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Lust att sluta   

- en livsberättelseintervju med en  
lärare som lämnat skolan 
 

Eva Wennås Brante 

 
Var en duktig skoltjej. 

Aldrig känt att lärare  

skulle jag vilja bli. 

En slump. 

Tror aldrig att jag förstod 

vad det skulle innebära 

att bli lärare 

 
”... man får inte ens tycka att någonting är kul och brinna för det utan att man blir 

nedtryckt i skorna”, säger Lena, en lärare som lämnat yrket efter ca 10 år som 
verksam inom det.  

Andelen av svenska lärare som uppger att de överväger att lämna läraryrket har 
från 2003 till 2006 stigit från ca 1/4 till 1/3 (Skolverket 2004; 2007). Läraryrket är 
ett yrke som har visat sig vara utsatt för höga sjukskrivningstal, speciellt vad gäller 
långa sjukskrivningar (Gustavsson, Kronberg, Hultell & Berg, 2007). Men varför? 

I detta kapitel kommer en lärare som lämnat yrket till tals, i syfte att ge en beskriv-
ning av hur läraryrket kan uppfattas. Bakgrunden till kapitlet är ett antal intervjuer 
med lärare som alla har lämnat skolan. I intervjuerna visade det sig att de alla hade 
varit ambitiösa, velat arbeta mycket och satsa på sitt jobb, även om de naturligtvis 
berättar om det på olika vis och via sin egen historia. Att Lenas berättelse är utvald 
här beror på att hon mycket ingående berättar om förhållandet till sina kollegor. 

Att ha kollegor och vad det innebär att vara en kollega, både ur positiv och negativ 
synvinkel, tas även upp i de andra berättelserna. Just i det inledande citatet ovan är 
det en negativ aspekt av att ha kollegor. Lena känner av Jantelagen. Hon ska inte 
brinna om inte de andra brinner. Det blir kollegors avståndstagande som så små-
ningom gör att hon lämnar yrket, snarare än det vardagliga, stundtals tunga arbe-
tet. Kollegialitet är sällan ett samtalsämne, när vi diskuterar lärares arbetsglädje, 

därför sätts det fokus på det här. Men även om förhållandet till kollegorna är den 
droppe som får bägaren att rinna över för Lena och får henne att ta det slutliga 
beslutet att lämna skolan, så kommer hon i sin berättelse också in på flera andra 
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förhållanden som har betydelse både för hennes till- och frånval av arbetet som 
lärare. Att stå inför ett beslut att eventuellt lämna sitt yrke kan upplevas som ett 

dilemma. Eventuell vantrivsel med arbetsuppgifter vägs mot trivsel med kollegor 
som i sin tur vägs mot exempelvis ekonomiska åtaganden; utbildningen har kostat 
att gå igenom och hur blir privatekonomin om man lämnar sitt jobb? Med andra 
ord finns det en mängd faktorer att väga in för att fatta ett beslut kring det yrke 
man en gång har valt. 

Läraryrket har genomgått stora förändringar under de senaste 20 åren och där-

med har även kraven på vilka områden lärare ska behärska och arbeta med föränd-
rats. Däremot är det inte lika tydligt vad denna förändring innebär i lärares prak-
tiska yrkesutövning. ”Det nya” i läraryrket består inte bara av ett ökat antal (och 
delvis nya) arbetsuppgifter, det rör sig också om lärares bild av det yrke de träder 
in. Om man vill förstå läraryrkets ”kris” är det därför relevant att fråga sig vilken 
förförståelse läraren har för sitt yrke? Hur väl stämmer förförståelsen överens med 

vad han eller hon sedan upplever att yrket går ut på? När läraren önskar att lämna 
arbetet, beror det då på att utbildning och verksamhet stämmer dåligt överens eller 
är det helt enkelt ett resultat av en längtan att byta inriktning i livet. Det är relevant 
att fråga sig vari den för lärare särpräglade kunskapsmassa, som skall utgöra en 
kärna i lärarprofessionen, egentligen borde bestå. Och det är – som detta kapitel 
visar - relevant att diskutera vilket stöd lärare kan ge varandra i processen att förstå 

och utveckla sitt yrke. Om bristen på stöd är en av orsakerna till att så många lärare 
säger sig vara beredda att lämna yrket, så är detta en viktig problemställning som 
skolor och lärarutbildningar bör bli bättre på att hantera. 

