan som institution står inför problem man inte har 
fullständig beredskap för. Ett identitetsframträdande som synliggörs i 
talet om skolan i förändring är att han vill vara med och att han ser sig 
som en resurs. Hamid betonar att man behöver kommunicera med 
föräldrar till de nya kategorier av elever som inkluderas i dagens skola. 
Han säger att man måste vara bättre på att behandla elever olika och 
utifrån deras specifika förutsättningar. Utifrån sina erfarenheter drar han 
slutsatsen att om skolan har en elev som nyligen kommit från ett 
krigsdrabbat område, kan man inte bedriva samma undervisning som 
tidigare. Hamid beskriver sig i berättelsen som en pedagog som inte skyr 
en besvärlig verklighet utan är förändringsbenägen. Han positionerar sig 
även i berättelsen som en lärare som står nära sina elever och som 
uppskattas för det. 

H: När jag slutat terminen och jag var den enda läraren som fick blommor av 

några i niorna. De kom till mig med blommor och sånt. 
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(M): Det låter som du är en uppskattad lärare. 

H: De (-) Ja, jag ser att många elever kommer till mig och är glada och gör 

hälsningar och sånt. Jag bryr mig om barna och deras utveckling och eleverna 

ser det! 

(M): Tror du att det är det som är skillnaden. 

H: Ja det vet jag att det är så. 

Hamid talar om att hans syn på barnen genomsyrar hans sätt att vara och 
detta leder till att han får ökat förtroende från många elever.  

 

Sammanfattning 

Hamid återkommer i sin berättelse till hur hans första år som lärare i 
Sverige gestaltade sig och att det varit en prövning för honom. Men 
denna prövning är inte den första i Hamids liv utan hans berättelse har 
karaktären av ”livet som en hinderbana” (Öberg, 1997, s 87). Hamid har 
genomgått många svårigheter före åren som lärare i Sverige. Han 
berättar om sig som en person som gjort många uppoffringar för sådant 
han tycker är väsentligt.  

Trots att Hamid själv har genomgått många förändringar under sitt 
vuxna liv så finns ingen synlig mattning i att möta nya utmaningar. 

Han positionerar sig i underläge då han berättar hur han får utstå 
ovissa tjänsteförhållanden. Ett identitetsframträdande som blir tydligt i 
det första samtalet är att han känner sig mindre värd än svenska kollegor. 
Under det andra samtalet konstrueras motbilder mot denna beskrivning 
då han berättar om sig som den som övervinner elevers fientligheter eller 
då han framställer sig som en konstruktiv kollega som ger förslag om 
hur man i arbetslaget kan arbeta med stökiga elever. Hamid framställer 
sig med en större säkerhet som tyder på en utveckling av både status och 
legitimitet under längre tid av tjänstgöring. 

Ännu ett genomgående drag i båda berättelserna är att han inte ger 
upp trots att det finns påtagliga motgångar. I den första samtalsintervjun 
berättar Hamid att han får gå ifrån sin tjänst beroende på elevers och 
kollegors klagomål. Han använder aldrig uttryck som diskriminering då 
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han beskriver hur han ibland blir åsidosatt utan ser orsakerna hos sig 
själv eller i strukturer (Lahdenperä 1997; Bredänge, 2003; Runfors, 
2003).  

Identitetsframträdanden som utkristalliseras ur berättelserna är en 
lärare med en tydlig ambition att vara kvar i yrket och rekonstruktionen 
av ett yrkesethos är möjlig då han arbetar längre tid med samma elever. 
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K A P I T E L  E L V A  

 

Miranda 

Jag räknades aldrig som utbildad. 
Jag kallades hela tiden 
obehörig lärare! /…/ 

Det är den svenska utbildningen som är 
jätteviktig 

här i Sverige! 
(Miranda) 

 
 
 
 
 
 

Under det första samtalet träffas vi i Mirandas hem, i en storstad i södra 
Sverige. Hon har valt platsen för att den passar henne bättre än att ses i 
skolan. I hennes inledande del av berättelsen framgår att redan då 
Miranda kom till Sverige, från sitt tidigare hemland, bestämde hon sig 
för att gå vidare inom läraryrket. Det var i skolan och bland elever hon 
trivdes, säger hon. Språket utgjorde hinder men genom 
arbetsförmedlingens försorg ordnades praktik samtidigt som Mirandas 
svenskstudier pågick. Bara hon kom in i lektionsrummet kände hon sig 
som hemma även om mycket skilde sig åt, berättar hon. I sitt tidigare 
hemland hade hon varit motsvarigheten till lågstadielärare och ansvarat 
för alla ämnen i elevgrupper som ofta var mycket stora. De elever 
Miranda fick möta här i Sverige gick i 1-3:dje klass och i mångt och 
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mycket fanns arbetsuppgifter som Miranda var förtrogen med och kunde 
hjälpa till med trots att hon inte behärskade språket. Den frustration och 
förödmjukelse som ibland var kännbar var något hon satte sig över, 
säger hon. Under de åren såg hon till att hennes barn skulle komma in i 
gemenskapen bland kamrater i barnomsorg och skola. Miranda insåg att 
detta var deras nya hemland och att återvända till det tidigare var inte 
aktuellt, säger hon.  

Miranda hade blivit avskedad från sin lärartjänst efter sju år i det 
gamla hemlandet för sin ”moderna” undervisning.  

Mi: Jag fick inte jobba mer för jag var inte lämplig! Som människa som lärare 

alltså (paus) Men jaa 

(M): Av rent politiska skäl? 

Mi: Ja det var det (.) det var. För för att mina åsikter var inte de samma (.) 

Konflikten började med mig och min rektor. Han som jobbade som rektor. Det 

var han som anmälde mig som (.) olämplig lärare som (.) olämplig människa 

sån som inte får vara i närheten med barn, för att det ”blir hjärntvätt av barna” 

när jag är i klassen. För jag säger att ”Det är inte rätt, ni ska inte lyssna på 

dem”. För jag tyckte inte det var rätt saker och ting som de [förespråkare för 

regimen] säger. Men (.) man får inte säga så. 

Miranda säger att hennes beslut att flytta var väl underbyggt trots att det 
var svårt att fatta. Det innebar att hon inte skulle få återse sin familj på 
många år. Miranda berättar vidare att under hennes uppväxt bodde de i 
ett utpräglat medelklassområde och att hennes far kunde betala för alla 
barnens skolgång utan att behöva ta lån.  

I det forna hemlandet 

Att Miranda valde läraryrket berodde på att hon alltid varit förtjust i barn 
och tyckt om att arbeta tillsammans med dem. Den skola hon själv 
tjänstgjort i tidigare var också för medelklassen barn, säger hon.  

Mi: Det var en allmän eller statlig [skola], kan man säga. Det är vanligt alltså. 

De rika (.) var inte bland de grupperna. De rika har (.) bor inte i de här 
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områdena. Det är väldigt tydligt i X-land att (.) i det området bor bara rika och 

i det området bor bara de som var mitt emellan. Det är klasskillnaderna, och 

där borta bor de som har väldigt dåligt. 

Hon berättar att lärarna arbetade i skift och att hon brukade ha 
morgonskiftet mellan klockan 8 och 13 och därefter kom en annan lärare 
och andra barn som avlöste. Det var huvudsakligen undervisning hon 
ägnade sig åt under sina arbetstimmar och då eleverna blev hämtade av 
sina föräldrar gjordes en avlämning och gavs anvisningar om vad eleven 
skulle ha som läxa och vad föräldrarna hade att följa upp. Miranda 
brukade satsa några extra timmar i veckan på de elever som av olika 
anledningar inte hängde med i undervisningen. Det gjordes utanför den 
ordinarie arbetstiden och belönades med stor tacksamhet från 
föräldrarna. 

Mi: Man får så mycket presenter och sånt (småskrattar). Föräldrarna är inte 

kanske så välutbildade så de kan inte ta så mycket ansvar. Sen ja (.) du satsar 

själv som lärare och försöker hjälpa dem så gott det går. Men (.) för det mesta 

finns det (.) det är vanligt (.) i vår kultur alltså säger man att ”har man inget att 

äta så försöker man utbilda sig” man försöker satsa på utbildning för att man 

vet att det finns nåt i framtiden.  

Föräldrarna var påtagligt involverade i sina barns skolgång och för den 
elev som hade svårigheter att följa undervisningstakten fick föräldrarna 
själva ombesörja kompensatoriska åtgärder. Miranda berättar vidare att 
det var vanligt att lärare jobbade med extraundervisning även på kvällar 
mot betalning och att det startades en kurs när fyra, fem elever anmält 
sitt intresse. Hon själv hade aldrig ägnat sig åt den typen av undervisning 
utan var klar med sin arbetsdag vid ett-tiden. Konferenser hade man inte 
och förberedelsearbetet inför undervisningen var inte så betungande då 
stoffet uteslutande hämtades från två böcker som var samma från år till 
år. Till dessa hörde en lärarhandledning som gjorde att undervisningen 
följde ett uppgjort mönster. Direktiv angav vad som skulle behandlas 
och när det skulle vara avklarat. Rättningen delade hon lika mellan sig 
och elevernas föräldrar. 

Mi: (.) och lärare jobbar inte så mycket som man gör i Sverige (.) för att (.) 
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rättningar och så (.) jag kan säga att femtio procent läraren och femtio procent 

föräldrarna /…/ till exempel mattelektioner. där rättar föräldrarna och skriver 

namnet under. Det vill säga att de har kollat och jag behöver inte göra 

någonting. Diktamen (.) det är läxa nästan varje varje kväll. De har mycket 

läxor. Det (.) är mycket mycket läxor och mycket mycket disciplin /…/ 

Läraren har jätte stor makt alltså över barna och föräldrar. Det är stor respekt 

för läraren och för lärarjobbet och (.) det är skillnad [ i jämförelse med 

Sverige]. 

(M): Ser man på lärare med andra ögon, liksom? 

Mi: Ja visst det, det är lärare som öppnar öppnar alla vägar. Det är lärare som, 

vad kallas det för?. ..som är vägledare som visar rätta vägen och som visar rätta 

vägen som du ska följa. Och föräldrarna säger hela tiden ”Du måste lyssna på 

din lärare för hon har rätt, eller han har rätt”. Det är skillnad det är stor 

skillnad.  

Miranda framhåller att hennes tjänstgöring var dikterad av samhällets 
normer och lärarens autonomi var låg då undervisningen byggde på 
tydliga förevisningar och böcker som var lika över nationen. I sin 
beskrivning av eleverna framkommer att Miranda verkligen tyckte om 
dem även om deras sätt var reglerat av traditionen att sitta tyst och göra 
vad man blivit tillsagd. Lärarens status är oinskränkt hög och 
underbyggdes av både elevers och föräldrars tillförlit. Lärarens 
legitimitet var även den stor och beskrivningen att ”vara den som öppnar 
dörrar” är talande för hur omgivningen såg på lärarskapet. Miranda 
vägrade att acceptera allt det som hon ålades att säga och göra, uppger 
hon. När det avvek för starkt från hennes egen moral och etik talade hon 
om för eleverna att de inte ska tro eller lita på vad regimen proklamerar. 
Hon gör anspråk på att det var denna vägran som kostade henne hennes 
anställning och som även fick följder för Mirandas fortsatta liv. 
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En svårvunnen status 

Med dessa lärarerfarenheter kom Miranda in i den svenska skolan som 
först praktikant medan hon lärde sig svenska och därefter som 
hemspråkslärare och sv 2 lärare efter några kurser. Hon arbetade inom 
en kommun i elva år och därefter flyttade hon till den stad hon nu är 
verksam. Till en början fick hon vikariat men hon kände att det var inte 
vad hon ville. 

Mi: Jag kände att jag varit vikarie – jag var inte lärare. Jag var inte (-) 

praktikant, hjälplärare (.) Jag var ingenting! Jag kände jag är ingenting för dem 

[kollegorna]. De bryr sig inte så mycket. De bara lägger fram uppgifterna och 

”så ska du göra det och det”. Och så får man en tredjedel av deras lön plus att 

jag räknades aldrig som utbildad. Jag kallades hela tiden obehörig lärare!  

Miranda talar med en påtaglig indignation över hur hon blivit bemött. 
Vilket kan jämföras med liknande upplevelser hos lärarna i Beynons 
(2004) och Andersson studier (2006 a, b). Efter två års studier med flera 
möjligheter till verksamhetsförlagd utbildning på skolor gjorde henne 
ännu mer beredd att göra sig gällande och hon märkte att omgivningen 
hade större förtroende för hennes kompetens efter den nya lärarexamen. 

Mi: Det bästa som hände med mig var att jag fick (.) att jag fick en helt annan 

status. En nystart med jättebra självförtroende! Man är duktig, man har jätte 

mycket med sig med många års erfarenhet man har träffat massor med barn 

och sen (.) man har lärt sig väldigt mycket. Det spelar ingen roll om du har tre 

års utbildning eller fem år. Det är den svenska utbildningen som är jätteviktig 

här i Sverige! Det är synd på ett sätt alltså, men den hjälper. 

