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Avhandlingen bygger på åtta yrkeslärares livsberättelser och syftar till att bidra 
med kunskap om yrkeslärare och yrkeslärares arbete med elever i undervisning 
på industritekniska programmet. Avhandlingen fokuserar återkommande teman 
i yrkeslärarnas livsberättelser med avseende på hur de möter och undervisar sina 
elever, samt olika undervisningsstrategier och mål som kommer till uttryck i det 
lärarna berättar om sin undervisning. 

Resultaten visar att yrkeslärarnas tidigare livserfarenheter har betydelse för hur 
de möter och undervisar eleverna på industritekniska programmet. Detta blir 
tydligt genom de fem teman som återkommer i deras livsberättelser. Dessa 
teman handlar om att vara en omtänksam vuxen för yrkeseleverna, att undervisa 
i viktiga grundkunskaper, att lära eleverna respekt och disciplin, att lära dem 
värdet av att kämpa och inte ge upp samt att visa på möjligheten till arbete i 
andra länder än Sverige. Vidare visar de olika undervisningsmål och -strategier 
som framträder ur yrkeslärarnas livsberättelser att industriteknisk utbildning 
handlar om mycket mer än att förbereda eleverna för en framtida anställning. 
Förutom detta uppenbara mål visar resultatet att yrkeslärarna, utifrån sina olika 
livserfarenheter, också använder sig av olika strategier för att hjälpa eleverna att 
klara studierna, att visa på möjligheterna att läsa vidare samt att utveckla en 
yrkesstolthet.
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Abstract 
 
This  thesis  explores  the  experience  of  teaching  in  the          

industrial-technology programme in the context of both a working life 

and a vocational education in constant change. It takes a social 

constructivist approach to eight vocational teachers’ life stories, which are 

constructed on the basis of interviews. The life stories are analysed in 

terms of recurring themes in the teachers’ accounts of how they approach 

and teach their students as well as in terms of the teaching goals and 

strategies that emerge in their life stories. A total of fifteen interviews 

were conducted, generating a number of teacher profiles, which display 

the relation between the teachers’ previous life experiences and their 

teaching practices.  

Results show five recurring themes in the teacher profiles.  The themes 

are: Being a caring adult for vocational students, teaching them the 

required basic knowledge for the education, teaching them respect and 

discipline, teaching them the value of struggling on and not giving up, and 

showing them the possibility of international employment. Moreover, the 

teaching goals and strategies emerging from the life stories show that the 

teachers can be said to educate different types of industrial workers. As a 

result of these findings, vocational education can be seen as more than a 

preparation for working life. Vocational teachers with different life 

experiences create different relationships with their students in order to 

enable them to manage school and to succeed in life. Because of the 

continuously changing job market, vocational teachers have completed 

various forms of education and worked in various industries during 

different time periods of their lives. It appears that they educate their 

students and prepare them for a future life at work based on these 

experiences. 

 

Keywords: Vocational teacher, life story, life history, life experiences, 

narrative reflection, vocational education, industrial-technology 

programme, teaching goals, teaching strategies, working life. 

  



  

Förord 
 
Jag vill börja med att tacka de åtta yrkeslärare som deltog i min forskning. 
Tack! Utan er hade inte denna studie kunnat genomföras.  
 
Under tiden som forskningen pågick och avhandlingen skrevs har många 
kloka människor hjälpt mig med noggrann läsning, kreativa idéer, 
omsorgsfull kritik, förslag på förbättring, tankeväckande frågeställningar 
och stöd. Bland dem vill jag först och främst tacka min huvudhandledare 
Héctor Pérez Prieto och mina biträdande handledare Marie Karlsson och 
Anna-Lena Göransson. 
 
Héctor! Tack för det stöd jag fick av dig under det slingriga och svåra 
forskningsarbetet under åren. Dina tips och råd gav mig drivkraft för mitt 
arbete, du har hjälpt mig att vända motgångar till framgångar. Det beröm 
som du gav mig för varje litet steg som jag tog, speciellt när jag bara såg 
mina svagheter i stället för mina styrkor, förde mig framåt i mitt 
forskningsarbete. Tack Héctor.  
 
Marie! Tack för ditt stöd och tack för alla råd du har gett mig under åren. 
Att ha haft dig som handledare har varit otroligt utvecklande för mig. 
Varje gång när jag var vilse i min forskning fick du mig, genom dina råd 
och tankeställande frågor, att förstå var i forskningen jag befann mig och 
därifrån kunna fortsätta vidare. Jag kommer aldrig att glömma din skarpa 
syn på min forskning, dina lärorika kommentarer på mina texter och din 
varma uppmuntran. Tack Marie. 
 
