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This paper proceeds from a research project investigating the professional 

identity development of novice primary mathematics teachers. The focus of this 

paper is an expected conflict between visions and possibilities that the primary 

teachers express just before graduation.  The conflict is illustrated with quotes 

from two primary teachers in the study and questions are raised regarding how 

this expected conflict will affect their identity development as primary 

mathematics teachers.  

Inledning 

Detta paper utgår ifrån en studie med syftet att undersöka hur nyexaminerade 

lärare för de tidiga skolåren utvecklar läraridentitet med fokus på 

matematikundervisning. Det finns studier där uppfattningar, kunskaper och 

attityder gällande matematik och matematikundervisning hos lärarstudenter (t.ex. 

Frykholm, 1999; Gellert, 2007; Mcleod, 1994; Pajares, 1992; Persson, 2006) och 

verksamma lärare (Mcleod, 1994; Pajares, 1992) har kartlagts och klassificerats. 

Likaså finns studier där relationer mellan uppfattningar, kunskaper, attityder och 

undervisning har undersökts (t.ex. Hill m.fl, 2008; Mcleod, 1994; Pajares, 1992). 

Gemensamt för dessa studier är att de främst är framställda i ett 

observatörsperspektiv i syfte att kategorisera, förutsäga eller förklara. Andra 

studier har sökt förståelse för individers uppfattningar, kunskaper, attityder och 

handlande utifrån individens perspektiv (t.ex. Ensor, 2001; Skott, 2001) och det 

är ur detta perspektiv som studien i detta paper genomförts. 

En primär forskningsfråga i studien som detta paper utgår ifrån är vilka 

aspekter som är centrala i identitetsutveckling som matematiklärare. Den första 

datainsamlingen genomfördes via intervjuer strax före lärarnas examen. I dessa 

intervjuer uttryckte de en förväntad konflikt mellan visioner och möjligheter som 

nyexaminerade lärare. Denna konflikt och dess betydelse för identitetsutveckling 

som lärare i matematik är fokus i detta paper. I första delen presenteras det 

perspektiv på identitet och identitetsutveckling som används i studien. I andra 

delen fokuseras den uttryckta konflikten.  



  

Identitet och identitetsutveckling 

Det finns inte en enhetlig definition av begreppet identitet och till viss del 

förklaras olikheterna av definitionernas olika ontologiska utgångspunkt. Både 

Lave och Wenger (1991), Wenger (1998) och Sfard (2008) placerar identitet i 

skärningspunkten mellan det sociala och det individuella och menar att identitet 

är ”man-made and […] constantly created and re-created in interactions between 

people (Sfard & Prusak, 2005, p. 15)”. Denna placering av identitet används i 

studien. Att studera identitet utifrån sociala termer innebär inte att det 

individuella förnekas utan att individualitet ses som en del av en 

praktikgemenskap (community of practice) (Wenger, 1998).  

I studien behandlas både identitet och identitetsutveckling som 

matematiklärare. Enligt Sfard och Prusak (2005), Lave och Wenger (1991) och 

Wenger (1998) är lärande och identitet tätt sammanbundna med varandra. 

Lärande handlar om att konstituera identitet och identitetsutveckling innebär 

lärande då lärande formar vår identitet genom att förändra vår förmåga att delta, 

tillhöra och förhandla mening i världen. Därmed är identitetsutveckling ett sätt 

att tala om hur lärande förändrar vilka vi är och den vi blir genom deltagande i 

olika praktikgemenskaper.   

Wenger (1998) beskriver en praktikgemenskap som relationer mellan 

personer, aktiviteter och världen, en delad lärandehistoria. En praktikgemenskap 

behöver inte innebära en väldefinierad grupp eller socialt synliga band mellan 

deltagarna i praktikgemenskapen. Istället innebär praktikgemenskaper ett 

deltagande i ett aktivitetssystem kring vilket deltagarna har sin förståelse rörande 

vad de gör och vad det innebär för deras liv och denna praktikgemenskap. En 

praktikgemenskap existerar över tid och olika praktikgemenskaper överlappar 

varandra. Eftersom en individ deltar i, alternativt utesluts ur eller tar avstånd från, 