Miranda fick anställning på en skola där hon tidigare försökt att få plats i 
den kommun som tidigare visat hennes kompetenser svalt intresse. 

Mi: Jag räknas inte som annorlunda nu, jag kanske har hamnat i en bra grupp 

för de är otroligt bra och hjälpsamma. Det första året var det nästan varje dag 
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som nån kom och frågade om de kunde hjälpa mig med nåt. Då var det många 

som var frivilliga att hjälpa mig. Det tyckte jag var härligt! Och de sa ”Vi har 

hört väldigt mycket om dig och vi vill gärna jobba med dig”. Och det är jätte 

roligt för mig! Jag tycker det är (.) Oj, vad bra! Det är den svenska 

utbildningen som räknas!   

Här i uttalandet sker en tydlig positionering av att först med en svensk 
utbildning som kvitto blir Miranda uppvaktad av kollegor och tillfrågad 
om samarbete. Identitetsframträdandet med att inte räknas som 
annorlunda efter år av att inte ha räknats visar sig.  

Mi: Men här i Sverige är undervisningen en liten del i det du gör. Du är 

skolsköterska, du är mamma, du är psykolog, du är vän. Och så pappersjobb, 

det finns det otroligt mycket av i Sverige. /…/ Här har vi morgonmöte och på 

tisdagar är det konferenser och på torsdagar har vi arbetslagskonferenser och 

två, tre tillfällen per år är vi på spårkonferenser. Vi har massor av olika 

föreläsningar och vi är överallt på kurser. Det är jättemycket sånt! Och sen är 

det samtal! Jag vet inte hur många samtal jag har varit på. Det är med rektor 

och det är med kurator och vi tog upp det här med att få assistent till killarna. 

Vi försökte skicka ansökan till (-) vi skulle förklara och jag skrev en hel sida 

varför jag ville ha assistent för de två. Det är jättemycket såna grejor.  

Miranda berättar att hon under de första tjänstgöringsåren känt att hon 
”sprang” hela tiden för att komma ”ikapp”. Hon hade för avsikt att göra 
sitt eget undervisningsmaterial och bygga upp en depå av stoff förutom 
de läromedel som hon hade att tillgå. Hon häpnade även över allt arbete 
i konferenser och samarbeten som behövdes under en arbetsvecka 
förutom den direkta undervisningen. I berättelsen framkommer också att 
stora skillnader vad det gäller läraryrkets status gjorde henne förundrad. 
Här i den svenska tjänstgöringen upplevde inte Miranda att hon hade den 
position gentemot elever, föräldrar eller yttervärld som hon vant sig vid i 
det tidigare hemlandet. Här kan återigen göras en jämförelse till läraren 
”Ingegerd” i Pérez Prietos studie (2004). 
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En ny legitimitet  

Kontextuell inramning till det andra samtalet 
Under det andra tillfället då jag träffar Miranda har jag möjlighet att 
följa henne under en dag. Eftersom hon är klasslärare vistas vi stor del 
av dagen tillsammans med hennes elever i ett klassrum som Miranda 
ansvarar för. Här är möblerat och dekorerat för att skapa arbetstrivsel 
och under vissa av dagens moment spelas klassisk musik. Eleverna sitter 
sex och sex eller fem och fem kring gemensamma runda eller fyrkantiga 
bord. Miranda berättar att mycket av arbetet med eleverna bygger på 
rutiner. Man börjar varje arbetsdag med 15-20 minuter enskild läsning. 
Böckerna väljer eleverna från ett eget klassbibliotek där Miranda har 
sorterat titlarna efter svårighetsgrad. Eleverna väljer själva på vilken 
nivå de ska läsa. När en bok är utläst fyller eleven i en 
recensionsblankett som återfinns i en speciell låda. Därefter står det 
matematik på dagens program.  Böckerna har Miranda köpt in för sitt 
läromedelsanslag, berättar hon. De är alldeles nyligen utgivna och 
bygger mer på problemställningar och logiska resonemang än bara 
talträning. Miranda berättar för mig att under några matematikpass i 
veckan frångår man helt och hållet böckerna och arbetar tillsammans 
med mer laborativ matematik.  

Eleverna går på rast och Miranda och jag förflyttar oss till 
personalrummet. En av kollegorna från det första tjänstgöringsåret hälsar 
på mig och presenterar sig som Mirres ”biokompis”. När vi senare sitter 
i vårt inspelade samtal tar vi upp hur hon valt arbetsmaterial och skapat 
sitt klassrum. Hon börjar dock med att berätta om sitt samarbete med 
kollegor och den varma tonen som fanns personalrummet. Hon betonar 
att hon positionerar sig som ”invandrare” men att kollegorna inte gör 
det.  

Mi: Nu säger de [kollegorna] aldrig att jag är invandrare eller, de sitter framför 

mig och pratar om massor, massor av saker om invandrare (.) och när jag tittar 

på dem och börjar skratta. Säger dom ”Vi menar inte dej, för du räknas inte” 

(skratt) Så säger de. Men jag är invandrare och det spelar ingen roll. 

Miranda ger uttryck för att ha ett jämlikt förhållande till sina kollegor 
och att diskussioner om till exempel trosuppfattning kommer upp ibland. 
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Mi: De kommer och frågar mig väldigt mycket faktisk. Jag har sagt till dem att 

jag har läst väldigt mycket extra, jag har läst tio poäng extra om Koranen, 

alltså./…/ 

Miranda ger uttryck för likheterna mellan sin trosuppfattning och den 
kristna och tycker inte att det är några motstridigheter i vad de båda 
religionerna har för syn på människan och livet. Hon hävdar även att de 
anvisningar som hon har att följa i den svenska läroplanen är inte 
främmande för henne. Hon talar om en och samme Gud utifrån sin 
övertygelse och beskriver sig som att vara modern muslim. Senare i 
samtalet framkommer att hennes omgivning inte längre undrar över 
värderingar utan om de frågar något över huvudtaget som gäller 
Mirandas muslimska erfarenheter är det runt konkreta saker.  

Mi: De kommer och frågar mig lite grann om månaderna och om skillnaderna 

till exempel på åren och sådana saker. Men ja, vi diskuterar lite grann, men (.) 

Nej inte så mycket! (.) För de går igenom böckerna de har och tror på det som 

står mycket mer än vad en muslim berättar för dem. Om de brukar skoja med 

mig och säga ” Du är ingen riktig muslim” (skrattar).  

Kollegorna positioneras som vänner som till en början frågade om det 
exotiska hos Miranda men som alltmer glömmer att utnyttja hennes 
kunskaper om till exempel islam. Miranda tycker att detta är tecken på 
att hon är fullständigt accepterad som kollega. En liknande utveckling 
har skett i kontakten med föräldrar till de elever hon undervisar. Hon 
berättar att till en början förhöll sig många föräldrar mycket avvaktande 
mot henne och flera besökte hennes lektioner för att kontrollera att allt 
gick rätt till. Ibland satt det fyra fem föräldrar längst ner i klassrummet 
och Miranda säger att hon förstod det som att de inte litade på hennes 
förmåga. 

Mi: Jag kände mig stängd för jag var tvungen att hålla koll på hur jag pratade 

hela tiden. Prata rätt och sånt (.) va mer försiktig, men äh (.) ja men de ville 

kolla. Men nu blir det väldigt lugnt. De kommer då och då och de säger själva 

att de är väldigt nöjda. Och att det går väldigt bra för barna alltså. Jag har sex 

syskon [till föregående elevkull], som de [föräldrarna] sa själva att de sökte, när 
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de skickade ansökan så dom har skrivit att de vill vara med mig alltså deras 

barn. Jag tycker det är väldigt roligt Ja, trots brister (skratt) 

Miranda berättar att hon har gått igenom flera faser under sin treåriga 
tjänstgöring. Hon säger att hon har lärt sig att ”ta det lite lugnt” och 
därmed ge sig själv större rättvisa. 

Hon ger uttryck för att hon trivs bättre och bättre och att hon känner 
att hon har stor glädje i sitt arbete. 

Hon framställer kollegor och föräldrar som om de accepterar henne 
och hon talar om den legitimitet Miranda känner att hon fått av sin 
omgivning. Hon säger att det beror på att hon fått papper på – ett kvitto 
på- sin lärarkompetens med svenska mått mätt. Här blir ett 
identitetsframträdande tydligt i berättelsen då det är det svenska kvittot 
som gjort henne till en som räknas. Men senare under det andra samtalet 
hävdar hon att hon har förmågor som hon utvecklat i sin ursprungliga 
yrkesutövning och som utgör kvaliteter som den nuvarande 
omgivningen efterfrågar. Hon talar om sin förmåga att inte ducka i 
konflikter utan att deklarera sin tydliga mening. Det kan gälla i 
samarbetet med föräldrar men även i arbetet med elever. 

Mi: Jag har inga problem med föräldrar. Jag gör mitt jobb och jag brukar säga 

till dem det första jag gör vid första föräldramötet att ”Jag är väldigt rak!” Jag 

säger det och varje gång så skrattar dom för att (.) Jag tycker att man i Sverige 

går mycket baklänges, man pratar jätte mycket bakom, man säger inte så rak 

fram. Jag tycker att man måste säga rakt alltså ”Vad är problemet? Där är 

problemet!” Jag har gjort det och jag har pratat med dom och sen så kan man 

inte göra så mycket /…/ Jo, jo jag tycker dom [föräldrarna] har sagt, i alla fall 

när vi hade utvecklingssamtal, när vi satt själva. Så sa de att de var väldigt 

tacksamma bara för att jag är väldigt rak. Jag har vunnit på det väldigt mycket! 

Miranda tar upp det ”svenska” sättet att hantera konflikter som en 
kulturyttring mot vilken hon har en avvikande strategi. Hon har tidigare 
sagt att hon förundrats över hur många samtal som förs i skolan. Själv 
önskar hon ett snabbare sätt att hantera frågor, säger hon. Hon pekar på 
att man inom skolan borde ha en större beredskap för att definiera 
konflikter och lösa dem. I konstruktionen av berättelsen framträder 



162 
 

hennes erfarenheter av tydlighet som en tillgång. Hon berättar att hon 
funnit respekt från sin omgivning genom att tillämpa sina 
ledarskapsstrategier. 

Sammanfattning 

Miranda beskriver att hon har tjänstgjort i en skola som varit 
lärarcentrerad med tydliga kontrollrelationer där makten varit synlig och 
påtaglig. Ur ett elevperspektiv har pedagogiken varit tydlig och det har 
varit läraren som bestämt, medan det ur lärarsynvinkel varit rektor eller 
skoldirektör som gjort det. Miranda framställer sig som en människa 
med en egen hög moral och stort civilkurage. Hennes berättelse om vad 
som är riktigt och lämpligt att ge som lärare till sina elever återkommer.  

I hennes berättelse växer bilden fram av en lärare som tycker om att 
samarbeta med elever. De utgör källan för hennes arbetstrivsel och 
hennes förmåga att kommunicera med dem är tydlig i hennes berättelse. 
Hon framställer sig som om hon funnit möjlighet att samspela med 
eleverna på ett nytt och mindre distanserat sätt. Medskapandet av ett 
yrkesethos tillsammans med elever är ett framträdande inslag i 
berättelsen. Hon positionerar sig som en lärare med en egen moralisk 
övertygelse och tar själv upp skillnader mellan å ena sidan religion och å 
andra sidan kultur samt tradition. I berättelsen förklara hon att i hennes 
tidigare hemland försvarades mycket i religionens namn av det som 
antingen var gamla traditioner eller nyskapade kulturyttringar (Ehn & 
Löfgren, 2001/2006, 2007; Stier, 2009). Ett genomgående framträdande 
är hennes betoning på att hon emotsatte sig det förra landets 
uppfattningar om skola och undervisning. I det andra samtalets 
beskrivning av den tillhörighet hon har i sitt kollegium talar hon om sig 
som modern muslim och ser inte stora skillnader mellan en kristen och 
en modern muslimsk etik. Det ligger ingen konflikt i att undervisa efter 
de läroplansdirektiv som åläggs henne, säger hon. I Mirandas berättelse 
betonas något som Orlenius (2003) benämner en gemensam värdebas. 

Det som Miranda vill belysa som det som skiljer henne från andra 
”etniskt svenska” lärare är hennes orädda inställning i konflikter. Hon 
tycker att hon är mer rättfram än sina kollegor. I andra samtalet säger 
hon dock att hon har uppövat en större säkerhet i när denna rättframhet 
passar. Hon gör anspråk på att hon har en vidare repertoar av 
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konfliktlösningar och har lagt till ännu en att vara mer kompromiss-
benägen.  

Ett genomgående drag i berättelsen är att man i den svenska 
skolkontexten värderar det som man är van vid och som inte anses 
annorlunda. Miranda värdesätts när hon har en svensk examen, talar ren 
svenska och inte uppträder som en ”invandrare”. I kollegiet slutar man 
fråga om hennes tidigare erfarenheter men värdesätter hennes förmåga 
att handha konflikter. Detta påtalar Miranda som det tydligaste tecknet 
på att hon erkänns som kollega i skolan och att hon får full legitimitet. 
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K A P I T E L  T O L V  

Erica 

En kreativitet är nödvändig 
för en lärare, 

för en människa i vilket yrke som helst. 
Nån innersta frihet 

om du förstår, 
i sin djupaste betydelse. 