Lenas berättelse pekar på flera centrala bevekelsegrunder för hennes val att sluta 
som lärare: hennes förförståelse av yrket, den kunskapsmassa hon bygger sitt 
arbete på, relationerna till eleverna – och inte minst viktigt – relationerna till kolle-

gorna. När man sammanför Lenas berättelse med vad Hatch & Wisniewski (1995) 
kallar de stora berättelserna i samhället om läraryrket, så är det tydligt att de stora 
berättelserna inte passar som förklaringsmodeller till Lenas situation. Däremot 
visar en jämförelse mellan hennes berättelse och vad som enligt Brown, Green and 
Lauder (2001) kännetecknar ett identifierbart yrke samt vad Abbott (1988) karak-
täriserar som professionellt arbete att den utbildning hon har fått inte i tillräckligt 

stor grad har förberett henne för yrkesutövningen och att den skola hon arbetar i 
inte har stöttat henne tillräckligt. Här finns ett utvecklingsuppdrag för både skola 
och lärarutbildning.  

Men innan presentationen av Lena behövs en kort redogörelse för den forsk-
nings- och framställningsprocess som legat till grund för insamling och bearbet-
ning av data. Som tidigare nämnts kommer Lenas berättelse från en serie livsberät-

telseintervjuer med lärare.  
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Socialkonstruktionism som perspektiv 
Livsberättelserna är behandlade inom ramarna för ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv, vilket ansluter sig till en syn på kunskap som något skapat i sociala 
sammanhang samt att kunskap kring en fråga kan ta sig olika former och uttryck 
(Gergen, 1999; Karlsson, 2006). Inom perspektivet återfinns även åsikten att en 
del forskningsfrågor besvaras bäst genom en subjektiv historia (Plummer, 2001) 

och då syftet här är att få veta hur en lärare upplevt sitt yrke och vilka skäl läraren 
har haft för att byta jobb, så är det rimligt att fråga den individen hur hon/han har 
upplevt det. Genom att en människa ombeds berätta om sitt liv, får hon ett ut-
rymme att formulera sig som oftast inte sker i vardagligare sociala interaktioner. 
Lärarna har olika skäl för sitt beslut och var och en berättar sin unika historia 
vilken hjälper oss att förstå hur det kan vara att arbeta som lärare idag.  

Det som bland annat skiljer livsberättelser från annan kvalitativ forskning är 
möjligheten att synliggöra det komplexa i ett liv (Hatch & Wisniewski, 1995). När 
människor får möjlighet att mera fullödigt uttrycka sig omkring sina liv, sina val 
och sina avgöranden tonar en sammansatt bild fram och det ges en möjlighet att 
upptäcka variationer. Det är olika individer som kommer till tals, inte en klump av 
människor. Att vi vänder oss till individer för att höra deras egna berättelser om 

sina liv innebär att uppmärksamheten har riktats mot fragment av livet och att 
mindre delar och detaljer av vardagsliv studeras (Fontana, 2003). Därav följer att 
”sanningar” omfattar mindre delar av livet och kan uppfattas som relativa. Det 
finns inte, enligt Lieblich, Tuval-Mashiach and Zilber (1998) ”neither a single, 
absolute truth in human reality nor one correct reading or interpretation of a text” 
(sid 2). 

 

Livsberättelser som metod 
Tidigare fanns uppfattningen att intervjuaren var en objektiv person som enbart 
registrerade den intervjuades uttalanden på ett neutralt vis, idag talas det mer om 

att intervjuare och intervjuad tillsammans skapar samtalet och därmed berättelsen 
(Mishler, 1995). Det betyder inte att intervjuaren är huvudpersonen, men att inter-
vjuaren inte kan bortse från att vad hon/han säger, gör och tänker faktiskt påver-
kar resultatet, genom hela forskningsprocessen. Ett sätt att hantera det är att för-
söka återge så noga som möjligt de överväganden forskaren har gjort i sitt arbete 
(Bourdieu, 1999). 