olika praktikgemenskaper innebär identitetsutveckling också att förlika dessa 

olika medlemskap
 
(memberships). En nyutbildad lärare kan tillhöra flera olika 

praktikgemenskaper inom sin lärarroll, tillexempel olika grupperingar inom 

lärarutbildningen med lärare och studiekamrater i olika ämnen men också 

praktikgemenskaper med verksamma lärare på olika grundskolor där de har gjort 

VFU, sökt eller fått sina första arbeten.  Dessa olika tillhörigheter kan ge upphov 

till spänningar inom individernas identitet vilket gör att de får förhandla sin 

identitet mellan praktikgemenskaperna. Att göra detta kan enligt Wenger (1998) 

vara den svåraste utmaningen för en individ som flyttar mellan olika 

praktikgemenskaper. 

Att examineras som lärare och börja arbeta innebär inte enbart en förhandling 

mellan olika praktikgemenskaper utan även en förändring inom 

praktikgemenskaper. Lave och Wenger (1991) menar att en praktikgemenskap 

genomgår utveckling när nykomlingar får tillträde och utvecklar fullvärdigt 

medlemskap vilket handlar om att få tillgång till innehållet i 



  

praktikgemenskapen. På så vis pågår en ständig utveckling både hos individen 

och i praktikgemenskapen. Att ge nykomlingar legitimt perifert deltagande i en 

praktikgemenskap innebär på så vis en spänning mellan kontinuitet och 

förändring i praktikgemenskapen.  

För att kunna undersöka tidigarelärarnas identitet och identitetsutveckling 

empiriskt, ur deras perspektiv, måste begreppen göras operationella. Sfard och 

Prusak (2005) kopplar identitet till kommunikation inom vilken de även 

inkluderar egen-dialog, dvs tänkande. Utifrån denna koppling definierar de 

identitet ”as a set of reifying, significant, endorsable stories about a person 

(p.14). Förtingligandet i berättelserna innebär att vi, när vi pratar om oss själva, 

har en tendens att prata i faktiska tillstånd snarare än i handlingar. I berättelserna 

fryser vi intryck gällande aktiviteter i olika praktikgemenskaper vilket gör att vi 

får ihop flödet av förändring i en samlad berättelse om oss själva.  De möjligheter 

som tidigare fanns i handling blir istället möjligheter hos den som handlar. På så 

vis är berättelserna, identiteten, skapande av handlingar i flera olika 

praktikgemenskaper och de förändras utifrån författarens och mottagarens 

perception och behov. De berättelser som enligt Sfard och Prusak (2005) är 

identifierande berättelser och som används i denna studie ska också vara 

signifikanta och trovärdiga utifrån individens perspektiv.  

Sfard och Prusak (2005) urskiljer olika typer av identitetsberättelser utifrån 

vem som berättar dem och för vem de är avsedda att berättas. Första-persons-

berättelser är identitetsberättelser berättade av individen själv. Andra-persons-

berättelser är identitetsberättelser berättade till individen av någon annan. Tredje-

persons-berättelser är identitetsberättelser om individen berättade av en andra 

part för en tredje part. Det är enbart första-persons-berättelser som kvalificerar 

sig som de förtingligande, signifikanta och trovärdiga berättelser som används i 

denna studie. Eftersom dessa berättelser är kollektivt skapade i olika 

praktikgemenskaper är de dock påverkade av andra-persons- och tredje-persons-

berättelser. De identitetsberättelser som lärarna berättar i studien är påverkade av 

identitetsberättelser de hört av andra, både om dem själva och om andra individer 

i deras situation.  

Identitetsutveckling i studien är kopplat till första-persons-

identitetsberättelser av två olika slag, berättelser som uttrycker det nuvarande 

tillståndet och berättelser som uttrycker det tillstånd som förväntas bli. Sfard och 

Prusak (2005) benämner dessa för nuvarande identitet respektive designerad 

identitet och dessa benämningar används även i denna studie. I individens 

berättelser uttrycks nuvarande identitet i presensform medan designerad identitet 

uttrycks i framtidsform eller som önskningar, åtaganden, skyldigheter eller 

nödvändigheter. Den designerade identiteten behöver inte innebära en enhetlig 

sammanhållen berättelse utan innebär olika identitetsberättelser kring 

önskningar, åtaganden, skyldigheter eller nödvändigheter. Den designerade 



  

identiteten är inte alltid önskvärd men ses ibland som bindande och den ger 

riktning åt individens handlingar och har inflytande på individens behov. 