(Erica). 
 
 
 
 
 
 

Erica kom till Sverige för ungefär femton år sedan efter att ha varit 
lärare i drygt sju år i det tidigare hemlandet. Där hade hon en anställning 
vid en utbildning motsvarande gymnasiet för elever med inriktning mot 
förskolepedagogik. I Sverige har hon haft flera års yrkespraktik på en 
förskola och i den kompletterande lärarutbildningen fått examen som 
yrkeslärare inom barn- och fritidsprogrammet.  

När jag möter Erica under det första samtalet har hon tjänstgjort ett 
och ett halvt år på E-skolan för små barn i år F-2. Skolan har både elever 
och lärare med utländsk bakgrund. Denna anställning önskar hon byta 
till en tjänst på en gymnasieskola eftersom hon är gymnasielärare. När 
jag efter ytterligare ett år möter Erica för det andra intervjusamtalet 
arbetar hon på ett stort gymnasium med nästan 1200 elever. Hon har 
efter ett halvår fått ett tillsvidareförordnande som lärare på barn- och 
fritidsprogrammet.  
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En ständig rädsla för kontroll 

I samtalen framkommer Ericas konstruktion av den tidigare lärar-
identiteten och det som jag definierar som hennes yrkesethos. Hon 
berättar inledningsvis om att hon i sin tidigare tjänstgöring ofta varit 
rädd och väldigt spänd för de oannonserade skolinspektioner som 
återkommande inträffade. 

 

E: Varje dag skulle jag var beredd att någon inspektör skulle komma och titta 

på mina lektioner och titta hur gör jag. Och jag hade alltid konkreta (.) 

planeringen. Vad gör jag första tio eller åtta minuter? Jag glömmer det aldrig 

vad man skulle ha med under de åtta – tio minuterna och sen nästa femton 

minuter, så jag planerade betydligt. Och alltid beredd att rektor eller metodist 

skulle komma och sitta och bara skriva vad jag sa för fel inte bara politiskt fel 

utan metodiskt fel. Så upplever jag alla mina drygt sju år inom 

förskolelärarutbildningen (.).Inte för jag var yngre än de andra utan mina äldre 

kollegor var i samma situation (.) så det var strikt reglerade (.) omständigheter 

måste man säga (.) Men du ska inte glömma att det också var, det var under 

kommunistisk /…/ tid! [direkt i det första samtalet visar sig denna plot] 

I berättelsen framkommer att undervisningen skedde efter statligt 
utarbetade ramar inte bara i målbeskrivningar utan även genom 
detaljplanering. Självständigheten i yrket var begränsad eftersom 
inspektörer hade möjlighet att avgöra vad som var rätt eller fel, 
framkommer i samtalen. Som lärare var man underställd sin skolledning 
och den yttre kontrollen av Ericas tidigare yrkesutövning gör att hon 
fortfarande har negativa känslor då någon besöker hennes klassrum, 
berättar hon. Erica berättar vidare att i den tidigare yrkespraktiken så 
skulle den ideala lärarens ledarskap vara strikt planerat och krävande. 
Läraren skulle på ett distanserat sätt med korrekthet vara ett föredöme 
och tillse att eleverna gjorde det de blev ålagda att utföra.  

E: Strikt, mycket disciplin, med mycket kunskaper och hemläxor, inte så 

mycket utrymme för (.) barnets kreativitet så att säga (.) och skapande. Utan de 

ska göra som jag säger och göra det i den takt som jag (.) planerar eller vill. Så 
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är det nog med ideallärare. (-) Och (.) och det är fortfarande så med de lite äldre 

lärarna /…/ de gör så.  

I skolan prioriterades kunskap och utfört arbete högre än egen kreativitet 
och eget skapande. Detta berättar Erica gällde både för elever och lärare. 
I hennes identitetsframträdande under första samtalet framkommer att 
hennes yrkesethos formats av den tidigare praktiken och att hon själv vill 
ha ramar med tydlig struktur och regler. Hon tror att de är nödvändiga i 
skolan tillsammans med en uttalad kravsättning.  

E: Jag själv vill ha ramar, jag känner och jag tror att de är nödvändiga i skolan 

(.) ytterst väsentliga. 

I sin beskrivning av det tidigare yrkesutövandet finns en tonvikt på 
kontextens uppgiftsorienterande innehåll och i mindre grad på det rela-
tionella arbetet. Erica berättar om vad jag tolkar som en stark inramning 
(Bernstein, 1983, 1990) och att kontexten som kommunistisk, 
socialistisk och återkommer till förhållningssättet att se på kunskap. 

E: Där skulle vi bara visa hur de [teorierna] fungerar och varför och hur (.) Det 

[interpersonella perspektivet] fanns inte där (.) eller pedagogiken vi skulle 

kunna alla dogmer och teorier och när de skapades men inget om hur barnen 

var (paus) Vi hade väldigt (-) såna begränsningar. 

Ett centralt tema i Ericas berättelse är att hon tar avstånd från det 
förfarandet i hur kulturarvet traderades genom val av teorier och 
litteratur uteslutande från inhemska källor. Här kan vi se berättelsen om 
den tidigare skolkontexten som en protektionistisk och stängd värld.  

E: Min rektor, direktor hette det hos oss (-) så en gång (.) jag glömmer det 

aldrig, jag har berättat det men ... jag sa till rektorn ”Alla älskar [här nämns en 

engelsk författare vid namn]…! Och hon svarade mig : -Vem är det?” Jag var 

så chockad, efter den dag så ändrades jag. Nånting öppnades för mig nånting (.) 

grått (.) nånting alldeles förskräckligt, något oformat utan några 

personligheter. De[skolledningen] sa dig [uppräkning av öststats författare] och 

inget annat skulle läsas, vet du! Inte nåt annat. 
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Händelsen markerar en tydlig vändpunkt (turning point) i berättelsen. 
Här finns ett ifrågasättande hos henne av, inte bara den yttre kontrollen i 
hennes yrkesliv utan även av den kunskapssyn som hon formats av. 
Synen på yrkesutövandet fortsätter i berättelsen, då hon återkommer till 
vad hon anser behövs av autonomi i yrket. 

E: Det fattades, inte helt kanske (.) man inte behöver så mycket obegränsad 

frihet (.) men, en kreativitet som är nödvändig för en lärare, för en människa i 

vilket yrke som helst. Nåt innersta frihet om du förstår, i sin djupaste 

betydelse. Frihet att umgås med människor, med kollegor, med elever. Att säga 

vad du vill. Vilka böcker man ska läsa. 

Erica säger sig förespråka en demokratisk hållning som hon tycker 
fattades i det tidigare skolsystemet. När hon får frågan om det fanns 
någon fördel med den dåvarande pedagogiken svarar hon att eleverna 
ändå skapade mycket kunskaper inte bara i teoretiska ämnen utan även i 
estetiska ämnen under den treåriga utbildningen, hon medverkade i. 
Eleverna gjorde det mer av tvång än av egen drivkraft och därför tror 
Erica att de redan efter fem år mer reproducerar kunskap än producerar 
den, säger hon. 

Det var trist, det var jobbigt. Det var inte alls motiverat![motiverande] (.) vet 

du, men de [eleverna] gjorde det ändå. Det är vad jag tänker på idag, de gjorde 

det ändå …Så även med tvång, det kan också ge nåt resultat! men det är 

skillnad på att när man blir tvungen eller om man gör det på sitt eget sätt, också 

(.) blir man bruten och om fem år blir man samma som sina egna lärare och 

tänker inte vad som är öppet eller (.) kreativ eller uttala sig eller forma sina 

lektioner. 

I Ericas identitetsframträdande som den unga läraren, syns yrkesetiska 
ställningstagande mot att lärare och elever förhindras söka sin kunskap 
utanför den inhemska kunskapstraditionen. Hennes yrkesethos samman-
faller inte med den statliga värdebas som fanns i skolkontexten kring 
henne (jfr Colnerud & Granström, 2002; Orlenius, 2003). I detta ligger 
en uppgörelse med en kulturell erfarenhet som Erica benämner 
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”kommunistisk” som får betydelse för hennes beslut att senare bryta 
upp. 

I en ny verksamhet 

Erica berättar att hon har ändrats mycket som lärare efter sin flytt till 
Sverige mest beroende på privata omständigheter eftersom då hon tjänst-
gjorde i sitt tidigare hemland var hon betydligt yngre, utan barn och utan 
familj. Men i förändringen, anger hon, ligger också ett ständigt 
jämförande av det gamla och det nya yrkeslivet. Detta jämförande anser 
jag utgöra en dekonstruktion av hennes yrkesethos och det är framför allt 
under andra samtalet som vi kommer in på de likheter och skillnader 
Erica ser i läraryrket. Hon betonar det relationella arbetet mellan lärare 
och elev i berättandet. 

(M): Finns det nånting som du verkligen tycker är gemensamt? 

E: Ja, definitivt ! Ja definitivt! Väldigt mycket, det finns väldigt mycket (.) Jag 

kan säga att de [lärarna i det tidigare hemlandet] vill lära sina elever på ett eller 

annat sätt, de vill att deras elever ska utvecklas. De vill ge kunskaper, det är 

gemensamt både där och här. Oavsett vilka ramar som finns eller vilka regler (.) 

eller (paus) både här och där. Jag vet det. Och att de [eleverna] skulle 

förberedas för vidare studier eller yrke, det är det viktigaste definitivt!  

Inställningen till läraruppdraget som sådant säger Erica att hon uppfattar 
är likadant och i det lägger hon att varje lärare vill att deras elever ska 
utvecklas kunskapsmässigt. Hon ser dock att engagemanget och intresset 
för sina elever tar sig olika uttryck i den tidigare och den nya 
skolkontexten. Erika berättar att det var vanligt att lärare lade sig i både 
klädsel och umgängesvanor hos sina elever. Läraren kunde till och med 
förbjuda att eleven såg vissa filmer. Erika talar om detta som intrång i 
elevens privata sfär. Hon beskriver detta som exempel på skillnader i 
den respekt lärare och elever visar varandra: 

E: Här [i den nya skolan] också är lärarna väldigt engagerade (.) i sina elever 

men det är på ett annat sätt utan att ingripa i deras (.) privatområde. Här finns 

väldigt mycket respekt för eleven. Man diskuterar elever här väldigt, väldigt 



170 
 

mycket. Jag var så förvånad, oerhört förvånad när jag upplevde det för första 

gången. Så mycket respekt hade jag aldrig, hade jag aldrig upplevt. I min 

gamla skola, eller där jag jobbade tidigare, snarare tvärtom. Elev är ingenting, 

det är jag som lärare som bestämmer helt. 

(M): Men hur är det omvända förhållandet när det gäller respekt? 

E: Det är [i den tidigare skolan] snarare (.) det är inte respekt, det är rädsla. 

Rädsla att inte bli arresterad att bli bestraffad, att inte få betyg för att det är 

kört. Det är att inte ha otrevligheter och få dina dokument granskade av nån 

kommitté som ska skicka dina handlingar eller anmäla dig nån stans. Det är 

snarare rädsla! Men här så (.) mer som kamratrelationer. Här vågar man fråga, 

att diskutera. Här är inte elever rädda för att säga ifrån. De är inte rädda utan de 

känner sig snarare fri att göra det. Och det är väldigt, väldigt viktigt för den 

personliga utvecklingen, tror jag. Men förr visste jag inte hur viktigt det var.  

Erica säger mot slutet av det första samtalet att hon har förändrat sitt sätt 
att se på samarbetet mellan lärare och elev och tror nu att en ömsesidig 
respekt är gynnsam för den personliga utvecklingen. I sammanhanget tar 
hon även upp relationen elev-elev. Där tycker hon att flertalet 
gymnasieelever visat stor tolerans för kamrater som av olika skäl inte 
följt med i undervisningen. 

E: Och det finns överallt sådana två som ska (.) sitta uppe på borden, och äta 

godisar. De skulle man bara slänga från klassrummet i [öststaten] och ringa 

milis eller polis och alla möjliga att dra dem från klassrummet. Men här förstår 

man att det skulle finnas andra metoder och sätt att (.) påverka dem att eller få 

dem att ändras och inte bara slänga dem från klassrummet. Och de som satt 

bredvid de två, deras klasskamrater var så, mogna och hade så mycket frihet 

inom sig att de kunde (.) de blev inte så störda eller uppspelat utan hade så bra 

förhållande till sina lärare att de kunde klara av att dessa två inte var lika. De 

visste att vi alla människor är inte alltid lika. 
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Erica framhåller att elevers tolerans för avvikande beteenden hos 
kamrater är större än vad hon tidigare upplevt och detta beror på 
förhållandet till läraren, säger hon (jfr Rehnberg, 2006). Toleransen hos 
lärare beskriver Erica också som annorlunda den som hon upplevt vanlig 
i det tidigare hemlandet.  