Berättelserna analyseras här i flera steg enligt en modell av Pérez Prieto (2007). 
Det första steget är att skapa en profil av intervjupersonen, en nedbantning av 
berättelsen till ca en A4. Den ska ligga så nära intervjupersonens egna ord som 
möjligt, små delberättelser och motsägelser ska vara med. Därefter identifieras 
eventuella ”turning-points” samt teman i berättelsen. Forskaren arbetar vidare 
med delberättelserna för att låta dem speglas i hela berättelsen och temana, för att 

på så vis tydligare förstå berättelsen. Till sist ställs livsberättelsen i relation till 
andra berättelser, det som ofta beskrivs som life-history, det vill säga att man går 
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bortom det personliga och försöker placera in berättelsen i en bredare kontext 
(Hatch & Wisniewski, 1995). Som en utvidgning av Pérez Prietos arbetssätt har 

steg ett här blivit att skapa ett poem av berättelsen, som en form av profil. Lenas 
berättelse, som ni strax möter, har bearbetats och presenteras här i form av ett 
poem (Gubrium & Holstein, 2003).  

 

Poem som form 
En livsberättelseintervju tenderar att bli relativt lång och utskriften omfångsrik. På 
något vis måste materialet bearbetas så att det blir läsbart. Flera tillvägagångssätt är 
möjliga och vanliga; att varva citat med mera berättande text, att skriva om och 
göra en förkortad version i första person, att presentera teman från flera intervjuer 
exemplifierade med flera röster samt flera alternativ. Ett kanske inte fullt så vanligt 

förfarande är att arbeta med poem, men det föreslås av Gubrium och Holstein 
(2003) som ett alternativt sätt att bearbeta och framställa berättelserna och har 
prövats av bland annat Ely (2007) och Larsen (2003). Här följer en kortfattad 
beskrivning av hur arbetet med att mejsla fram poemen från intervjuutskrifterna 
har gått till:  

En berättelse kan vara yvig, hoppa i tiden, bestå av stakningar och upprepat tal. 

Ett sätt att renodla berättelsens röst är att ta bort mycket av dylika omtagningar 
och föra ihop det sagda, göra ett koncentrat av det, för att sedan återigen bryta 
sönder meningarna i syfte att än tydligare få syn på vilka ord och uttryck som finns 
i berättelsen. I berättelserna har ord och uttryck som uttrycker känslor eller ord 
som målar upp bilder sparats, då de fångar en nerv i berättelsen. Ord som på nå-
got vis markerar tid behövs också för att ge poemet känslan av att berättelsen 

flyttar sig i tiden. Ordföljden är inte ändrad men i och med att en hel del text har 
tagits bort så uppfattas yttrandena eventuellt annorlunda. Hur raderna bryts styrs 
dels av vad som har uppfattats som väsentligt för berättaren och vad som därmed 
har lyfts fram i berättelsen, dels av en känsla för språket. En del rader har förts 
samman där berättaren talar om samma saker men som inte sagts i den ordning de 
nu återfinns i poemet. Kronologin i poemen är med andra ord förtydligad gent-

emot intervjutillfället. Syfte med hela förfarandet är att ge berättelserna en ny 
tydlighet, ungefär som när man ställer in skärpan vid fotograferande.  

 

Turning-points 
Inom livsberättelseforskningen är turning-points ett ofta använt analysverktyg. En 
turning-point symboliserar en vändpunkt i en berättelse, ett ’före’ och ett ’efter’ en 
händelse som ges betydelse av den berättande och som på något vis bidrar till en 
förändrad identitetsupplevelse. Ett sätt att identifiera turning-points enligt Bruner 
(2001) är att vara observant på användandet av mentala verb. När berättaren när-
mar sig en turning-point i berättelsen markeras det just ofta genom användandet 

av uttryck som ”då tänkte jag” och liknande.  Berättaren kan också markera med 
ordvalet att det är en brytpunkt till exempel ”ända tills den stora skrällen” eller 
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”ända tills den dagen det slog om”. Om en sekvens i berättelsen inleds på det viset 
så spetsar intervjuaren öronen och uppmärksamheten skärps. Vad hände och vad 

förändrades? Bruner (2001) menar vidare att just vid turning-points frigör männi-
skor sig från sin historia och markerar en skillnad mellan nu - jagets medvetenhet, 
och då - huvudpersonens medvetenhet.  