Anna-Lena! Tack för alla år du har handlett mig. Varje gång när mina 
tankar for iväg och min text inte var sammanhängande, har du via 
diskussioner, frågor på min forskning och på mitt skrivande lärt mig att 
tänka klarare och skriva mer koncist. Du har lärt mig otroligt mycket och 
de kunskaperna kommer jag naturligtvis ta med mig till min framtida 
forskarbana. Tack Anna-Lena. 
 
Tack Ivor Goodson, David Stephens och Avril Loveless från University 
of Brighton som vänligt tagit emot mig och diskuterat mitt arbete och 
mina texter vid flera tillfällen under min vistelse i Brighton. 
 
Jag vill också tacka Hilde Hiim från Høgskolen i Oslo og Akershus som 
vänligt tagit emot mig och diskuterat mitt arbete och mina texter vid flera 
tillfällen under min vistelse i Akershus. 
 



  

Per Lindqvist från Linnéuniversitetet gav viktiga synpunkter vid mitt 
mittseminarium. Tack Per. 
 
Ett stort tack vill jag även rikta till Gun-Britt Wärvik från Göteborgs 
universitet för viktiga synpunkter vid slutseminariet. 
 
Ett speciellt tack till Viveca Lindberg och Nina Kilbrink som slutläsare av 
avhandlingsmanuset. Era kloka ord, er uppmuntran, era kommentarer på 
min text, era tankar och idéer om hur avhandlingen kunde förbättras och 
alla samtal som vi har haft under dessa år var till stor hjälp för mig. Tack. 
 
Jag vill härmed också tacka Elisabeth Björklund som har språkgranskat 
mina svenska texter under åren. Elisabeth, du har tålmodigt läst texterna 
och skrivit kommentarer på dem. Dina kunskaper inom det svenska 
språket har varit till stor hjälp för mig, speciellt när jag sökte efter uttryck 
och termer. Tack för det.  
 
Tack till Anita Ward och Elisabet Wennö som har hjälp mig med 
språkgranskningen av mina engelska texter.  
 
Tack Ann Dyrman för hjälp med litteratursökning och referenshantering. 
 
Tack till alla kollegor på både Karlstads universitets 
livsberättelseseminarium och Karlstads universitets forskarseminarium för 
yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning. 
 
Tack till Stig-Börje Asplund, Håkan Löfgren, Susanne Hansson, Lovisa 
Skånfors, Joakim Larsson, Åsa Olsson, Gudrun Holmdahl, Getahun 
Yacob Abraham, Katina Thelin, Katarina Ribaeus, Marie Tanner, Malin 
Wieslander, Birgitta Ljung Egeland, Roger Olsson, Susanne Duek, Ami 
Cooper, Anette Forssten Seiser, Ingela Leibring, Ola Lindholm och Anna 
Öhman som alla på ett eller annat sätt har hjälpt mig med 
forskningsarbetet genom tips, råd och kommentarer.  
 
Tack Anette Daleke som alltid har varit hjälpsam när jag körde fast med 
att hitta rätt uttryck i avhandlingsskrivandet.  
 
Tack Cathrine Andersson Busch som bistått mig i administrativa frågor.  
 
Och ett stort tack till min familj, till min fru Beata och våra barn Sara och 
Martin som har stöttat mig under alla år som forskningsarbetet har pågått 
och avhandlingen har skrivits.  
 



  

Beata, du är en livskamrat som alltid har stått mig nära och alltid varit min 
trygghet. Du har alltid lyssnat engagerat på mig när jag har berättat om 
min forskning, ställt frågor, diskuterat och varit med mig under hela 
processen. Medan jag satt och skrev avhandlingen tog du tålmodig hand 
om vårt hem, våra barn och mig. Du är inte bara en del av mitt liv, du är 
också en del av avhandlingen. Tack för att du alltid har funnits vid min 
sida.  
 
Sara och Martin, mina kära barn. Det känns ibland att jag missade fem år 
av mitt liv med er på grund av forskningen och avhandlingsskrivandet. 
Men ni ska veta att när jag satt ensam vid min dator, dag ut och dag in 
och skrev på avhandlingen har ni alltid varit med mig, djupt i mitt hjärta 
och i mina tankar. Tack för att ni finns.   
 