E. Och lärarna visade inte orespekt tillbaka och visade inte att de inte tyckte om 

dem (.) Att de upplever varandra och sina elever som individer. Men däremot 

när vi hade sånt där tema arbete då hade de, de två då [eleverna i hennes förra 

exempel] skulle de välja sånt som var intressant för dem och då skulle de 

utvecklas i samriktningen och det skulle utveckla deras syn på världen. Och 

ändra dem på sådant sätt. Så de skulle skriva om sånt som de var intresserade 

av, mode eller tatuering eller vad det kunde (.) var….Att liksom rikta dem i 

sådan rätt riktning utan att bryta. Det är kanske den största upplevelse som jag 

fått! Där i hemlandet skulle de bara ha slängts ut. Till nåt barnhem eller nåt. 

(M): Och därmed skulle deras chanser till att få ingå i samhället vara borta? 

E: Ja, fullständigt borta! Och här ser jag att de två flickor har fortfarande 

chanser och nästa år ska de få chanser, de ska få många chanser. Där finns 

kurator och skolsköterska och man har elevkonferenser såna skulle aldrig 

finnas i den gamla skola, att diskutera alla individer i alla avseenden! I ämnen 

och i psykologi mässigt och kamrat mässigt. Väldigt, väldigt viktigt! Om vi 

säger såna här relationer mellan lärare och elever. Ett demokratiskt sätt som gör 

att inga rädsla för att inspektörer eller observatörer kommer, utan på ett 

demokratiskt sätt.  Jag är inte rädd att säga det nu hela tiden, den demokratiska 

skolan, som kändes lite konstigt för mig att säga förut.  

Erica återkommer till den svenska skolans demokratiska möjligheter för 
både elever och lärare. Lärarens förmåga att få eleverna med sig utan att 
vara auktoritär, menar Lortie (1977) är en av lärares speciella förmågor 
som inbegrips i dess yrkesethos. Erica häpnar över skolsystemet som 
erbjuder nya chanser och stöd till de elever som inte är 
studiemotiverade. Detta påverkar hennes eget sätt att förhålla sig till 
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eleverna, säger hon. Till skillnad från förr känner hon nu att det finns en 
stor autonomi i yrket och Erica upprepar att hon känner sig fri. En 
indikation på denna förändring syns i hennes inställning till en 
skolledare: 

E: Jag kan vara den fria läraren fullständigt, fullständigt! Och det känns 

mycket betydelsefullt för mig. Men du vet att det beror mycket på min rektor, 

det är väldigt speciellt. Hon är en person som är väldigt fri och hon är väldigt 

demokratisk, som jag vet inte (.) Hon är yngre än jag, kanske åtta, nio år men 

hon (.) är som en svensk person också [skolledaren har själv utländsk 

bakgrund]. Hon är en demokratisk person (.) Det är väldigt roligt att det är så! 

(M): En rektor är ju oftast mycket tongivande för hur arbetsplatsen formas. 

E: Inte hon! Väldigt lätt att diskutera fram ett beslut (.) att prata! Aldrig aldrig 

nåt ”Nej” utan alltid en diskussion och ofta blir det så som jag eller nån annan 

tycker. 

Vi missförstår varandra en aning då det gäller hur skolledare är 
tongivande. I min förståelse ger ledarens inställning återverkan på de 
anställda, medan Erica förstår uttrycket som att skolledaren dikterar. 
Hon betonar att hennes rektor är en icke-auktoritär ledare och att 
besluten som fattas oftast påverkas av lärarna. Hon uttrycker att hon har 
full legitimitet att utforma sin undervisning och återkommer till sin egen 
förändring under de senaste tio åren. 

E: Jag har ändrats så mycket här i Sverige! (.) jag skulle aldrig för fem år sedan 

tro att jag kunde ändras så. ”Jag kommer aldrig att uppskatta nånting här” 

trodde jag. Jag ändrades inte under mina fyra, fem första fem år här i Sverige, 

inte heller när min dotter föddes, nej det var när jag började studera lite grann. 

Det var då jag började mina (.) psykologiska så kallade ändringar och så var 

det i slutet på min utbildning, och på gymnasierna och lite här också. Och på 

min dotters skola. Det är så intressant! Hela mitt liv är skola och titta på såna 

små detaljer (paus) jag sitter ofta med i min dotters skola och vi jobbar hemma 

så jag kan följa henne i hennes skola (-).Jag skulle aldrig byta den, aldrig för 
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min dotter! Jag tackar min Gud att hon fick det hon fick här i Sverige och inte 

som jag eller mina elever fick.  

När jag frågar Erica hur denna förändring märks i hennes yrkesutövande 
gentemot elever, säger hon att hon alltid deklarerar sin utländska 
härkomst och resten sker i samspel med eleverna.  

E: Men jag kanske från första början i varje klass där jag var i (.) från första 

början (.) berätta om mig som person och varför jag stod här och säger ibland 

fel. Och jag liksom försökte att ha (.) en sån öppenhet mellan oss, om jag 

kanske inte skulle vara så uppriktig mot dem kanske skulle jag bli bemött på ett 

helt annat sätt. Men jag är medveten också att sån öppenhet skapade en sån 

kontakt mellan mig och mina elever, tror jag. Men inte bara gjorde det 

medvetet utan det gjorde jag också intuitivt (.) på nåt intuitivt sätt. Så jag tror 

att jag kan lyckas sätta såna gränser som barn förstår att de inte ska gå över (-) 

inte så dominerande att det bara är jag (.) utan att de ska förstå att de 

fortfarande är elever. Att jag i alla fall är deras vägvisare och hand (.) ledare, 

handledare. Det är lite svårt att förklara men jag känner såå 

(M): Du har alltså hittat en (.) egen balans? 

E: Ja, just det balans (.) jag hittade nån balans och jag vet att det är nåt från 

mina gamla erfarenheter som hjälpte mig att hitta sån balans också. 

Erica talar om att hon med en öppenhet om sin utländska bakgrund 
möter nya elever, något som kan jämföras med vad Santoros (2009) 
beskriver som en kunskap om en egen konstruerad etnicitet (the ethnic 
self) i förhållande till andra (the ethnic other) eller med Lorentz´s (2006) 
etnorelativa stadier visar på en interkulturell sensitivitet. Med hjälp av 
sina tidigare yrkeserfarenheter kan Erica hitta en umgängeston med 
elever som innebär att de förstår var gränser går trots att hon inte tar till 
auktoritära medel. Hon har en idealiserad bild av den svenska skolan i 
jämförelse med den skola hon har sina tidigare erfarenheter från. 
Känslan av att vara fri i sin yrkesutövning syns som ett tydligt 
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identitetsframträdande hos Erica då hon talar om den nya skolpraktiken 
under första samtalet.  

 

Nykomling på nytt 

Under det andra samtalet vid det uppföljande mötet ett år senare, fram-
kommer att Erica är lycklig över att få tjänstgöra på ett gymnasium med 
den ålderskategori elever som hon har sina ursprungliga lärar-
erfarenheter från. Detta talar vi om efter att jag varit med henne under en 
hel arbetsdag. En iakttagelse som är påfallande under dagen är att när vi 
är tillsammans med hennes kollegor visar Erica ständigt hur hon 
uppskattar att hon är anställd och hur tacksam hon är för alla kollegors 
hjälp. Kollegor och skolledare till Erica vill berätta vilken kompetent 
lärare hon är och hur glada de är över att allt fungerar så bra. De 
signalerar det önskvärda med en lärare med utländsk bakgrund genom 
att betona hennes bakgrund som en tillgång. I det som görs i dessa 
sekvenser ser jag som tydliga framträdanden som jag kopplar till 
positionering. Efter arbetsdagen får vi chans att för första gången under 
dagen samtala själva och detta bandas. Vi pratar först lite allmänt om hur 
det är i skolan och sedan kommer vi snabbt in på samarbetet med 
kollegor och skolledning. 

Erica beskriver det samarbete hon har med några av sina kollegor.  

E: Vi samarbetar väldigt mycket inom arbetslaget /…/om det är något jag 

behöver fråga om i karaktärsämnet så är det henne jag frågar. Då är det bara att 

gå till Eva, så hon hjälper mig väldigt mycket vad det gäller allt. Vi samarbetar 

ganska mycket /…/ Ja, vi pratar ganska mycket om metoder och arbetsformer. 

Jag diskuterar hela tiden och jag frågar själv. Även om jag sitter och planerar så 

frågar jag henne. ”Eva, går det bra att jag visar dig vad jag har tänkt så kan vi 

diskutera lite om det passar så?” Men hon godkänner allt. Hon säger att det är 

bra. Det känns också som jag fick lite bekräftelse för ibland är jag ganska 

osäker om det passar i en svensk skola såna former, så då om jag är lite 

tveksam brukar jag fråga Eva. Så då kan vi sitta och diskutera. 



175 
 

Erica tar upp sin osäkerhet om vad som kan passa i den nya 
skolpraktiken. Samtidigt poängterar hon att hennes kollega oftast tycker 
att hennes planering är bra. Detta identitetsframträdande av osäkerhet 
och behov av bekräftelse för att inte göra fel, märktes inte under det 
första samtalet men fanns tydligt i beskrivningarna om den tidigare 
yrkesidentiteten. Erica ger uttryck för att inte känna sig så hemmastadd 
ännu på skolenheten som i den jag mötte henne ett år tidigare.  

(M): Men är L din närmsta kollega? [Det är den lärare som jag mött 

tillsammans med Erica i samverkanspasset]. 

E: Hon är en kollega, min närmsta kollega (.) ja hon sitter bredvid mig. Sedan 

har vi X som är sjukskriven nu och istället för henne jobbar Y som vikarie. Hon 

är väldigt trevlig. Z sitter och ingår i vårt arbetslag och hon är lärare i engelska 

och franska. Men vi träffas inte så ofta. Hon kommer ibland när vi har 

lärarlagsmöte, då kommer hon. 

När jag frågar om vem som är den närmaste kollegan hade jag en avsikt 
att få höra vem Erica såg som sin förtroliga arbetskamrat men hon svarar 
med att ange den lärare som sitter närmast henne i arbetsrummet. Jag 
förtydligar min fråga och hör då Erica säga att någon förtrolighet har 
hon ännu inte känt. Hon betonar den professionella hållningen till sina 
kollegor där det privata hålls utanför. 

(M): Är det här nytt för dig med lärarlag? 

E: /…/ här är det långt planerat och en strukturerad verksamhet, som planeras 

redan i augusti. Som till exempel i år hade vi flera dagar som planeringsdagar. 

Då planerade vi sånt som samverkan och tisdagar och studiedagar och allt. Och 

det känns väldigt, väldigt bekvämt och komfortabelt för mig, sån struktur. Och 

det hjälper mig så mycket! Det är väldigt viktigt för mig. 

Erica berättar att lärarlag har hon först mött i den svenska tjänstgöringen 
och att samarbetet där är något som är väldigt viktigt för henne. På 
samma sätt som under det första samtalet berättar Erica att hon gärna 
samarbetar med kollegor men att hon aldrig framför avvikande 



176 
 

uppfattning gentemot dem. Hon säger att hon inte tycker att hon har rätt 
att göra det. 

E: Men ibland ser jag saker som inte stämmer med mina egna föreställningar 

och då kan det bekräfta eller avisera mitt eget arbete. Men inte säger jag till 

dem. Jag har inte rätt, Monica, att liksom säga till dem. 

Däremot reflekterar hon ständigt över sitt eget arbete som hon genom 
samarbetet får bekräftat, säger hon vidare. Här framträder Erica med ett 
yrkesethos som omformas för att nå andra och samverka med andra. 

E: Den enda stora skillnaden var att jag var så himla rädd! Rädd att göra något 

fel. Men jag är inte rädd att göra nåt fel här! För jag vet att här finns H och 

mina arbetskamrater som jag kan komma och fråga. Det är inte dom som ska 

komma och sitta, öppna dörren och sitta och analysera mig utan framför allt 

känner jag att om jag gjorde något som inte stämmer så är det jag som initierar 

vår diskussion. Så det är jag som går till H och säger: ”H jag behöver prata med 

dig om det och det”.  

Erica positionerar sina nya kollegor som personer hon kan lita på till 
skillnad från de i det tidigare hemlandets kontext. I den nya 
skolpraktiken betonas samarbete vilket för henne varit en avgörande 
förändring för att känna tillit, säger hon. Trots det finns uttryck för 
underordning i hennes berättelse (Foucault, 1993). 