Identitetsutveckling i studien innebär de handlingar och det lärande som sker i 

syfte att minska glappet mellan nuvarande identitet och designerad identitet. 

Samtidigt avgör den nuvarande identiteten och den designerade identiteten vad 

som görs och vad som lärs för att minska detta glapp.   

Datainsamling 

Studien är en fallstudie där åtta lärare med inriktning mot tidiga skolår följs 

under sina första år som verksamma lärare. Resultaten i detta paper, den 

förväntade konflikten mellan vision och möjlighet, är ett fall som vuxit fram 

gradvis under analysen av det empiriska materialet och som sträcker sig tematiskt 

över de olika individernas fall.  

Det empiriska materialet till detta paper består av de första intervjuerna som 

gjordes strax före lärarnas examen. Intervjuerna innehöll öppna frågor om 

matematikundervisning, lärarrollen i allmänhet och i matematik i synnerhet, 

tankar kring att börja arbeta mm. Förutom dessa öppna frågor innehöll 

intervjuerna även elevlösningar och elev-lärar-dialoger som de blivande lärarna 

fick kommentera. Intervjuerna berörde dels hur de uppfattade frågorna, 

lösningarna och dialogerna just nu men även hur de trodde sig möta liknande 

situationer i sin kommande yrkesverksamhet och hur de själva tänkte sig som 

verksamma matematiklärare. Dessa olika berättelser ses i studien som deras, vid 

detta tillfälle, nuvarande identitet (snart nyexaminerad tidigarelärare) respektive 

designerade identitet (verksam tidigarelärare). För enkelhetens skull kommer 

informanterna i fortsättningen benämnas lärarna, även om de vid intervjutillfället 

hade några veckor kvar till examen. I detta paper ges utdrag från två av 

intervjuerna, de med Jenny och Barbro. Jenny och Barbro är valda då de 

representerar de två olika utgångspunkter för den förväntade konflikten som 

blivit synliga i det empiriska materialet.  

Konflikt mellan vision och möjlighet 

Något som samtliga lärarna lyfter fram i sin designerade identitet inför examen är 

att de som verksamma lärare ska bedriva en annan matematikundervisning än 

den som idag, enligt dem, förekommer ute i verksamheten. I deras 

identitetsberättelser av designerad identitet ger de sig själva en roll som 

reformatorer som ska förändra matematikundervisning i skolan. Dessa 

identitetsberättelser har byggts upp utifrån deras nuvarande identitet innehållande 

kunskaper och uppfattningar om matematik och matematikundervisning. I deras 

nuvarande identitet framkom vid intervjutillfället dock uttryck för faktorer som, 

enligt lärarna, kommer att begränsa deras möjligheter att utforma sin kommande 



  

matematikundervisning på det sätt de skulle önska enligt sin designerade 

identitet. Det är dessa faktorer som kommer att fokuseras här.  

Vid ett tillfälle i intervjun pratade Jenny om att man måste passa in på skolan 

och när jag frågar henne vad hon menar med det säger hon: 

Jenny:  Alltså man har ju den där bilden av en lärare. Hur den ska vara 

och hur den ska verka. Å som ny kanske man just får väja sig 

lite för alla storsinta idéer man har. Men samtidigt så vill man ju 

också visa sina framfötter, jag vet inte. Det känns ibland som att 

vissa lärare på fältet, om man säger så, har en tanke om en att 

man ska vara för storsint eller. Ja, nu är du nyutbildad men du 

får inte ta för dig för mycket. Ja, jag har ju, ja man ska ju ha kött 

på benen för det man vill å det man vill hålla på med. Å då så 

tänker jag att det, det kan vara svårt att komma med nya idéer då 

liksom. Att den här mallen eller som man tänker, det är ingen 

mall heller för den ändrar sig hela tiden. Samhället vill ju ha nya 

grejer av lärarstudenter om man säger så. Ut med det gamla.  