Hodkinson och Sparkes (1997) skiljer mellan strukturella, påtvingade och själv-
initierade turning-points i arbetslivet. De strukturella sker vid exempelvis pen-
sionsavgång, de finns inbyggda i samhällstrukturen; de påtvingade kan ske vid 

övertalighet eller nedläggning av en arbetsplats; de självinitierade sker till följd av 
en persons eget handlande, vilket är påverkat av en mängd faktorer i personens 
eget liv. Lenas beslut kan ses som självinitierat, med den definitionen. Men Hod-
kinson och Sparkes betonar också att människor gör karriärbeslut inom ”horizons 
for action” (sid 34), med det uttrycket menar de att individen inte har ett oändligt 
antal möjligheter. Personens habitus (bakgrund) och arbetsmarknaden gör att 

personen ser ett begränsat antal valmöjligheter. Även utbildningens innehåll på-
verkar vad en individ uppfattar som möjligt att göra i ett yrke.  

 

 
Här följer nu Lenas berättelse, bearbetad till ett poem 

 

Lenas två världar 

Var en duktig skoltjej. 

Aldrig känt att lärare  

skulle jag vilja bli. 

En slump. 

Tror aldrig att jag förstod 

vad det skulle innebära 

att bli lärare. 

 

Så ung,  

jobb på en gång, 

välartade barn, 

studieintresserade.  

Så häftigt!  

 

Bestämde oss för att flytta, 

fick världens struligaste klass,  
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det var… den var helt… ja, den värsta pedagogiska utmaningen...  

En timme,  

varje förmiddag, 

för att gå in i klassrummet.  

Undervisade inte mycket,  

lyssna, respektera varandra, vänta på sin tur. 

Tog knäcken av mig.  

Vad hade jag egentligen valt?  

 

Hade någon konstig världsbild,  

alla uppfattade skolan som jag,  

En chock,  

inte riktigt förstått på något sätt. 

 

Jättetungt. 

Det sociala 

tar så mycket energi,  

för mycket tid och energi, 

tärande, ingenting som var närande 

 

Glädjen.. vad tyckte jag var glädjen med att jobba,  

Arbetslagen!  

Planera, använda läroplanen, 

det här teoretiska,  

gillade det akademiska,  

förbereda sig väl till lektioner,  

inte kul att bli ifrågasatt  

varför man inte får gå in med skorna på i klassrummet. 

Jag tror nog att jag är en bra lärare,  

när jag är där 

men när jag kör hem så känns det, 

nej det här vill jag inte… 
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tar vilket jobb som helst,  

bara jag får äta lunch på stan.  

 

En händelse;  

heldag hela kommunens lärare,  

jag som gruppledare,  

var påläst,  

vad kul det här ska bli! 

hade glömt  

igen  

de andra.. 

åkte hem, bara grät, som en galning, 

nu är det banne mig nog!  

aldrig stött på sånt motstånd,  

Jag ville mer. 

 

Jag måste bort härifrån, den här miljön,  

jag måste… jag går under om jag inte får komma bort!. 

 

Den här hösten  

såna dära klara, kalla dagar med löv,  

kände jag en sån lättnad,  

tacksamhet 

över att jag fick komma ifrån skolan.  

Det går inte att beskriva i ord, alltså.  

 
Egentligen tror jag aldrig att jag förstod 
vad det skulle innebära att bli lärare. 
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Lenas förförståelse av läraryrket 
Lena säger ”Egentligen… så tror jag liksom aldrig att jag förstod vad det skulle 

innebära att bli lärare”, det vill säga att hennes bild av vad yrket skulle innehålla 
och omfatta var ofullständig och kanske ytlig och nu, när hon tittar tillbaka, så kan 
hon se att hon valde lärarbanan på fel premisser. Hade yrket varit så som hon 
tänkt, då hade hon kanske stannat i det. Läraryrket har så gott som alla haft kon-

takt med och det borde finnas en utbredd förförståelse kring vad det innebär. Men 
vad innebär den förförståelsen? I Lenas fall var den uppbyggd kring hur hon själv 
hade varit som flicka i skolan. För som Lena berättar så var hon en duktig skoltjej 
som ”tyckte det var jättekul i skolan”. Den bilden fungerade att använda som 
modell när eleverna var ungefär som hon hade varit. Det var mer eller mindre det 
som mötte henne i hennes första tjänst. Den var på en skola med en rektor som 

hade använt resurserna till att göra små undervisningsgrupper. Lena säger att ”då 
funkade det man hade lärt sig på sin utbildning, fungerade faktiskt i praktiken för 
att jag bara hade 16 barn och i ett ganska bra upptagningsklimat, med välartade 
barn som var ... studieintresserade”. 