En påtaglig vändpunkt 

Längre in i samtalet kommer ännu en vändpunkt då hon talar om en 
episod som stärkt hennes självförtroende:  

E: /…/ Och en flicka från årskurs tre har ett examensarbete om språkutveckling, 

barns språkutveckling. Då frågade Eva om jag hade några böcker om 

språkutveckling. Och då hade jag en sån bok och på högskolan gjorde jag ett 

fördjupningsarbete om språkutveckling och Vygotskijs arbete. Vygotskijs 

arbete om språkutveckling. Och då började jag prata med den där flickan om 

hans tankar och hans teorier om språkutveckling. Då märkte jag att Eva tyckte 
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att det var jättebra och jag var jättenöjd med mig! Den här stunden alltså, jag 

kände att det här var något nytt! Man pratar inte så mycket om Vygotskij förut 

här, men nu i ett par år, så pratar man mycket om Vygotskij. Du vet att Eva har 

jobbet ganska lång tid och hon kanske (-) jag kände att det här är exakt vad jag 

kan hjälpa henne med. 

(M): Då kan du tillföra henne nåt. 

E: Ja! Hon hade aldrig hört om det och det var en stund som jag kände att det 

inte är så farligt med mig. Så känner jag. Annars upplever jag hela tiden mig 

som att, att… Men efter den flickan med språkutvecklingen känner jag att det 

kanske inte är så farligt med mig. 

Erica tillstår att hon i många lägen känner att hon undrar över sin 
position gentemot kollegorna. Dels berättar Erica om sin känsla av 
underlägsenhet dels säger hon att hon känner sig kanske inte så dålig i 
alla fall. Det är när Erica får använda sina gamla kunskaper som hon 
märker att kollegan blir nöjd med henne. ”Det här var något nytt”, säger 
Erica vilket jag tolkar som en avgörande vändning som blir tydlig i 
hennes egen konstruktion av förhöjd legitimitet (jfr Andersson, 2006 a).  

Förutom att ha en god kunskapsbas beskriver Erica att hon har lätt 
att etablera goda relationer till sina elever. 

E: …när jag tänker tillbaka på min utbildning i [ursprungsland] så finns det så 

mycket skrämmande och sånt, men nu så kan jag, ju längre jag jobbar här i 

Sverige, jag pratade just med L om det, så kan jag finna så mycket gemensamt 

och likhet mellan [kommunistisk] pedagogik och i Sverige. Och sen 

förhållningssätt vad det gäller lärare eller undervisning, läraren var så 

odemokratisk där och undervisningen var så katedral, katedral 

undervisningssätt men ändå ser du, så det inte är så stor skillnad mellan läraren 

som person, vet du, och deras relationer med barn, känslor gentemot mina 

elever. Det är inte så stor skillnad så som jag tycker om Julia och andra 

[svenska nuvarande elever] eller de som satt där borta för femton år sedan. 

Mmm, inte skillnad alls måste jag säga! Det är samma känslor, samma 
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relationer.  

I berättelsen framkommer att det som inte skiljer sig mellan de olika 
yrkespraktikerna är hennes känslor gentemot eleverna. Erica framställer 
sig som en lärare som verkligen uppskattar sina elever och hon position-
erar sig i förhållande till dem som en allierad. Med hjälp av tidigare 
lärarerfarenheter hanterar hon även de elever som inte är så lätta att få 
till samarbete.  

(M): Hur många elever är det på en vecka som du träffar? 

E: vad är det, inte så mycket. 50 - 60 blir det. 

(M): Ja. Är det någon av dom som du känner att ”den har jag lite svårigheter 

med”? 

E: Nej! 

(M): Klarar du alla? 

E: Ja! /…/  Dom som kommer till mig i vardagspsykologi, det är sån framtid! 

Vet du, unga starka människor, intelligenta och duktiga. Och jag är så stolt att 

det finns såna unga människor! Jag uppskattar dem så mycket! 

Erica säger att hon finner att det är roligt och spännande att vara med 
eleverna och att de ständigt ger henne mycket tillbaka. Det är på grund 
av dem som hon bestämt sig för att fortsätta att arbeta som lärare.  

Sammanfattning 

I Ericas berättelse framkommer förväntningar på hur hon ska agera som 
lärare i olika skolkontexter. Anspråk på tillhörighet är avgörande och en 
anpassning till olika krav gör Erica på olika sätt i berättelsen. Den 
process av yrkesidentitetsskapande som blir synlig i Ericas berättelse 
kan ses som exempel på hur ett yrkesethos konstrueras beroende på 
personliga egenskaper men framför allt sociala strukturer. I hennes 
berättelse konstrueras den tidigare skolan som odemokratisk och hennes 
egen yrkesidentitet som trängd. Hennes uppbrott och inträde i den nya 
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skolkontexten innebär en dekonstruktion av hennes yrkesethos och hon 
framträder i en process av kodväxling från en skolkontext med stark 
inramning till en svagare (Bernstein, 1990). Erica formulerar sig som om 
hon har ständiga reflektioner över likheter och skillnader mellan 
yrkespraktikerna. En rekonstruktion av hennes yrkesethos framträder då 
hon utvecklar en ny läraridentitet som anpassas till nya förväntningar i 
det hon benämner som demokratisk skola. Hon uppehåller sig i 
berättelsen kring känslan av vinst och frihet samt ett nytt sätt att 
kommunicera. 

Ericas berättelse kan karaktäriseras ha formen av en dialogic story 
(Elbaz-Luwisch, 2004) där personerna kring henne blir betydelsefulla 
för den utveckling hon genomgår. Under det andra samtalet framgår det 
tydligast då hon återkommande talar om arbetskamraterna som 
avgörande stöttor i hennes egen process. De framträder som viktiga i 
hennes berättelse då hon förhandlar sitt yrkesethos.  
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Del 3 

I berättelserna framkallas bilder av skolan 

En bild av skolan som framkallas visar stor variation där lärare både 
inkluderas och exkluderas. Lärarna i studien berättar om att de genomgår 
skilda anpassningar som innebär olika grad av yrkesstatus och olika 
grader av legitimitet, allt ifrån hög legitimitet till marginalisering och 
diskriminering (jfr Lahdenperä, 1997; Runfors, 2003). En högre grad av 
autonomi i yrket, intensifiering av arbetet, förändrad kunskapsnivå och 
kravsättning, förändrad elevsamverkan och förändrat samarbetet med 
föräldrar, kollegor samt skolledning framkommer i varierande grad i 
berättelserna (jfr Jönsson & Rubinstein Reich, 2004, 2006). Någon 
berättelse skildrar skolan som en mötesplats där elever tränas till 
tolerans och ansvar. Någon annan beskriver elever som är osjälvständiga 
och som inte gör sitt bästa. Lärarnas berättelser kan illustrera en skola 
som är präglad av decentralisering med lokal utformning och en 
marknadsorientering som även visar sig i konkurrens om elever (jfr Ball, 
2007).  

Livsberättelserna är en lins genom vilken vi kan se skolan och sätta 
lärares arbete in i ett sammanhang. I lägesbeskrivningen blir det uppen-
bart att verksamheten inte självklart är formad av interkulturella utbyten 
(Lahdenperä, 2004, 2008; Banks, 2008). Vad som framkommer i 
berättelserna om skolan är däremot att lärarna har att anpassa sig till 
mönster av homogenitet och konsensus som är överordnat utrymme för 
variation och influenser från lärarnas tidigare erfarenheter (jfr Tallberg 
Broman m fl, 2002; Eklund, 2003; von Brömssen, 2003, 2006; 
Ljungberg, 2005; Andersson, 2006 a, b; Lorentz, 2006, 2007). Vad som 
även framkommer i resultatet är att lärarna varken finner skolan eller 
arbetet så annorlunda när de väl kommit in i arbetet. 
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K A P I T E L  T R E T T O N  

 

Diskussion  

 

Bakom schablonen ”lärare med utländsk 
bakgrund” 

Lärarna i min studie har utbildats och tjänstgjort i länder utanför Sverige 
men även genomgått en kompletterande utbildning för att få svensk 
lärarexamen. I lärarutbildningsbetänkandet ”Att lära och leda” (SOU 
1999:63) talas om lärare med utländsk bakgrund som betydelsefulla för-
ändringsbärare då de med sina kulturella kompetenser ska kunna bidra 
till internationaliseringen inom skolan. Det framställs att dessa lärare 
främst ska bidra med kunskap och förståelse för elever med utländsk 
bakgrund i den svenska mångkulturella skolan (ibid. s. 340). Här kan 
anas en essentialistisk underton med förståelse att människor har 
kulturella skillnader som präglar deras mentalitet och handlingsmönster 
(jfr Brubaker, 2004: Gil-White, 2005). Det innebär även att det finns 
speciella förväntningar på lärare med utländsk bakgrund.  

Jag har i denna longitudinella studie träffat några av dessa lärare och 
har undersökt hur de själva berättar om möten och relationer i den för 
dem nya skolkontexten. I resultatet blir det uppenbart genom lärarnas 
berättelser att det inte handlar om entydiga och väl avgränsade kulturer 
som möts. Istället handlar det om yrkespersoner som försöker hantera 
skolvardagen och dess relationer utan alltför många problem och 
konflikter. Det visar sig att mycket ter sig likt deras tidigare 
skolerfarenheter. För att inte bidra med en estetisering eller andrafiering 
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(SOU 2006:40 s. 11) och ett konstruerande av stereotyper av lärare med 
utländsk bakgrund som primärt ”utländska” och därmed sinsemellan lika 
har jag valt att analysera deltagarnas identitetsframträdanden och hur de 
skiljer sig åt.  

Identitetsframträdanden 

Jag har i analysen inspirerats av tidigare forskning som ser berättandet 
som identitetskonstruerande handlingar (Pérez Prieto, 2003, 2004; 
Rhöse, 2003; Karlsson, 2006). I berättandet gör lärarna sina identiteter 
och jag har anammat begreppet identitetsframträdanden som analys-
verktyg. Mishler menar att: 

Narratives are identity performances. We express, display, make claims for 
who we are - and who we would like to be - in the stories we tell and how we 
tell them. In sum, we perform our identities. (Mishler, 1999, s. 19 
[kursiveringen finns i originalet]) 

Personliga erfarenheter, sociala omständigheter och normer avgör alltså 
vilka identitetsframträdanden som görs i just den situationen då läraren 
talar om sig själv. Vad som syns i resultatet är att det sker förändringar 
inom samtalet och mellan den första och den andra samtalsintervjun för 
varje individ. Förändring i de identitetsframträdanden lärarna gör vid de 
olika tillfällena stärker antagandet att en identitet aldrig är statisk utan 
ständigt konstrueras (Mishler, 1999). De tydligaste förändringar som 
görs handlar om hur lärarna konstruerar, dekonstruerar och ständigt 
rekonstruerar sina yrkesethos (Lortie, 1977; Eklöf, 2000) i de nya 
skolkontexterna. I begreppets betydelse ligger den komplexa förmåga en 
lärare har att utveckla i samspel med sina elever men även med andra 
aktörer i skolan. Under samtalen framkommer att även positioner formas 
i relation till andra som läraren tillskriver betydelse för synen på sig 
själv och sitt yrkesutövande. I berättelserna gestaltas även hur legitimitet 
skapas och hur läraren i olika grad erhåller en status hon/han tidigare 
ansett sig haft i sitt yrkesliv.  
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Identitetsframträdanden i form av yrkesethos 

Det dominerande identitetsframträdandet i samtalen med mig är det 
yrkesethos som läraren samtalar om samtidigt som erfarenheter av annan 
skolkultur än den svenska finns närvarande. Lärarna skiljer sig från 
varandra när det gäller personligheter, erfarenheter och framtidsutsikter 
men alla ger uttryck för ambitioner att vara och anses vara en god 
yrkesmänniska. Lärarna framträder i sina berättelser som framgångsrika 
i sina tidigare lärarpraktiker och uttrycker önskan att få utnyttja sina 
goda ämneskunskaper samt medverka till elevers lärande även i Sverige. 
Ingen av dem talar om interkulturella ambitioner som sitt privata mål. 
Det är inte därför de vill arbeta. Ingen av dem talar heller om att arbeta i 
en ”mångkulturell skola” utan istället uttalar de önskemål om att arbeta i 
den ”svenska” skolan. De ser sig inte som lärare endast för elever med 
utländsk bakgrund utan de vill arbeta med alla de elever de möter för att 
få utöva sitt yrke och återupprätta sitt yrkesethos. Liksom Rhöse (2003) 
ser jag att lärarnas identitetsskapande och talet om lärararbetet är 
sammanfogade.  ”Jag är lärare”, säger Rebecca, vilket jag uppfattar 
som ett talande uttryck för att yrkeslivets identiteter införlivas i 
konstruktionen av sig själv (Mishler, 1999). Lärarnas identitetsskapande 
visar hur de tar sig an nya utmaningar utifrån sina skilda erfarenheter 
och skilda projekt med yrkeslivet. Flera av lärarna benämner denna 
process som ”anpassning till det svenska sättet”. Min slutsats är att 
läraridentiteter konstrueras inte endast av personliga kvaliteter utan även 
utifrån kontextuella förutsättningar och en rådande diskurs om lärare och 
skola. Liksom Goodson (1996) framhåller jag att just variationer mellan 
enskilda berättelser ger möjlighet att utveckla strukturella insikter som 
annars kan vara svårfångade.  