Jenny har i sin nuvarande identitet en bild av hur en lärare ska vara och denna 

bild formar hennes designerade identitet som lärare. Hon uttrycker att ”man” har 

en bild av hur en lärare ska vara vilket kan indikera att hon inte anser sig vara 

ensam om denna bild. Detta understryks ytterligare av att hon benämner bilden 

som en ”mall”, en mall som ändrar sig. När jag frågar henne om vilka som vill ha 

ut ”det gamla” säger hon: 

Jenny:  Alltså, media säger det tycker jag. Alltså det känns som om dom 

vill ha nått nytt, nått fräscht så, men sen säger verkligheten en 

annan sak. För media känns inte som en verklighet. 

I utdragen uttrycker hon att hon av samhället och media känner ett uppdrag att 

tillföra skolan ”nya grejer”. Att vara nyexaminerad lärare innebär bland annat att 

vara en reformator som tillför ”nya grejer” till skolan. Rollen som reformator 

uttrycker Jenny kommer utifrån, från samhället och media, det är de som står för 

mallen. Denna roll är inte helt enkelt enligt Jenny eftersom ”verkligheten säger 

en annan sak”. En nyutbildad lärare får inte vara för ”storsint” eller ”ta för” sig 

för mycket. Detta kan även ses som ett uttryck för en förväntad spänning mellan 

kontinuitet och förändring likt den Lave och Wenger (1991) beskriver uppstår 

när nykomlingar får tillträde till en praktikgemenskap. Jennys uttryck för 

svårigheterna gällande att komma med nya idéer indikerar att hennes bild av hur 

en lärare ska vara inte ligger i linje med de lärare hon tänker att hon kommer att 

möta ute i verksamheten vilket hon understryker ytterligare när hon säger:   

Jenny: […] jag kan ju komma med massa idéer men att dom kanske 

”vad gör du nu?” liksom. Eller ”Vad händer? Nej men så här 

jobbar inte vi.  



  

Även om hennes designerade identitet innebär att reformera 

matematikundervisning ser hon begränsningar för hur hon kan genomföra detta 

då hon inte får ”ta för” sig för mycket. Detta kan tyda på att hon vill tillhöra en 

praktikgemenskap med lärare ute i verksamheten och att hon har en idé om att 

hon inte får sticka ut för mycket för att få vara med. Jenny ser som ett av sina 

uppdrag att förändra skolan men för att kunna göra detta måste hon först bli 

medlem i de praktikgemenskaper hon vill förändra. I samband med att Jenny 

uttryckte att media ville ha nya saker ifrån nyutbildade lärare men att media inte 

var verkligheten frågade jag henne vad verkligheten säger. 

Jenny:  Ja, det ska inte va, visst du får komma och krypa in typ, alltså 

det, du får visa dina å vad du kan och vi vill gärna ta del av det 

men sen, sen liksom får du hålla dig på din plats liksom. Det är 

inte, sen kan jag säkert tänka mig att det finns vissa arbetsplatser 

som är paradis för vissa, där man verkligen får spela ut, där du 

verkligen får ta för dig. 

Även om Jenny uttrycker att hon som nyexaminerad får ”krypa in” öppnar hon 

upp för att olika skolor kommer vara olika öppna för de nyheter hon kommer 

med. Enligt Wenger (1998) kan en förflyttning mellan praktikgemenskaper kräva 

förhandling gällande individens identitet. Olika praktikgemenskaper kommer 

troligen att kräva olika förhandling för lärarna, både beroende på vad de själva 

har med sig och beroende på hur praktikgemenskaperna ser ut.  Enligt Lave och 

Wenger (1991) sker en ömsesidig påverkan mellan praktikgemenskap och 

individ när individen får tillgång till praktikgemenskapen. Hur denna 

ömsesidighet påverkar lärarnas identitet och identitetsutveckling kommer vara ett 

fokus i den fortsatta datainsamlingen. Syftet är att nå denna process ur lärarnas 

perspektiv vilket gör att praktikgemenskaperna måste definieras utifrån deras 

perspektiv. Hur får de tillgång till de praktikgemenskaper som de ser sig som 

reformatorer av och vilka praktikgemenskaper identifierar de sig med för att få 

stöd och förebilder för sin designerade identitet?  