Det är enkelt när det finns en klar och tydlig bild av vad ett yrke är, när det finns 
en utbildning som är uppbyggd för att individer sedan ska kunna utföra det yrket 

och när det finns en möjlighet att skapa en social identitet kring yrket. Ju tydligare 
avgränsat och utmejslat ett begrepp är desto lättare är det ju att förstå. Samma sak 
borde gälla för ett yrke, utövarna slipper då fundera över och lägga energi på att 
tänka ut vad yrket egentligen går ut på. Lena känner igen sig i de studieintresserade 
barnen och allt rullar på. Men säg det liv som bara flyter på i ett spår, Lenas familj 
bestämmer sig för att flytta och tillvaron förändras. Hon tar en tjänst i en årskurs 

tre, dels för att skolan är geografiskt nära hemmet och dels med motiveringen att 
hon behöver lära sig att se de elever som på högstadiet inte är så framme kun-
skapsmässigt. Lena har en insikt i att hon behöver utveckla sin förmåga att hand-
leda alla typer av barn. ”Det är mycket lättare att rikta sig till elever som är duktiga 
och så. De här liksom som strular och så, de kände jag att jag hade ingen riktigt 
koll på”. Det som händer sedan kan kanske bäst beskrivas som en så kallad verk-

lighetschock. Det tar ”en timme varje förmiddag åt att bara kunna gå in i klass-
rummet” och det blir inte mycket av undervisning i ämnen utan fokus ligger på att 
lära barnen ”att lyssna på varandra, respektera varandra, vänta på sin tur”. Helt 
plötsligt går arbetet ut på att lära ut social kompetens och det blir det ”sociala 
runtomkring” som varje dag handlar om.  

Lenas inledande kommentar att hon nog inte visste vad det innebär att vara lära-

re har mera med den här delen av hennes yrkeshistoria att göra än den med de 
välartade barnen. Hennes bild av yrket ruckas i och med mötet med den nya klas-
sen och hennes utbildning är i otakt med det som krävs på fältet. Hon uttrycker 
det som att ”jag tyckte ju inte att jag undervisade i början. Jag tyckte bara, alltså, de 
två första åren, att jag ägnade mig åt nån social kompetens på nåt sätt”. Det blir ett 
brutalt uppvaknande för Lena, som har valt yrket för att hon gillar vissa ämnen 
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och trott att ”alla tycker det är roligt med historia ...jättekul med Karl den tolfte”. 
Att undervisa är det hon har tänkt sig att göra, och av hennes uttalande ovan går 

det att förstå att undervisning för henne är liktydigt med undervisning i ett ämne. 
Lena blir tvungen att omvärdera sin bild av sitt yrke - ”vad hade jag valt?”  

Vad innebär det att vara lärare? Vad utbildas man till? Om det jag har som 
föreställning att jag ska göra, inte alls stämmer med det jag sen sätts att göra, hur 
har då utbildningen hjälpt mig? De lärarna som har blivit intervjuade har antingen 
haft ett ämnesintresse eller en önskan att undervisa vilket har lett dem in i 

läraryrket. 
 

Lenas kunskapsområde och ämnesintresse 
När Lena berättar om sina studier till lärare så yttrar hon bland annat ”kan det vara 

så här kul att studera på universitet!?”. De akademiska och teoretiska inslagen är 
något som tilltalar henne, hon söker intellektuella utmaningar i det hon gör och 
blir uttråkad om det är för låg nivå på det stoff som ska förberedas. Det är lätt att 
ana besvikelsen när hon säger om sin nya arbetsplats ”Att förbereda sig väl för 
avancerade frågor, det var fullständigt onödigt, för det kommer aldrig att hända”. 
Det kunskapsområde som ämneskunskaperna tillhörde är det hon har studerat och 

det som har lockat henne in på lärarbanan, de områden där hon så småningom 
upptäcker att hon behöver kunskaper tilltalar henne inte alls. Nu är Lenas berättel-
se unik för Lena och alla lärare hade inte reagerat som Lena, somliga hade säkert 
blivit stimulerade av utmaningen som det innebar att få en grupp att fungera och 
några andra hade med största säkerhet redan haft den erforderliga kompetensen. 
Men det intressanta är det Lena faktiskt berättar och vad det visar att hennes ut-

bildning har innehållit eller i varje fall vad hon har tillägnat sig av utbildningen. 
Hennes intresse för ämnet och hennes kunskaper i ämnet räcker inte för att hante-
ra vardagen. 
 