Positionering – olika konstruktioner av yrkesethos 

Demokratiska föresatser 
De personliga inblickarna i den för lärarna nya skolkontexten gör att vi 
får förståelse för att lärarna positionerar sig på olika sätt i sina berättelser 
i relation till omgivningen. Mishler (1999) skriver att konstnärerna i 
hans studie talar om sitt yrke i förhållande till en metaberättelse om att 
konstnärskap inte är ett riktigt yrke. Så som deltagarna i hans studie 
positionerar sig med olika typer av försvar för sitt yrkesutövande i sina 
enskilda berättelser, ser jag att några av lärarna i min studie talar om sitt 
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yrke med förbehållet att de inte är ”etniskt svenska” lärare. I 
identitetsframträdandena synliggörs att en metaberättelse som lärarna 
förhåller sig till handlar om skolans normalitetskrav och ett etnocentriskt 
synsätt att den svenska skolan är bättre än de flesta andra länders (von 
Brömssen, 2006). I berättelserna framgår att de demokratiska 
intentionerna som uttrycks i styrdokumenten för den svenska skol-
verksamheten är något som lärarna uttrycker en önskan att arbeta efter, 
men som personer i deras omgivning inte förutsatte fanns hos dem. 
Förberedelsen under den svenska lärarutbildningen med inslag av 
kunskaps- och värdegrundsdiskussioner, framkommer i Rebeccas och 
Mirandas berättelser som i det närmaste överflödiga och nedvärderande 
av deras egen kunskap (jfr Cruickshank, 2004). Här är det endast Erica 
som explicit talar om att de demokratiska målen gett henne en förändrad 
syn på yrket. I hennes berättelse framträder därmed nya förutsättningar 
för att undervisa och samarbeta med elever och kollegor.  

Flera av lärarnas berättelser, Hamids, Mirandas och Tares tar upp 
flytt från länder vars utbildningsideologier de inte sympatiserat med. De 
framträder som att ha varit mer eller mindre oppositionella och ha 
arbetat utifrån en övertygelse att elever ska fostras till självständigt 
tänkande och kapabla människor. Hamid berättar att han valde att arbeta 
inom en arbetarrörelse för att kunna uppfylla sina ambitioner med yrket. 
Mirandas berättelse har en utgångspunkt i att hon tvingades sluta sin 
lärartjänst för att hon ansågs vara för radikal. Tares uttrycker att hans 
övertygelse om den fria människan stod i motsats till de 
utbildningspolitiska mål som antagits, varför han valde att flytta. Andra 
lärare som, Lahele och Sierra, gör gällande att de kommer från 
skolsystem vars huvudsyfte varit att bidra med kunskap. Även de talar 
om den svenska läroplanens intensioner som självklara och lätta att 
acceptera men i de enskilda berättelserna framkommer olika 
förväntningar och val av vägar mot målet. 

Deras sammantagna berättelser belyser ett etnocentriskt synsätt i den 
svenska skolan med avseende på att de demokratiska värdena skulle vara 
unika för vår läroplan och för ”etniskt svenska” lärare. Mot detta 
förhållningssätt positionerar sig flera av lärarna genom att i sina 
berättelser ge stort utrymme för att de själva har och stödjer 
demokratiska värderingar. 
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Betoning på fostran och kunskap 
Lärarna ger uttryck för olika strategier som de använder för att passa in 
och för att få arbeta i det de hävdar är deras yrke. I berättelserna 
framställer samtliga sig som lärare med goda ämneskunskaper och 
uttrycker vana att finna sin auktoritet i desamma.  
En återkommande jämförelse som sker i berättelserna är att det nya 
skolsammanhanget förutsätter en kunskapssyn och syn på lärande som 
lärarna inte varit vana vid. Här betonas en undervisning som bygger på 
elever självständighet och förmåga att ta ansvar för sitt lärande 
(Carlgren, 1997, 1999; Frykman, 1998; Colnerud & Granström, 2002; 
Berge, 2004, Englund, 2004). Det gör att lärarna konfronteras med en 
förväntad lärarroll som för flera av dem är ny för dem. De 
konstruktioner av yrkesethos som lärarnas tidigare kommunikation med 
elever byggt på förändras. Sierra är den av lärarna i min studie som gör 
starka framträdanden i berättelsen om att hennes yrkesethos ifrågasätts. 
Sierra säger att det inte handlar om en kulturkrock relaterad till etnicitet 
som inträffar mellan henne själv och hennes elever. Hon säger istället 
”jag känner att det inte (.) att det inte är gamla systemet som jag har 
alltså det som jag lärt mig i mitt hemland, utan det är mer personligt. 
Jag är en sån person som tycker att det måste finnas gränser (.) det är 
jag som är en vuxen person i klassrummet, det är jag som bestämmer 
vad de ska lära och hur mycket de ska lära och på vilket sätt de ska lära 
sig”. I berättandet ser jag positioneringar för ledarskap som präglar 
läraridentiteten mer än att det är uttryck för något som har att göra med 
en ”ickesvensk” bakgrund (jfr Pérez Prieto, 2004). Vad Sierra dock 
lyfter fram är att föräldrar till några av hennes elever klagar på henne 
direkt och via rektor vilket är ett agerande som Sierra är övertygad om 
att en ”svensk” lärare skulle ha sluppit. Sierra kallar det diskriminering, 
vilket även Lahdenperä gör då hon beskriver liknande fenomen (1997).  

Även Jönsson och Rubinstein Reich (2004, 2006) har i sina studier 
liknande resultat som visar att elever och föräldrar har svårt att acceptera 
undervisningsstrategier hos lärare som kan betraktas som ”traditionella” 
eller ”konservativa”. Betydelsen av en konservativ undervisning sätts 
ofta i relation till en auktoritär lärarroll som inte tillåter elevinflytande. 
Sierra beskriver sig under det första intervjusamtalet som en lärare med 
önskan att ha ordning och reda samt ett undervisningsklimat som bygger 
på att eleverna tar ansvar för sitt uppträde. I samtalet efter fyra års 
tjänstgöring framträder hon mer som auktoritativ (Juswik, 2006) då hon 
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säger sig blivit mer flexibel och inkluderar eleverna i sina beslut om 
undervisning. Hon beskriver att hon ändrar sig för att bli en ”svensk” 
lärare med sänkt kravsättning och har på så sätt undkommit att bli utsatt 
för kränkningar. I Sierras berättelse framkommer en ständig förhandling 
för att finna ny legitimitet utan att ge avkall på kvalitet (jfr Carlgren, 
1997; Andersson, 2006 b; Jönsson & Rubinstein Reich, 2004; 2006).  

Svårigheter att finna sitt forna yrkesethos går inte att enkelt förklara 
med att lärarna har en annan etnisk bakgrund utan det handlar mer om de 
senaste decenniernas förändrade syn på kunskap och på lärarrollen i den 
svenska skolan.  

Dekonstruktioner av yrkesethos  

Olika strategier 
I samtliga berättelser om lärarnas individuella möten med nya 
skolsammanhang framkommer hur normer styr vad som kan sägas och 
göras. Det är dock i Sierras, Laheles och Ericas berättelser det tydligast 
framträder diskussioner om makt och kontrollfunktioner och om hur 
lärarna sammanfogar sina erfarenheter från de olika kunskapsideologier 
de mött. Exempel på statlig kontroll av stoff, tidsanpassning och 
organisation av undervisning samt förväntad kunskap som skulle 
behandlas, tar form i berättelserna. Där finns uttryck för att det rådde en 
starkare hierarki mellan lärare och elever än den de upplevt när de 
introducerades i den svenska skolkontexten. Lahele berättar att hennes 
tidigare lärarstatus var som borgmästarens. 

I de olika identitetsframträdandena märks förändringar när det gäller 
egen framtoning, kravsättning, elevsamverkan och autonomi i den 
svenska yrkespraktiken. Under det första samtalet bjuder Lahele 
motstånd mot en rådande diskurs om differentiering och individ-
ualisering och är i vissa stycken kritisk till det hon ser i den nya 
skolkontexten. I hennes berättelse framträder hon som en lärare som har 
något nytt att tillföra det svenska skolsammanhang hon kommer till. Hon 
positionerar sig som en förändringsbärare i sitt kollegium och pekar på 
hur goda kunskaper och organisering av skolarbete kan förbättra 
undervisningen. Hennes erfarenheter från det tidigare hemlandets 
fungerande skolvardag delger hon sina kollegor framkommer i hennes 
berättelse. Hon säger sig vara förvissad om att fler elever kan lyckas i 
sina studier om de vägleds på ett annat sätt än det hon ser sker. Det hon 
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beskriver som, att eleverna inte själva förstår att ta tillvara den frihet de 
ansvarar för i sina studier, kan tolkas som effekter av en svag inramning 
(Bernstein, 1990). Lahele säger att elever hon möter inte kan handskas 
med sin självstudietid trots att de har gått mer än tio år i skolan för att 
fostras till att ta eget ansvar. Olika inställningar till undervisning tar 
form i Laheles berättelse då hon talar om att hennes kollegor inte ändrar 
beslutet med elevers självstudietid även om det bara är två elever i varje 
klass som kan handskas med den för sitt lärande. Hon framhåller att 
svenska kollegor använder sig av arbetssätt i sin undervisning som hon 
själv väljer bort. Hon väljer att fortsätta med den tillämpning som hon 
känner är riktig och på liknande sätt säger Sierra att hon arbetar. I båda 
lärarnas berättelser positionerar de sig som lärare som vill lära eleverna 
från grunden med ett konkret förevisande något som i Bernsteins 
terminologi (1990) kan begreppsliggöras med en kommunikation med 
en mer begränsad kod än en utvecklad. 

I de båda lärarnas berättelser framkommer att de inte förnekar sina 
egna goda förmågor utan hävdar sin professionella inställning i 
förhållande till omgivningen. Jönsson och Rubinstein Reich (2006) 
benämner ett liknande resultat som ”osvenskt” och drar slutsatsen att 
denna konfrontationsstrategi inte varit så framgångsrik för den enskilda 
läraren i deras studie. Mitt resultat visar en variation även här med Sierra 
som skildrar att hon utsatts för diskriminering och Lahele som beskriver 
framgång då hon säger att elever kommer till hennes undervisning men 
inte till andra lärares lektioner. Detta är viktigt i Laheles positionering 
gentemot kollegorna då de i praktiken både samarbetar och konkurrerar 
med varandra om tjänsteunderlag. Denna konkurrensdualism (Ball, 
2007) mellan kollegor framkommer i Laheles berättelse att hon inte 
behövt förhålla sig till tidigare. 

Erica talar i motsats till Lahele och Sierra om att hon ser stora 
fördelar i den svagare inramningen. I hennes berättelse finns flest 
fördelar beskrivna från den nya svenska skolkontexten gällande skolans 
kulturmönster och lärdomstraditioner. Hon beskriver att den har givit 
henne en förändrad syn på sig själv, på elever och på lärarskapet. Erica 
framhåller att samspelet mellan lärare och elever, men även den ökade 
tolerans hon sett i samarbetet elev-elev, tyder på resultatet av en 
demokratisk fostran (jfr Rehnberg, 2006). Erica betonar den nya 
värdegrunden som förutsättning för det undervisningsklimat hon nu 
bygger upp tillsammans med sina elever och för sitt förändrade 
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yrkesethos. Hon berättar att hon värdesätter skolans ambition att ge varje 
elev många chanser och här står Ericas berättelse i kontrast till Laheles i 
synen på vad det individuella valet tillför. Ericas identitetsframträdanden 
är präglade av en nyorientering från en stark till en svagare inramning då 
hon i den svenska skolkontexten förhåller sig till ett nytt kollektivt raster 
(Ehn & Löfgren, 2006) för att få legitimitet (Carlgren, 1999; Carlgren & 
Marton, 2000). Erica framhåller även det samarbete hon har med sina 
nya kollegor som avgörande för en yrkesmässig förändring. Hennes 
yrkesethos som tidigare byggt på en institutionaliserad makt förändras 
och återkommande talar hon om den frihet och glädje hon känner i den 
nuvarande yrkespositionen (jfr Juzwic, 2006).  

Lärarnas berättelser visar att det dagliga arbetet i skolan är präglat av 
en mål- och resultatstyrning som har en påverkan på hur lärarna hanterar 
sitt arbete i den nya skolkontexten. De som från början hade en 
”konfrontationsstrategi” nedtonar den under andra samtalet. I Laheles 
berättelse framträder hon med ett fortsatt starkt yrkesethos men säger att 
hon inte längre försöker övertyga kollegor om att förändra sina 
arbetssätt. Sierra säger att hon dragit ner på sina krav och förändrar även 
sitt bedömningssystem för att minska antalet konflikter med elever och 
deras föräldrar, varpå hennes yrkesethos stärks. Under samtalen i 
framför allt andra samtalsomgången syns att förändringar i yrkesethos 
skett och flera av lärarna uppehåller sig kring de relationer och strukturer 
som påverkar deras grad av legitimitet i yrkesutövandet i Sverige. I 
lärarnas rekonstruktioner av sina yrkesethos har det skett en anpassning 
till att undervisa på ett för dem så "svenskt" sätt som möjligt för att möta 
sina elever. I resultatet tydliggörs hur omgivningen svarar med att i olika 
grad inkludera eller exkludera lärarna (Ålund, 2002; Brubaker, 2004; 
von Brömssen, 2006).  