Jenny uttrycker själv i det första intervjuutdraget att hon behöver ”kött på 

benen” för att kunna uppnå designerade identitet, ett uttryck för behov av 

kunskaper och belägg för de förändringar hon vill åstadkomma. Vid ett senare 

tillfälle i intervjun reflekterar hon över sina egna kunskaper. 

Jenny:  Och just hur jag ska lägga upp det i rätt ordning för elevernas 

bästa liksom. Det, jag har jättemycket idéer så det är inte det å 

jag kan säkert spruta ut dom när som helst ja, när jag väl 

kommer på den punkten. Men just det att få, fånga eleverna i rätt 

ordning, att ge dom liksom från början och sen väx där liksom. 

[…] lärarbiten liksom. Å sen är det å bli accepterad där man 

hamnar så att säga. Jag vet ju inte ens var jag hamnar. 

I utdraget uttrycker Jenny en osäkerhet kring hur hon ska lägga upp sin 

undervisning i matematik i ”rätt ordning”. Hon har idéer för undervisning men 



  

uttrycker osäkerhet gällande hur hon ska organisera undervisningen kring dessa 

idéer. Återigen kommer hon in på vikten av att bli accepterad på skolan och hon 

uttrycker osäkerhet över att inte veta var hon ska arbeta efter examen. Nästa 

utdrag kommer från Barbro som även hon pratar om den framtida arbetsplatsen. 

Barbro:  Sen beror det alldeles på vart man kommer, till vilket skola man 

kommer och hur öppna dom är för att ta emot. Men sen får man 

inte komma med för mycket nytt heller i början, man får väl 

smyga in det lite om det är gammalt och ingrott men, det känns 

ändå som, jag har varit på vissa skolor med som där dom har 

kommit långt i sitt matematiktänkande så det är inte alltid som 

det är, ..nattsvart. 

Barbro uttrycker skolan som ett kollektiv, (vilket kan ses som en 

praktikgemenskap), och att hennes möjligheter som lärare beror på hur denna 

praktikgemenskap ser ut där hon får arbete efter examen. Liksom Jenny uttrycker 

Barbro att hon kommer med ”nytt” och att skolan behöver vara öppen för att ta 

emot detta nya. Hon uttrycker också, precis som Jenny, att man som 

nyexaminerad lärare inte får komma med för mycket nytt i början. ”Man får väl 

smyga in det” tyder på att visionen finns men att hon ser begränsningar även om 

det inte alltid är ”nattsvart”.  Även Barbro reflekterar i intervjun över vad som 

kan komma att bli svårt när hon ska börja arbeta som lärare. 

Barbro:  Svårast kommer nog va att, man kommer in med ganska så lite 

erfarenhet, att man kanske inte riktigt vet vad man gör om man 

säger så. Man tror att man, att man inte riktigt når dit man vill 

nå, kan jag tänka mig. Det tar ju ett tag innan man inser vad som 

funkar och inte funkar. Sen kanske det kan bli lätt att skulle man 

misslyckas så går man tillbaka till det som har funkat på skolan 

innan. Så man kanske kommer tillbaka och fastnar i 

läromedels…strukturen. 

Även om Barbro har en idé om att hon ska komma med nytt uttrycker hon en 

osäkerhet gällande bristen på egen erfarenhet. Vid misslyckande uttrycker hon att 

det kan bli att man går ”tillbaka till det som har funkat på skolan innan”. 

Uttrycket ”går man tillbaka” kan vara en tidsangivelse men även ett uttryck för 

att hon har en föreställning om hur undervisningen ser ut idag och att den i stor 

utsträckning är kopplad till läromedel samt att undervisningen är ett steg 

”tillbaka” från den undervisning hon vill bedriva. Uttrycket att gå ”tillbaka” kan 

också sättas i relation till hennes tidigare uttryck om skolor som ”kommit långt” 

och båda ger sken av att det finns ett ideal, ett mål för hennes sätt att undervisa 

vilket kan kopplas till den ”mall” som Jenny tidigare pratade om. Jennys ”mall” 

för matematikundervisning kom dock utifrån medan Barbro genomgående utgår 

ifrån sig själv i sina visioner gällande sin kommande matematikundervisning. 