Lenas relationer till elever och kollegor 
För Lenas del blir det relationsarbetet som överskuggar de närmaste åren. På sin 
första arbetsplats har hon upplevt att det hon lärt sig på lärarutbildningen fungera-
de och att hon ”sysslade med ungefär det jag hade lärt mig” men på den nya ar-
betsplatsen krävs det helt nya kompetenser, till exempel blir hon tvungen att ”läsa 
mer böcker om klassrumssituationen”. Det är ett socialt arbete, som hon varken 

känner sig rustad kunskapsmässigt för eller motiverad att utföra: ”jag tycker inte 
det är kul att bli ifrågasatt varför man inte får gå in med skorna på i klassrummet”. 
Det går inte att styra undan från relationsarbetet med eleverna, prio ett blir att ”få 
gruppen att fungera som en bra grupp” vilket Lena upplever som att ”det tog för 
mycket tid och energi”. Klassen beskrivs av Lena som ”världens struligaste” och 
de två första åren som år ”när alla bara skrek och gapade och hoppade”. Stäm-

ningen hemma hos Lena påverkas också av att hon inte mår bra på sin arbetsplats 
och Lena berättar att ”barnen klagade mycket på att de tyckte jag var sur och 
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jobbig, och min man också”. Så småningom känner Lena att arbetsklimatet i klas-
sen blir bättre och det blir möjligt att ”kunna ägna sig åt en elev i taget … och se 

hur de växer liksom” men Lena, som har sökt stimulans i ämnen och som gillar en 
akademisk prägel på diskussionerna, känner fortfarande en frustration, ”det räcker 
inte hela tiden”. Det är inte bara relationerna med eleverna som Lena kämpar 
med. De närmsta arbetskamraterna fungerar allt bra med, de ser henne som en 
resurs och Lena berättar att de ger henne mycket uppskattning av arten ”Åh, va 
roligt att du vill göra det här, och åh, va bra det blir” men däremot skär det sig 

rejält med kommunens högstadielärare. Lena blir ombedd att leda en arbetsgrupp 
under en studiedag, hon känner sig äntligen stimulerad och som om hon hittat 
”någonting. ...närande”. Lena berättar själv om händelsen: 

”Och jag var jätteglad, för att det innebar liksom att jag fick förebereda mig för 
något annat, jag hade förberett mig så in i bomben, jag var påläst, och jag kände 
”Wow, vad kul det här ska bli!” Jag hade bara glömt bort en sak igen. Att de andra 

kanske inte tycker det är lika kul som jag tycker att det är. Så att … jag skulle näs-
tan säga att jag blev lite utmobbad i den gruppen. För det första så tror jag inte att 
de gillade att det var en liten sketen mellanstadielärare som kom och var grupple-
dare, utan det ska ju vara en högstadielärare som är det. Och sen så gjorde jag en 
massa såna tabbar som jag kanske nu i efterhand har sett. Och då kände jag när jag 
åkte hem så bara grät jag som en galning och kände att ”Nu är det banne mig nog. 

Det här utsätter jag mig inte för fler gånger minsann. Här, man får inte ens tycka 
att någonting är kul och brinna för det utan att man blir nedtryckt i skorna. ”Det 
var … och den kvällen så när jag somnade. Herregud, det här med friår kanske.”  

Just den här händelsen med de avståndstagande högstadiekollegorna blir drop-
pen som får bägaren att rinna över för Lena och vid intervjutillfället säger hon att 
det enda som eventuellt skulle kunna få henne att gå tillbaka till läraryrket är tan-

ken på loven och att det vore bra för hennes egna barn att få ha sin mamma 
hemma under dem. 