Legitimitet  

I spänningsfältet mellan inkludering och exkludering 
Utifrån insikten att etniska konstruktioner kan definieras som ett globalt 
socialt fenomen baserat på makt och status (Foucault, 1971/1993, 1980; 
Brubaker, 2004; Gil-White, 2005) diskuteras här Hamids och Tares 
berättelser som exempel på diskriminering och marginalisering 
(Bredänge, 2003; Runfors, 2003; Sandlund, 2004). När jag tolkar 
berättelserna ser jag att likvärdigheten och ömsesidigheten inte är 
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garanterad i skolan utan här framkommer att den utländska lärar-
bakgrunden kan ses som en belastning mer än som en tillgång.  

Hamids och Tares berättelser om introduktionen på arbetsmarknaden 
kan vara ett exempel på att det finns uttalade rutiner i mottagande av 
personer med akademiska utbildningar vid arbetsförmedlingar som inte 
tar hänsyn till den yrkeserfarenhet man har med sig från ett annat land. 
Hamid berättar om hur han hänvisades till ensamarbete vid en svets i 
stället för praktik på ett gymnasium. Tares får ett liknande mottagande 
framkommer i hans berättelse. Ett annat strukturellt hinder som 
synliggörs i deras beskrivningar är att den kompletterande lärar-
utbildningen inte varit tillräckligt individanpassad (jfr Cruickshank, 
2004). Ett tredje hinder utgör det faktum att det inte funnits ett självklart 
introduktionstänkande för hur man tar emot en lärare med utländsk 
bakgrund i skolan, vilket blir uppenbart i båda männens berättelser (jfr 
Bredänge, 2003, Lahdenperä, 2008). Hamid berättade under det första 
samtalet om problem med att förstå hur han skulle hantera vissa elever 
och få igång ett gott samspel. Han formulerar till en början en undran 
över hur han ska agera men berättar under andra samtalet att han nu 
förstår ”det svenska sättet”. I Hamids identitetsframträdanden framgår 
att inte förrän han får arbeta under längre perioder i samma arbetslag och 
med samma elevgrupper har han möjlighet att omskapa och återupprätta 
sitt yrkesethos.  

Att se Hamids berättelse som ett exempel på hur en presumtiv 
”förändringsbärare” (SOU 1999:63) tas emot ökar förståelse för att 
”interkulturella utbyten” inte sker automatiskt. Om lärare med 
flerkulturella kompetenser ska kunna bidra till utveckling behövs enligt 
Lahdenperä (2008), Banks (2008) och Lorentz (2006, 2007) en större 
tolerans för etnisk mångfald. Främst trycks det på i 
lärarutbildningsbetänkandet att dessa lärare ska bidra med kunskap och 
förståelse för elever med utländsk bakgrund (SOU 1999: 63 s. 340). Jag 
tolkar emellertid riksdagsbeslutet från 2001 om utbildningssatsningar för 
att öka chanserna till anställning för fler lärare med utländsk bakgrund 
som en ambition att bryta föreställningar om ”svenskhet” eftersom en 
fjärdedel av befolkningen nu utgörs av individer med utländsk bakgrund. 
Hamid ger dock uttryck för att det är gentemot elever med utländsk 
bakgrund som han har sin främsta tillgång. Hamid positionerar sig som 
en lärare som flera elever väljer att ta upp egen problematik med 
eftersom de inser att han kan ha större förståelse för vad de upplever än 



192 
 

vad ”etniskt svenska” lärare gör. I Hamids identitetsframträdande syns 
detta som en styrka och han berättar att även kollegorna resonerar så och 
ber honom att ha hand om speciella elever (jfr Jönsson & Rubinstein 
Reich, 2004, 2006; Banks, 2008).  

I Tares berättelse talas om nystart efter nystart men han framställer 
sig inte som främmande till det han möter i skolorna men positioneras 
ändå av omgivningen som en främling. Enligt Tares rekommenderar inte 
skolledare honom sinsemellan sig vilket resulterar i att han till slut inte 
får några erbjudanden alls om arbete inom skolan. Från att ha beskrivit 
sig som en lärare med stor kunskap och förmåga att leda andras lärande 
framträder Tares under det andra samtalet som resignerad. Han får inte 
chansen att visa vad han kan, säger han. Bredänge (2003) anser att 
skolledare fäster för stor vikt vid språkfärdigheter då de anställer lärare 
med utländsk bakgrund och på samma sätt resonerar Bigestans (2001). 
Franzén (2001) hävdar att en stark brytning ofta uppfattas som om 
talaren inte kan språket särskilt väl även om hon/han egentligen har nära 
nog perfekta språkkunskaper. Tares själv säger att han inte känner sig 
hindrad i sin undervisning av språket. Han berättar istället om andra 
hinder, där skolledare utgör ett sådant. I berättelsen framstår rektorer 
som ett sådant som inte frågat om vare sig Tares tidigare erfarenheter 
eller didaktiska förmåga.  

Självklart kan detta diskuteras som uttryck för individuella tillkorta-
kommanden men jag ser det som indikationer på att normalitetsideal 
ställs i förgrunden framför förändring av lärarkollektivet (jfr Runfors, 
2003; von Brömssen, 2006). Lahdenperä (2008) har i sin forskning 
belyst att rektorer har en avgörande roll för hur en interkulturell 
pedagogik implementeras. Tares berättelse om skolledare kan analyseras 
på det sättet. Jag inser dock att i begreppet interkulturalitet inbegrips att 
kulturella tillhörigheter har en statisk karaktär vilket mina deltagares 
berättelser motsäger. Dessutom visar berättelserna att lärarna önskar bli 
tagna på allvar för sina goda yrkeskunskaper heller än för sitt ”icke-
svenska” ursprung. 

Rekonstruktioner av yrkesethos 

En i kollegiet 
Miranda hade funnits i den svenska skolan i olika skolformer under en 
femtonårs-period innan hon ”räknades som lärare”, berättar hon (jfr 
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Andersson, 2006 b). Mirandas berättelse med erfarenheter från 
modersmålslärarens horisont ger en förståelse för hur hierarkiska 
mönster styr hur lärarinsatser värderas och legitimeras (jfr Andersson, 
2006 b). Det var med den svenska utbildningen som kvitto hon fick 
tillhörighet i kollegiet som tidigare sett henne som obehörig lärare, 
framkommer under det första samtalet (jfr HSV rapport 2004:37). Både 
Miranda och Rebecca talar om den förödmjukelse de känt och som 
Beynon (2004, s. 433) sett i sin studie och benämner ”humiliating 
process” då de utsatt sig för en kompletterande utbildning som inte gav 
garantier för arbete. Att deras tidigare utbildningar inte räknades och att 
deras yrkesskicklighet negligerades är en utgångspunkt i deras 
berättelser. De identitetsframträdanden som görs är ändå formade av att 
deras etablering lyckats och deras positioneringar i berättelserna tyder på 
legitimitet. Dessa upplevelser blir framträdande inslag i det andra 
samtalet och ger mig en förståelse för att lärarna har funnit en 
återupprättad yrkesstatus. De framträder som framgångsrika lärare och 
att elever, föräldrar och kollegor hyser respekt för dem. Rebecca gör 
även en form av karriär med sitt fackliga förtroende uppdrag. I både 
hennes och Mirandas framställningar är kollegor inte bara arbets-
kamrater utan även några av dem verkliga vänner. Båda lärarna berättar 
om stor trygghet och trivsel i sina yrkesliv. Kopplingen mellan 
yrkesethos och legitimitet blir tydlig i berättelserna. Båda uppger att de 
inte har svårt för att fråga om det är något de inte förstår samt att deras 
säkerhet i arbetet även möjliggör att de kan driva med sig själva inför 
kollegor. Miranda framhåller sitt raka kommunikationssätt och bedömer 
att kollegor ser henne som en tillgång då hon är orädd i konflikter 
exempelvis med föräldrar. Ingen av dem drar sig heller för att kontakta 
skolledningen i angelägna frågor och får då stöd, framkommer i deras 
berättelser.  

Den som framträder med ett stort motstånd mot att bli ”andrafierad” 
(Sawyer & Kamali, 2006) är Rebecca som i sin berättelse uttrycker att 
hon inte gjort några omändringar i sitt yrkesutövande och heller inte 
uppfattat några avgörande skillnader mellan de olika skolkontexter som 
hon varit verksam i. Det gör att hon även beskriver sin legitimitet som 
stark och mest oproblematisk att få. Hon positionerar sig inte som 
annorlunda i sina egna eller andras ögon och säger sig heller inte känt av 
så stor förändring i sitt arbete. Det blir tydligt i hennes formulering ”jag 
tror inte att jag skiljer mig från mina kollegor”. Hon berättar om sina 
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kollegor som vänner och skolledaren som stöttande för alla i kollegiet. 
Hennes identitetsframträdanden, utifrån Foucault (1980), Popkewitz 
(1998) och Derrida (1999), ger uttryck för att hon ser sig som och anser 
att andra uppfattar henne som ”den Samme”. Rebecca ger en tydlig 
framställning av sitt yrkesethos som oberoende av hennes utländska 
bakgrund. Igenkännandet av yrket och yrkesutövandet överbryggar 
skillnader mellan de skolkulturer hon tjänstgjort i. Miranda däremot 
vidhåller en riktning i berättandet som ”den Andre” vilket exemplifieras 
med att hon påminner sina kollegor om att hon är ”invandrare” och 
”modern muslim” när de tenderar att tala i kategorier och förenklade 
ordalag (Brubaker, 2004). Jag ser det som tecken på att Miranda i 
berättelsen har ett självförtroende och en interkulturell sensitivitet som 
ger utökad legitimitet i kollegiet (jfr Lorentz, 2006; Santoro, 2009).  

Lärarna positionerar sig i berättelserna med både acceptans och 
motstånd till kraven på normalisering och skildrar även hur legitimitet 
uppnås på olika sätt och till olika grad. Det har varit min avsikt i 
avhandlingen att ta fasta på med vilken variation lärare framställer sig 
och sina yrkesethos. Vad som framkommit är att dessa lärare ser sig 
själva inte primärt som ”med utländsk bakgrund” utan som lärare. De 
arbetar som alla lärare på skilda sätt och framträder i berättelserna 
utifrån olika positioner. Lärarna själva talar inte om strävan efter en 
interkulturell pedagogik utan ger istället uttryck för önskan om att få 
utöva sin profession utifrån de ämneskunskaper de behärskar oavsett sin 
etnicitet. Tillämpningen av begreppet en ”interkulturell pedagogik”, där 
det ömsesidiga tagandet och givandet förutsätts, visar sig extra 
problematisk om en lärare med utländsk bakgrund blir mer framgångsrik 
i sin egen berättelse om den nedtonar sina tidigare erfarenheter och i 
stället betonar likriktning i så stor utsträckning som möjligt.  
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Summary 

Immigrant Teachers: Seven Life Stories about 
Work in New School Contexts 
 
 
Introduction  

The focus of this thesis is seven immigrant teachers and their life stories 
about professional practices in the Swedish multicultural education 
system. Conclusions from their professional life experiences are situated 
in Swedish school contexts and are discussed together with theories and 
discourses about teaching as a profession, multicultural intentions, 
schools and social structures.  

Immigration to Sweden is not a new phenomenon. We have had 
different kinds of immigration in the last 10000 years (Svanberg & 
Tydén, 2005) but a starting point for this study is the expansion of 
diversity in Swedish society in recent years and how the education 
system deals with it. Presently 25% of the Swedish population has 
immigrant background and polarization and segregation have taken 
place in the society. In Swedish schools the immigrant students make up 
a larger percentage of the total than they did a few decades before, 
which has led to constructions of new complex identities and loyalties. 
In an educational ambition to get a similar ethnic representation amongst 
teachers as in the general population, some complementary teacher 
education programs for immigrants were created. According to the 
Statistics Sweden (SCB, 2010) only 9,2% of Secondary and High school 
teachers and 9,5% of Compulsory school teachers are from a country 
other than Sweden. Thus commitments to teacher education programs 
for immigrants attempt to level out the proportions between immigrant 
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and non-immigrant teachers (Bredänge, 2003; Jönsson & Rubinstein 
Reich, 2004, 2006; Sandlund, 2004).  
 
Aim of the study 

The aim of the dissertation is to contribute to an understanding of how 
immigrant teachers define and construct their teacher identities in a new 
school context. The life story approach to studying teachers´ practices 
has inspired my analysis of the following issues: 
 

 What kind of professional identities do the teachers perform in 
their narratives about encounters and relationships in school? 

 How do they position themselves and how do others position 
them, in their stories?  

 How is legitimacy constructed in their stories? 
 