 
Hamid Asghari 
Karlstad, september 2014  
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Kapitel 1. Inledning 

Detta är en avhandling som bygger på åtta yrkeslärares livsberättelser. Mot 
bakgrund av arbetslivets och industriutbildningens förändringar riktas 
fokus   på    återkommande    teman    och    på   de   undervisningsmål  
och -strategier som kommer till uttryck i det yrkeslärarna berättar om. För 
att ge en försmak av hur avhandlingen är uppbyggd återges nedan ett 
utdrag ur en intervju som genomfördes 2010 med den då femtiotreårige 
yrkesläraren Leif1. Efter detta beskrivs det problemområde som ligger till 
grund för avhandlingsarbetet. Det inledande kapitlet avslutas sedan med 
avhandlingens syfte, frågeställningar och disposition. 
 

Under mitt första år som lärare var det en kille som alltid kom 
med jackan på och alltid satte sig längst ner i klassrummet. Han 
var borta väldigt mycket, hade början till alkoholproblem, och 
hans föräldrar, i alla fall hans pappa, var alkoholist. Jag sa till den 
här killen att jag vet att du gillar motorer, är det någon grej du vill 
göra? Då ville han plana av topplocket. Så han kom nästa dag med 
topplocket, i en systemkasse naturligtvis, (skratt) och sen ville han 
lära sig fräsa. […] Och då sa jag till honom att jag vill att du enligt 
konstens alla regler som du minns, ställer upp den här på rätt sätt, 
rätt varvtal, matning, allt, allt, allt. Och han kör. När han gjort det 
och jag hade kontrollerat och visste att han hade helt fel värde på 
det här, så såg det ut som en nyplöjd åker. Då tog jag fram 
miniräknaren och räknade ut varvtalet, ställde in matningen och så 
slog jag igång. Det blev en jättefin yta, och då vart han ännu mer 
nyfiken. Vad gjorde du nu? sa han. Så jag visade hur jag räknade, 
men han kunde inte förstå, precis som jag som hade svårt för 
matte. Då visade jag honom ett annat sätt. Jag har en lathund som 
visar olika varvtal och matning för olika verktyg och olika arbeten 
och jag visade honom att med hjälp av den här kan jag få en bra 
yta. Lathunden hade jag haft en gång i tiden när jag lärde mig hur 
man gör. Jag lärde mig några år senare hur man räknar varvtal och 
matning, men när jag var i hans ålder hade jag också svårt att 
förstå räkningen. […] Han ville plana av topplocket och han ville 
lära sig fräsa av topplocket. Det var det som var viktigt för honom 
och han gjorde det. Men varför visade jag honom? Därför att jag 
ville säga till honom att man inte behöver ha allting i huvet. Jag 
kan även ha det i min lathund. Då lägger jag all min kunskap där. 
Jag måste inte bära på allting, men jag ska veta var jag ska hämta 

                                           
1
 Alla namn på yrkeslärare och gymnasieskolor samt alla namn på företag och personer i 

intervjuutdragen är fiktiva i avhandlingen. 
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den. Den killen, han var där varenda dag hela året. Han snusade 
och förr i tiden hade man snuslock av plåt. Han kom till mig och 
frågade om jag hade snus på mig. Jag har alltid haft snus på mig. 
Då såg han att min snusdosa inte hade något lock och det blev en 
anledning till att han ofta kom till mig och vi snackade om att min 
fina snusdosa har inget gammalt fint lock. Det kan man inte få tag 
på. Och sista dan, då satt han som vanligt längst ner i klassrummet 
med jackan och mössan på. Eleverna hade svarvat ljusstakar och 
alla visade sina ljusstakar och sa hejdå och så kom han fram på sitt 
stöddiga sätt. Då tog han fram ett snuslock och lämnade i handen 
på mig. Jaha, sa han. Sen gick han. Då kände jag så här; Ja, jag 
hade nått honom. 