Pajares (1992) och Mcleod (1994) framhåller i sina sammanfattningar av 

forskning om uppfattningar och attityder till matematik och 



  

matematikundervisning att lärarstudenters tidigare uppfattningar om lärare och 

elever påverkar hur de tar till sig innehållet i lärarutbildningen. Individer byter 

ogärna uppfattningar utan försöker istället tolka in det som sker i sina gamla 

uppfattningar. Ju tidigare dessa uppfattningar har uppstått ju starkare är de då de i 

sin tur har filtrerat hur man tagit till sig nya erfarenheter. Nyare uppfattningar är 

mer sårbara och påverkbara. Detta ligger i linje med Gellert (2007) som har 

studerat lärare som vill reformera matematikundervisning. Han menar att 

nyexaminerade lärare som har arbetat framgångsrikt med reformerande ansatser 

under utbildningen och som har långtgående reflektioner om förändrad 

matematikundervisning ofta faller tillbaka in i ”traditionell” undervisning strax 

efter anställning.    

Barbro har dock inte mött den lärare hon önskar bli i sin designerade 

identitet. När hon i intervjun ombeds att beskriva en bra matematiklärare och att 

hon gärna får utgå ifrån någon hon mött uttrycker hon: 

Barbro:  Jag kan inte komma på någon för jag har nog inte mött någon 

som jag ser det är en jättebra matematiklärare. Sen kan det ju va 

matematiklärare som har bra kunskaper, som kan matematik, 

men det betyder inte att man kan lära ut matematik. 

Barbro föreställning om en bra matematiklärare kommer alltså inte ifrån egna 

eleverfarenheter. Enligt Frykholm (1999) har VFU-lärare [1] det största 

inflytandet på lärarstudenters föreställningar om matematikundervisning och på 

deras sätt att undervisa. I Barbros fall verkar det dock som om bilden av en bra 

lärare och bra undervisning i matematik skiljer sig från det som hon själv har 

erfarit. Medan Frykholms lärarstudenter verkar ta avstamp i erfarenheterna 

uttrycker lärarna i denna studie att de vill ta avstamp mot erfarenheterna. Jenny 

och Barbro uttrycker förändrade uppfattningar om matematikundervisning vilka 

troligen är nyare uppfattningar vilket, enligt Pajares (1992) och Gellert, (2007) 

gör dem sårbara och påverkbara.  

Barbro skiljer i utdraget ovan på kunskaper i matematik och förmågan att 

lära ut matematik. När hon i intervjun pratar om den undervisning som hon själv 

vill bedriva i matematik säger hon: 

Barbro:  Jag tror ju mycket på att man ska experimentera kunskapen så 

att man verkligen, och att man. Men sen vet jag ju att man har ju 

sina mål och man ska hinna dit och dit och tid men man kanske 

måste, ta avstamp. Alltså att man vågar att inte, att det gör 

kanske inte så mycket om man ligger efter ett kapitel där utan att 

man verkligen har förstått det som var innan. […] Men just att 

man vågar variera och vågar gå utanför läromedlet lite. 

Samtidigt som det är ett jättebra stöd att ha ett läromedel 

givetvis, man ska inte gå ifrån det helt kanske men att man 

kanske gör lite experiment vid sidan om. 



  

Även här framhåller Barbro läroboken som något hon vill ”våga” gå utanför även 

om läromedlet samtidigt uttrycks vara ett bra stöd. I uttrycket ”man har ju sina 

mål” är en fråga vem ”man” och ”sina” är, vems mål syftar hon på? Målen 

uttrycks dock som en begränsande faktor för den experimenterande undervisning 

hon vill bedriva vilket tyder på att det är mål som definieras utanför henne men 

som hon måste förhålla sig till. Uttrycket ”man ska hinna dit och dit i tid” tyder 

på ytterligare en begränsande faktor som hon anser sig behöva förhålla sig till. 

Att avvika från dessa begränsande faktorer uttrycker hon i termerna av att ”våga” 

vilket tyder på att det inte är en självklarhet.  