Theoretical framework  
The present study takes a social constructionist perspective as its point 
of departure. I look at school as a product of people’s actions rather than 
as governed by firm structures which are impossible to influence. School 
as a social practice is institutionalized and rules that may be understood 
as governing develop successively (Berger & Luckmann, 1979/2003). It 
is through language and story-telling that ideas about standards and 
normality emerge and therefore schools are part of the reproduction of 
values. Social practices, like individual lives and stories are not static but 
vary depending on contexts which in turn are influenced by time and 
specific situations. These variations make it possible for us as 
individuals to express different identity performances in dialogues with 
others. These arguments motivate the use of a social constructionist 
perspective (Berger & Luckmann, 1979/2003; Brubaker, 2004; Gil-
White, 2005).  
 
Identity performances 

A second point of departure in this study is that purpose is understood as 
created through interaction with others. I see narratives as action and a 
dominating form for expressing identity. The perspective can be 
described as performative as I focus on teachers’ identities through 
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storytelling in relation to a dominant discourse, that is, the “culturally 
shared stock of knowledge” (Mishler, 1999, p. 10). The dominant 
discourse constructs teachers and pupils in the Swedish school system as 
ideals of homogeneity, consensus and equality and creates a hegemonic 
“Swedishness” linked with ideals of pupil-centred pedagogy (Tallberg 
Broman et al., 2002; Ålund, 2002; Runfors, 2003; von Brömssen, 2004; 
de los Reyes, 2006).  

Narratives are types of identity performances. We express, display, 
and make claims about who we are and who we would like to be in the 
stories we tell and how we tell “simply, we perform our identities” 
(Mishler, 1999, p. 19). Personal experiences, social circumstances and 
cultural norms decide what kind of identity performances teachers 
construct in a specific moment during an interview when they tell me 
about themselves as professionals. I have chosen the strategy of using 
their own identity performances so as to eliminate the possibility of 
stereotyping the immigrant teachers into a category that shows no 
distinction between one immigrant and the other; i.e. categorizing all as 
simply “immigrants”. I concentrate on their unique performances and 
according to Mishler´s identity theory, I focus on how the teachers 
construct and reconstruct their professional identities in the new 
contexts. The response they get from others such as pupils, parents, 
colleagues and the school boards, have great impact on how the teachers 
form their identities. 

 
The construction of a professional ethos 

Concepts like ethnicity and nation are not static but classifications to 
allow interpretation and understanding of power and super- or 
subordination in social contexts. As the concept of identity often is 
replaced by the concept of culture, a growing research interest is 
directed towards identity performance as a dynamic process (Ehn & 
Löfgren, 2006). This strengthens my view on how identity is negotiated 
and adds to the understanding of the fact that such negotiations take 
place from cultural positions (Ålund, 2002, de los Reyes, 2006). 
Ethnicity and culture are seen from a social constructionist perspective 
in the present study. 

Some concepts from Bernstein (1983, 1990) and his theory of 
discourse reproduction have also been used to describe contents of how 
communication in the school contains conceptions concerning 
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underlying norms and elaborated codes. Bernstein’s theories are used as 
a contrast to the life story perspective but both point out that ideas about 
normalization, standards, and consensus are built through language. I 
believe that what Bernstein referred to as “social segregation” through 
codes during the 1990´s would today also include ethnicity. 

Within teacher profession research, findings show that great changes 
have taken place during the latest decades in line with new governing 
principles. Hence, perspectives on knowledge and learning underline the 
importance of pupil autonomy, and individual ability to take 
responsibility for learning and the fulfillment of targeted goals 
(Carlgren, 1997, 1999; Frykman, 1998; Colnerud & Granström, 2002; 
Berge, 2004; Englund, 2004; Ball, 2007). Teachers are described as 
knowledgeable professionals expected to reflect and be able to establish 
good relations with their pupils. They are supposed to be competitive, 
flexible and able to organize and lead pupils’ learning.  

The concept professional ethos is taken from Aristotle’s ethos in 
“Art of Rhetoric” (translated 1926/2000) and can be used to describe a 
specific professional character teachers develop in collaboration with 
other actors within school communities (cf. Lortie, 1977). It is central 
that a professional ethos is co-constructed (Eklöf, 2000) and therefore I 
would like to add that it is under continuous re-construction. Also, I see 
a clear connection between a personal professional ethos and legitimacy 
in the analyses of identity performances.  

Ethnic discrimination is embedded in people’s everyday activities on 
a daily basis and is institutionalized in schools, in taken-for-granted 
knowledge and cognitive scripts (cf. Brubaker, 2004). The question 
about cultural identities is therefore problematic and a question of power 
and politics in everyday life (Ehn & Löfgren, 2006; von Brömssen, 
2006; Lorentz, 2007). National stereotypes are used to cement views 
about what is normal and self evident in and outside school activities. In 
daily talk, essentialist simplifications about ethnicity and culture are 
made which suggests that it is central to shed light on the on going 
construction of boundaries (Gil-White, 2005). Research shows that both 
pupils and teachers with immigrant background are discriminated 
through negative attitudes among teachers (Bigestans, 2001; Runfors, 
2003; Gruber, 2007; Santoro, 2009). Individuals and groups are divided 
so that cultural differences are confirmed in a we/them construction 
which often becomes evident when ‘we’ mirror ourselves in ‘their’ 
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unusualness. Researchers (Tallberg Broman et al, 2002; von Brömssen, 
2004; Ljungberg, 2005; Andersson, 2006 a, b, Gruber, 2007) suggest 
that actors within schools critically scrutinize their boundaries of what is 
accepted when they find that conformity in views on knowledge and 
ways of teaching overrides variation and diversity. 

 
Method 
This is a longitudinal study over four years where the data collection 
comes from two sets of individual in-depth interviews with seven 
immigrant teachers. I have had the opportunity to meet them during their 
complementary Swedish education and contacted them after they could 
have been in service for at least one year after their Swedish graduation. 
I followed all ethical rules stated by HSFR (1990) when interviewing 
them. During the second round of interviews, it was possible for me to 
follow five of the participants in their daily activities for a day or two. It 
gave me a chance to get to know the teacher and her/his school context 
better.  

The seven teachers have their professional experiences from 
different countries and from different school levels but what they have in 
common is their immigration to Sweden and their wish to continue with 
the profession they enjoyed and were successful in before their 
migration. Five women, Rebecca, Sierra, Lahele, Miranda, Erica and 
two men, Hamid and Tares, are referred to by fictive names. The 
teachers are from the Balkan, the Middle East and from the former 
Eastern bloc. They were all in Sweden for several years before they were 
admitted to the complementary teacher education.  

The performative perspective on life stories makes it important to 
include the interviewer’s role in the narratives. In my opinion, it is not 
just data collection I have done. Rather, like Plummer (2001), I like to 
call it a data construction together with the participants as I play a part in 
how the conversation develops through my questions. Moreover, we are 
in the same birth cohort (Plummer, 2001) and have common interests in 
school life. In this way I am a co-teller or co- constructor of the stories. 
The interviews lasted one and a half to two hours each. Already in the 
interview I start my analysis of what the teacher says and how the 
conversation between us develops. All fourteen interviews have been 
transcribed by myself. I have used transcription conventions that are 
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referred to by Linell (1993) as transcription II, which conforms to a 
written language norm to make the transcripts easier to read.  

In my interpretation of the teachers’ narratives about their 
professional life I have used Mishler’s (1999) concept identity 
performance as a tool for analysis. For further analysis I have been 
inspired by his example of a rhetoric analysis of how teachers perform 
and position themselves in relation to others in their stories (cf 
Langellier, 2001; Pérez Prieto, 2003, 2004, 2006; Rhöse, 2003; Karlsson 
2006). 

  

Findings and conclusions 
The study shows diverse identity performances concerning legitimacy 
where the teachers construct, deconstruct, and reconstruct of their 
professional ethos. In their life stories, positions of acceptance and 
resistance appear in response to demands for conformity according to a 
Swedish norm. Some of the participants are perceived by others as 
particular types of teachers. It is obvious that most of them have to adapt 
and adopt a new professional approach if they want to attain the 
legitimacy they used to have in their native countries.  

During the interviews it is apparent that the teachers position 
themselves in relation to others and that they usually attribute the 
importance of others to how they are perceived as teachers. In their 
narratives, legitimacy is formulated and it is possible to understand how 
the teachers receive different statuses, often lower ones compared with 
what they were used to in their earlier professional lives. Another 
finding is that it is possible to notice changes in identity performances 
within the interview and also between the first and second individual 
interviews. It appears that identity is changeable which reinforces 
Mishler’s assumption that it can always be reconstructed (Mishler, 
1999). 

 
Identity performances as professional ethos 

In the narratives, the teachers talk about relations and structures which 
have an impact on how they are included by others in their professional 
life. This is where we see ambitions of being seen as good professionals 
in a wider context. The professional ethos is not a fixed term rather it 
compares the individual and the collective aspects of being a 
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professional. In agreement with Rhöse (2003), I can see that teacher 
identity constructions and their discussions about teacher responsibilities 
are intertwined. – I am a teacher, Rebecca says, which I understand as a 
very strong expression of how the identity of the professional life joins 
the construction of the self (Mishler, 1999).  

The intercultural perspective of school and education seems to be an 
idealized view that does not correspond with what the teachers in my 
study talk about. In their identity performances you can find 
constructions, deconstructions and reconstructions of their professional 
legitimacy in order to try to keep their professional ethos in the Swedish 
school. However, there are indications that people in schools assume 
that it is the immigrant teachers that have to adopt dominant values and 
that acceptance for alternative approaches of teaching are limited. The 
Swedish school these teachers refer to is based on a policy of uniformity 
and shows unfamiliarity to accept viewpoints from people with 
experiences from other school cultures. Other educational experiences, 
didactical skills, or pedagogical insights are usually not acknowledged. 
The teachers’ narratives also express an ethnocentric approach in 
Swedish schools based on the opinion that democratic values are unique 
for the Swedish curriculum and for native Swedish teachers. It is only 
Erica that discusses democracy as something new which has had an 
impact on her identity as a teacher. In most narratives the teachers show 
both acceptance and resistance to the demands for uniformity. 

Sierra and Lahele are particularly resistant and want to keep the 
teaching approach which used to be successful in their native countries. 
It included demanding a lot of pupils and having greater authority as 
teachers than what they believe their colleagues have in Sweden. Sierra 
feels that she was discriminated in her school for this approach and 
changed to a more “Swedish way” of teaching. She explains under the 
second interview how she lowered the teaching standard to avoid 
confrontations with the pupils and their parents. Also, Lahele is resistant 
to teach in what I interpret as elaborated codes (Bernstein, 1990) which 
are likely to exclude some pupils. She performs herself as a teacher with 
ideals to work against “social segregation” and she wants to teach in a 
way that each one of her pupils understands and reach targeted goals in 
their exams.  

I take these teachers’ narratives as examples to show that their daily 
work at school is highly influenced by the goal- and outcomes based 
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governance that has an impact on the way teachers manage their work in 
the new school context. Their difficulties in reclaiming their professional 
ethos cannot be explained only by the fact that the teachers have an 
immigrant background. It is rather a changed view of the role of the 
Swedish teacher during the last decades. Even native Swedish teachers 
have difficulties to accept that education emphasizes pupils’ 
independence and place less weight on knowledge attainment. 

The participating teachers portray different professional legitimacies. 
A conclusion from their narratives is that their goal is to teach and 
reclaim the professional ethos they used to have and not just to 
contribute to a multi-cultural school. In fact, only one teacher, Hamid, 
positions himself as a teacher with special skills to communicate with 
immigrant pupils. He also stresses that it is in relation with not only 
them but also to all his pupils, which I interpret as a reconstruction of his 
professional ethos that gives him legitimacy. In Tares’ story he performs 
him self as an outsider and not accepted teacher. When we meet the 
second time he is no longer offered any employment. Of course this may 
be viewed as a result of individual shortcomings, but in my view it may 
be an indication of structural obstacles when hiring a teacher. 
Uniformity is given higher priority than variety and multicultural 
experiences. To be accepted as a newcomer may be the same as 
achieving professional legitimacy. It is apparently important how long 
you have been within the social environment and how you behave, to get 
this achievement.  

Two of the teachers perform themselves as fully accepted and have 
achieved the legitimacy they expect. Miranda says that she worked as a 
mother tongue teacher for more than ten years without being included. 
For her, the Swedish complementary education became the bill to be 
accepted as a colleague. Rebecca, the teacher who explicitly stresses that 
she is a teacher, does not point to any changes in her professional ethos. 
She says that she continues the way she wants and is included for the 
one she is. 

My conclusion is that teacher identities are not only composed by 
private and personal qualities. Rather, identities are answers to 
contextual circumstances and discourses about teachers and school. 
Taking all the participating teachers’ stories together and viewing them 
from an intercultural perspective where the mutual giving and taking is 
assumed, it is problematic if teachers with immigrant backgrounds only 
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can be successful in their own stories if they downplay their previous 
experiences and as far as possible emphasize uniformity. 
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