 
Detta utdrag är taget ur Leifs berättade erfarenheter och handlar om en 
händelse som inträffade i början på 90-talet2. Jag ser på det som Leif 
berättar om som en beskrivning av hans livserfarenheter i relation till hans 
arbete med en elev i undervisning. Leif var då femtiotre år gammal och 
CNC3-lärare med flera decenniers erfarenheter av de kontinuerliga 
förändringar som under hans livstid skett inom verkstadsindustrin. Under 
hans livstid har den svenska industrin förändrats, bland annat på grund av 
den globala ekonomiska utvecklingen (jfr Olofsson, 2003). Svensk industri 
har i vissa perioder haft låg orderingång, lämnat Sverige, blivit köpt av 
andra industrier och samarbetat med andra företag från olika delar av 
världen etc. Som CNC-lärare vet Leif att CNC-maskiner är en vanlig syn i 
dagens svenska verkstadsindustri, även om det fortfarande finns företag 
som använder sig av manuella svarv- och fräsmaskiner. Industriföretagen 
använder sig av den nya teknologin för att öka både produktionens 
kvalitet och kvantitet och produktionen har blivit kundorderstyrd. 
Textutdraget ovan beskriver en tid då de gamla mekaniserade 
industriproduktionerna fortfarande var dominerande. Det var en tid då 
industriproduktionen ännu handlade om att varje industriarbetare 
arbetade med var sin manuella industrimaskin och producerade var sitt 
delmoment. Snusdoselocket och topplocket symboliserar i Leifs 
beskrivning de hantverkskunskaper som eleven fick lära sig i skolan i en 
tid då industriproduktion kunde ske med hjälp av en lathund.  

                                           
2
 Intervjun genomfördes hösten 2010 och då hade Leif arbetat nitton år som yrkeslärare. 

Med andra ord inträffade händelsen 1991. 
3
 CNC betyder Computerized Numerical Control och är en teknik för att styra olika typer av 

datoriserade verkstadsmaskiner, till exempel datoriserade svarv-, fräs-, borr-, 
svetsmaskiner samt industrirobotar. CNC-utbildning är en verkstadsmekaniskutbildning. 
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Leif har också erfarenheter av de förändringar som under hans livstid 
skett inom industriteknisk utbildning4. Så blev till exempel 
yrkesutbildningar 1971 en integrerad del av gymnasieskolan och de 
genomfördes som tvååriga yrkesförberedande utbildningar fram till 1991 
(Lundahl, 2008). Efter det blev de treåriga yrkesförberedande 
gymnasieutbildningar, med allmän högskolebehörighet för 
universitetsstudier. För att få särskild högskolebehörighet för exempelvis 
ingenjörs- och civilingenjörslinjer krävdes beroende på utbildningen mer 
omfattande studier i bland annat biologi, fysik, kemi och matematik. 
Sedan 2011 finns det både gymnasiala yrkesutbildningar med valbara 
kurser för universitetsbehörighet och gymnasielärlingsutbildningar med 
större fokus på arbetsplatsutbildning (se t.ex. Håkansson & Nilsson, 
2013b; Lagström, 2012). Leif berättar om sin undervisning som inträffade 
i början på 90-talet. Då var industriteknisk utbildning och även 
industriproduktion, med hänsyn till den förändrade industriutbildningen 
och det förändrade arbetslivet5, någonting annat än den är idag. Leif går 
dock ännu längre tillbaka i tiden än början på 90-talet. Han går tillbaka till 
den tid då han själv var lärling och hade svårt med matematik. Med sitt 
berättande placerar Leif en händelse från en äldre utbildningstid och 
industritid i nutid. Leif sätter sina erfarenheter i relation till undervisning 
av eleven genom det Freeman (2010) kallar för narrativ reflektion6. Leif 
berättar att man inte behöver ha allting i huvudet eftersom det går att 
använda en lathund vid behov. Att använda en lathund för beräkning av 
varvtal och matning för produktion kan vara svårare att tillämpa på 
dagens moderna datoriserade skärande maskiner, såsom exempelvis CNC-
maskiner och fleroperationsmaskiner7. Dagens datoriserade skärande 
maskiner kräver kunskaper om programmering och om matematiska 
beräkningar för avancerade, snabbroterande och dyra skärandeverktyg 
(Berner, 2009). Dessa maskiner kräver logiskt resonemang, 
tredimensionell programmering och felsökning, ritningsläsning och 
teknisk terminologi (ibid.), men lathunden finns i Leifs berättade 