Sammanfattande diskussion 

Utdragen från intervjuerna med Jenny och Barbro utgör två exempel på innehåll 

som finns i alla intervjuerna. Lärarna har en föreställning om hur bra 

matematikundervisning går till, en föreställning som är en del av både deras 

nuvarande och designerade identitet. Denna undervisning skiljer sig ifrån den 

matematikundervisning de själva erfarit och de ger uttryck för att de ska förändra 

matematikundervisning. I deras identitetsberättelser av designerad identitet ger 

de sig själva en roll som reformatorer som ska förändra matematikundervisning i 

skolan. Dessa identitetsberättelser har byggts upp utifrån deras nuvarande 

identitet innehållande kunskaper och uppfattningar om matematik och 

matematikundervisning. Jennys uttrycker att visionerna i hennes designerade 

identitet som lärare till stor del handlar om krav utifrån medan Barbro uttrycker 

visionerna som sina egna. Dessa två olika utgångspunkter för den förväntade 

konflikten är de som blivit synliga i det empiriska materialet. Oavsett om 

visionerna i den designerade identiteten uttrycks som egna visioner eller som 

samhällets visioner uttrycker både Jenny och Barbro förväntningar om en 

kommande konflikt. Mellan deras nuvarande identitet, (nästan nyexaminerad 

lärare med visioner), och deras designerade identitet (verksam lärare som 

reformerar matematikundervisningen i skolan genom att förverkliga visionerna) 

uttrycker de olika begränsande faktorer. Dessa begränsande faktorer är av både 

yttre och inre karaktär.  

Begränsande faktorer av yttre karaktär är tjänst, traditioner, lektionsmönster, 

läroböcker, tid, lokala mål, material, resurser och personal på skolan. Alla dessa 

faktorer är på olika sätt delar av praktikgemenskaper i skolans verksamhet. 

Faktorerna begränsar, enligt lärarna, de möjligheter som de anser sig ha när de 

ska börja arbeta som lärare. De har en klar idé om vad man kan och inte kan göra 

som nyexaminerad lärare på en skola där det man kan göra inte ligger i linje med 

vad de vill göra. De uttrycker att faktorerna begränsar möjligheterna gällande den 

egna matematikundervisningen eftersom bra matematikundervisning, enligt dem, 

är undervisning som på olika sätt går utanför eller utmanar de nämnda 

begränsande faktorerna. På så vis kan konflikten mellan vision och möjlighet ses 



  

som begränsande faktorer som ska överskridas för att minska glappet mellan 

nuvarande och designerad identitet. Begränsande faktorer av inre karaktär är brist 

erfarenhet och kunskaper. I intervjuerna framhåller lärarna kunskap som en 

resurs de behöver ha och utveckla ytterligare för att överskrida de yttre 

begränsande faktorerna. För att kunna utveckla erfarenhet måste de dock få 

arbete och tillgång till en eller flera praktikgemenskaper på skolor vilka i sin tur, 

enligt ovan, kan vara en yttre begränsning för deras visioner.  

En framtida forskningsfråga är hur identitetsutvecklingen för dessa lärare 

kommer att se ut i de olika praktikgemenskaper de tillhör och kommer att 

tillhöra. Hur ter sig den förväntade konflikten i praktiken, hur gör de för att 

uppnå sin designerade identitet och hur påverkar det deras identitet som lärare i 

de tidiga skolåren med fokus på matematik? Den fortsatta datainsamlingen 

genomförs genom observationer, intervjuer och audiodagböcker under deras 

första år som verksamma lärare. Ett scenario är att det inte finns någon konflikt 

mellan vision och möjlighet, ett annat är att den designerade identiteten förändras 

och konflikten försvinner, ett tredje att de hittar sätt att bemästra konflikten. De 

begränsande faktorerna skulle också kunna vara ett uttryck för osäkerhet. Genom 

att måla upp en bild av yttre begränsande faktorer behöver lärarna inte utmana 

sig själv att nå designerad identitet utan kan arbeta enligt den 

matematikundervisning som (enligt dem) råder på skolorna utan att förlora bilden 

av sig själv som en bra matematiklärare enligt den designerade identiteten.  

 

 
1
 Lärare verksamma på skolor. Dessa lärare handleder lärarstudenter under den 

verksamhetsförlagda del som ingår i lärarutbildningen.   
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