 

Lena och de stora berättelserna i samhället  
Synen på läraryrket som ett kall: ett yrke man har känt att man bara vill ha och där 
man kan tänka sig att jobba mer än man får betalt för, kan tjäna som ett exempel 
på en så kallad ”stor” berättelse om läraryrket. Om vi försöker ställa Lenas berät-
telse i kontrast till den berättelsen så syns det snabbt att den inställningen inte alls 
präglar hennes berättelse. Lena verkar mera ha snubblat in i yrket, hon vill dessut-
om gärna byta tjänst för att få upp lönen. Hon uttalar sig också om kvinnor som 

utför ideellt arbete och tar avstånd från den synen på läraryrket.  
En annan stor berättelse är den om den utbrända läraren, läraren som går under 

av alla krav som ställs på honom/henne. Den här berättelsen är vanlig bland lärare 
och de flesta lärare kan mer eller mindre känna igen sig i den och berätta en ver-
sion av den. Lenas berättelse är inte ett renodlat exempel på ”utbränd lärare”. Det 
är inte en mängd krav som hon möter utan framför allt ett som hon inte kan han-
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tera. Det som drabbar henne är mera av en social kollision. Hon flyttar från me-
delklassområde i storstad till mera utpräglad arbetarklassområde på landsbygd. 

Om något mera än ett exempel på en lärarbana så är hennes berättelse ett exempel 
på en klass-konflikt. Lena verkar inte tänka i de termerna, utan talar mera om att 
alla hjälps åt att hålla nere varandra i landsbygden, att det inte är okey att vara 
duktig där. Men varför? Den frågan ställer hon sig inte, åtminstone inte i intervjun.  

Brown et al (2001) beskriver hur det i Tyskland finns en vedertagen norm för 
alla identifierbara yrken; de kännetecknas av att det finns en för yrket tillämplig 

systematiskt organiserad kunskapsmassa [Wissen], en uppsättning praktiska fär-
digheter [Können], samt den sociala identiteten en individ erhåller efter att ha 
tillägnat sig ovanstående. Den identiteten bekräftas genom en examen som funge-
rar utan att ifrågasättas av arbetsgivare. Det är möjligt att påstå att samtliga dessa 
tre delar som utgör ett yrke är problematiska för Lena: den kunskapsmassa hon 
har tillägnat sig på utbildningen fungerar inte i alla skolmiljöer; hennes praktiska 

färdigheter omfattar först och främst ämnena hon undervisar i, övriga praktiska 
färdigheter som att upprätthålla ordning i ett klassrum, lösa konflikter, motivera 
studieointresserade barn med mera känner hon sig handfallen inför; hennes bild av 
vad det innebär att vara lärare genomgår en förändring som leder till att hon ställer 
sig frågan vilket yrke hon har valt och hon vill till sist inte ha det kvar. 

 

Lena är inte ensam 
Lena är inte den enda av de intervjuade lärarna som pekar på att förhållandet till 
kollegor är centralt för lusten att stanna kvar i arbetet som lärare. Hur ensamt 
läraryrket än har varit eller åtminstone har beskrivits att vara, så är individen ändå 

en del i ett kollektiv. Läraren har arbetskamrater vilka i allra högsta grad är väsent-
liga för deras välbefinnande eller brist på välbefinnande. Flera av lärarna har 
mycket gott att säga om sina kollegor. Men flera berättar också att problem i rela-
tionen till deras kolleger var medverkande till deras frånval av yrket. En av inter-
vjupersonerna beskriver till exempel hur hon på grund av tystnadsplikt gällande 
elever kom i kläm mellan sina kollegor och skolans rektor. En annan berättar 

begeistrat om glädjen i den kollegiala gemenskapen, men också om hur han upp-
levde att de individuella lönerna slog sönder den gemenskapen. En tredje lärare 
berättar i sin tur hur det gick upp för henne att hon började föredra samvaron och 
diskussionerna med kollegor framför samvaron med eleverna. Hon sökte stimu-
lansen i det vuxna samtalet och motiverade mottagare för det hon vill förmedla. 
Hennes avgörande kom en kväll när hon skulle planera för Franska revolutionen 

än en gång: ”Så bara kände jag att: Nej, nu är det så att vi ska köra revolutionen. 
Och jag kunde inte motivera mig för att tycka att det var kul överhuvudtaget.” 
Eleverna kunde inte ge henne den stimulans hon sökte och hon slutade utan att 
vara bitter, mera konstaterande att det här inte passar mig längre. 