                                           
4
 Yrkesutbildnings förändring i Sverige beskrivs till exempel i Håkansson (2011), 

Håkansson och A. Nilsson (2013a; 2013b), Lindberg (2003c), Lindqvist (1994), A. Nilsson 
(1998; 2005; 2013), L. Nilsson, (1981; 2000), Wikman (2010).  
5
 För läsare som är intresserade av forskning om arbetslivets förändringar med avseende 

på industrins utveckling rekommenderas studier som: Berner (1977; 1981; 2008), 
Kallinikos (2010) Larsson (2001), Martin och Beach (1992), Magnusson (1999; se t.ex. 
2000), McKay, Hill, Buckler, Ebrey, Beck och Crowston (1988), Olofsson (1997), Sandkull 
och Johansson (2000), Womack, Jones och Roos (1991), Zuboff (1988). 
6
 Jag kommer att diskutera mer om detta i kapitel 3. Teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter. 
7
 Fleroperationsmaskiner styrs av CNC-system och är avancerad skärande maskiner med 

avancerade verktygsväxlingssystem. Fleroperationsmaskiner utför flera 
produktionsmoment som fräsning, svarvning, borrning och gängning inom samma 
produktionsgång. 
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erfarenheter och har betydelse för hans arbete med eleven i undervisning. 
Såsom det framträder ur utdraget försöker Leif utöver de kunskaper som 
han anser att hans elev behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, 
också förbereda eleven för arbetslivet och för samhällslivet (jfr Lindberg, 
2003b). 
 
Under vår intervju berättar Leif om gamla yrkeskunskaper och om det sätt 
på vilket en lågmotiverad elev kan bli en skicklig hantverkare och tillverka 
ett snusdoselock. Som yrkeslärare med nitton års erfarenhet av 
yrkesundervisning tar Leif händelsen från dåtid till nutid och berättar om 
sin undervisning. Leif berättar: ”han [eleven] kunde inte förstå, precis som 
jag [Leif] som hade svårt för matte”. På detta sätt förklarar Leif både för 
mig och för sig själv att användning av lathunden är ett bra alternativ. 
Lathunden använde han själv en gång i tiden när han var lärling och hade 
svårt för matematik, men ändå lärde sig ta fram varvtal och matning för 
olika verktyg. I sitt berättande relaterar han sina erfarenheter av beräkning 
av varvtal och matning till förståelse för eleven och elevens situation och 
erbjuder eleven att använda lathunden. Leif styrker också sin handling 
genom att säga: ”Jag ville säga till honom att man inte behöver ha allting i 
huvet. Jag kan även ha det i min lathund”. Leifs beskrivning handlar också 
om hur Leif förhåller sig till eleven, om hur han tar hand om eleven och 
om hur han hjälper eleven med att fräsa av topplocket. Leifs berättade 
erfarenheter av händelsen handlar således också om hans närhet till och 
kontakt med en elev. Sådan närhet och kontakt kan ge yrkeselever 
möjlighet att växa (jfr Berner, 1989; Hiim, 2010) och lära sig det som Leif 
en gång lärt sig. Med sin beskrivning berättar Leif för mig att han försöker 
vara en bra lärare som tar hand om sina elever, skapar goda relationer 
med dem och låter dem växa och bli duktiga fräsare. Enligt Hiim (2010) 
ses många yrkeslärare som förebilder av sina elever. I utdraget ovan 
framträder Leif som en sådan förebild, en förebild som accepterar sin elev 
som han är och skapar förutsättningar för eleven, som av olika skäl hade 
hög frånvaro, att klara av skolan. Och vid skolavslutningen ger eleven, 
som nu hade blivit en duktig hantverkare, ett egenhändigt tillverkat 
snusdoselock till sin förebild Leif. 
 