Detta säger mycket om vad som är viktigt att sträva mot när man organiserar 
lärarutbildning och lärararbete. För yrkesgrupper, som skall utföra professionellt 
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arbete, dvs. kunskapsbaserat arbete där problemlösning och hantering av atypiska 
tillfällen är i fokus framstår den kollegiala gemenskapen som central (Abbott, 

1988; Hjort, 2008). Det är av stor vikt att de professionella har möjlighet att ut-
veckla en gemensam kunskapsbas och inom den gemensamma begrepp, så att det 
blir möjligt för dem att analysera och utvärdera de många svåra problem de dagli-
gen konfronteras med. Det är av stor vikt att de har utrymme till att planera, ut-
veckla och utvärdera sitt arbete – både individuellt och gemensamt. Och det är av 
stor vikt att de ges en möjlighet att bygga upp och utveckla en kollegial kultur, 

som inte endast består av en nödvändig arbetsfördelning och kvalitetskontroll, 
utan som också rymmer möjligheter att diskutera vad som skall uppfattas som 
överordnade – socialt och etiskt – fenomen i lärararbetet. Får lärare möjligheter att 
diskutera det så kommer även oenigheter och svårigheter att komma till ytan. 
Detta innebär nya utmaningar för lärarutbildningen. 

 

Utmaningar för lärarutbildningen 
Om vi återvänder till vad som krävs för att fungera som lärare i dag i svensk skola, 
så ser den för yrket tillämpliga systematiskt organiserade kunskapsmassan helt 
olika ut för skilda lärarkategorier. För ämneslärare verkar den vara fokuserad kring 

huvudämnet, medan den för lärare för de yngre barnen spretar åt flera håll, med 
mera fragmentariska ämnesdelar. Det är möjligt, och har föreslagits av bland annat 
Carlgren och Marton (2000), att kunskap om undervisande och lärande skulle 
kunna utgöra den efterfrågade systematiskt organiserade kunskapsmassan.  

Utifrån den berättelser vi här har fått höra skulle slutsatsen kunna dras att det 
varken är ämneskunskaper eller didaktiska kunskaper som efterfrågas i första 

hand, utan snarare en relationell kompetens. Det bekräftas när vi jämför med den 
forskning som finns kring hur relationsarbete och sociala delar av yrket slukar 
mycket av arbetstiden; samtidigt är den relationella kompetensen av  avgörande 
betydelse för elevernas utbyte av undervisningen. (Acker, 1999; Gannerud, 1999; 
Nordenbo et al., 2008).  Undersökningar från så skilda länder som Portugal (Lima, 
2007), England (Travers & Cooper, 1996), Marocko (Benmansour, 1998) visar att 

lärare rankar mötet med studieomotiverade elever som en av de högsta stressfak-
torerna. Kunskapsmassan och de praktiska färdigheterna har såklart berörings-
punkter. Om den systematiskt organiserade kunskapsmassan inte innehåller kun-
skap kring hur lärare ska möta individer med låg studiemotivation, så kan man 
knappast förvänta sig att alla lärare har välutvecklade praktiska färdigheter i det.  

Det är således en diskrepans mellan vad lärare utbildas till att klara av gentemot 

vad som behövs för att utföra yrket.  Med andra ord så borde lärare antingen 
utbilda sig för att klara av relationsarbetet och omsorgen, det vill säga utbildningen 
bör då drastiskt förändras, eller så ska lärare inte syssla med att lösa elevers pro-
blem utan ägna sig åt att undervisa, något som utbildningen förhoppningsvis har 
förberett dem på. Med en utbildning som förberedde läraren för de arbetsuppgif-
ter som finns och för de relationer som bör byggas och vårdas, skulle risken för att 
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läraren hamnar i ett dilemma kring att sluta som lärare eller fortsätta som lärare 
minska. Det skall poängteras att de båda ovan nämnda alternativen kring vad 

utbildningen bör innehålla kan ses som möjliga, men inte det som vi har idag, att 
vi utbildar lärarstudenter i ämnen, lite pedagogik och sen förväntar att de ska kun-
na hantera komplicerade relationer samt sociala interaktioner.  
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