Under intervjun som genomfördes 2010 då verkstadsindustrin var 
modernare och mer datoriserad än början på 90-talet, berättar Leif om sitt 
arbete med en elev i undervisning. En undervisning som genomfördes i 
en tid med äldre verkstadsindustri och manuella skärande maskiner. Leif 
berättar om enstaka arbetstycken som topplock och snusdoselock, 
arbetsstycken som en elev tillverkar vid en manuell skärande maskin. 
Genom att berätta om sitt arbete med eleven i undervisning låter Leif mig 
förstå hur han bemöter sina elever och förbereder dem för arbetslivet. 
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Leif väljer att berätta för mig det som inträffande på 90-talet. Jag utgår 
från Freeman (2007; 2010) och jag ser det som att Leif ställer denna 
tidigare händelse i relation till det vi samtalar om i intervjun. I berättandet 
kan Leif få möjligheten att sätta sina erfarenheter i nya perspektiv och 
skapa ny mening i det han berättar om genom att relatera sina 
erfarenheter till nuet (jfr ibid.). Utifrån Freeman (2010) ser jag det som att 
Leif bygger historien om sin undervisning och hur han ”nådde” eleven 
genom en länk som låter det förflutna inkluderas med nutiden. Leifs 
verklighet är i nuet och medan han berättar drar han slutsatser mellan sina 
tidigare livserfarenheter och sina erfarenheter av arbetet som yrkeslärare 
(jfr Freeman, 2010). De händelser som inträffat långt tidigare sätter 
således spår i det som Leif berättar vid intervjutillfället om sitt arbete med 
en elev i undervisning (jfr Mishler, 1999; Pérez Prieto, 2006b). Så som det 
framträder i utdraget ovan behöver inte eleven kunna matematik för att 
kunna yrket (räkna varvtal och matning). Här räcker det att eleven vet att 
han kan hämta dessa uppgifter i en lathund. Leifs berättade erfarenheter 
visar emellertid också vad yrkesundervisning kan vara i dagens 
industriutbildning och i dagens industri (jfr Freeman, 2007; 2010). Som 
det framträder ur hans beskrivning handlar undervisningen för Leif inte 
enbart om att lära sina elever avgränsade produktionsmoment som att 
fräsa topplock och tillverka snusdoselock. Yrkesundervisning handlar för 
Leif också om att hans elever ska bli motiverade för yrket och 
yrkeskunskaperna, komma till skolan varje dag, blir sedda och hörda och 
känna sig trygga under hans lektioner. 
 
På följande sidor kommer ni som läsare att få ta del av åtta yrkeslärares 
berättade erfarenheter. Begreppet erfarenhet är centralt i 
livsberättelseforskning och när yrkeslärarna berättar om sina liv ser de 
tillbaka på det levda livet och sina erfarenheter. Ett grundantagande i 
avhandlingen är att människors livserfarenheter har betydelse för deras 
sätt att förstå och handskas med verkligheten: “Life experiences and 
background are obviously key ingredients of the person that we are, of 
our sense of self. To the degree that we invest our ”self” in our teaching, 
experience and background therefore shape our practice”, skriver 
Goodson (1991, s. 5). Jag menar följaktligen att yrkeslärares 
livserfarenheter har betydelse för deras arbete med elever i undervisning i 
ett arbetsliv och i en yrkesutbildning i ständig förändring.  
 
Avhandlingen kan ses som ett bidrag till forskning om yrkeslärare och 
yrkeslärares erfarenheter av arbete med elever i undervisning. Jag är 
inspirerad av Goodson (1980; 1991; 1996a; 2002b; 2005) som via lärares 
livsberättelser har forskat om skola och utbildning. Goodson har bidragit 
med kunskap om flera aspekter av betydelse för undervisning. I dessa 
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aspekter ingår ett samspel mellan lärare, elev och innehållet i 
undervisning8. Denna avhandling är byggd på yrkeslärares livsberättelser 
och i dessa livsberättelser framträder samspelet mellan yrkeslärare, 
yrkeselev och innehållet i yrkesundervisning på gymnasieskolans 
industritekniska program. De intervjuade yrkeslärarna berättar engagerat 
om sina elever och vad de gör för sina elever. Alla låter de mig förstå att 
de vill sina elevers bästa. Detta lärarengagemang tar sig emellertid olika 
uttryck hos de olika lärarna när de berättar om sitt arbete med elever i 
undervisning. Min forskning bidrar således med fördjupad kunskap om 
yrkeslärare, yrkeslärares undervisning och hur yrkeslärare på olika sätt kan 
förhålla sig till frågor om yrkesundervisning på det industritekniska 
programmet. Här innefattas till exempel beskrivningar av relationer 
mellan lärare och elever i undervisningen. Dessa relationer kan framträda 
på vitt skilda sätt, beroende på vem som berättar om sin undervisning (jfr 
Goodson, 2005), något som också tydligt framkommer i de intervjuade 
yrkeslärarnas livsberättelser. I forskning om yrkeslärare och yrkeslärares 
undervisning ser jag yrkesläraren som en central aktör tillsammans med 
dem som undervisas (jfr Goodson, 1994; 2005). Därför kommer jag nu 
närmast att ge en bakgrundsbild av hur dessa aktörer framställs i 
samhället, av myndigheter och i forskning. Vidare ger jag en översiktlig 
bakgrundsbild av arbetslivets och den industritekniska utbildningens 
förändringar i Sverige innan jag går vidare till problemområde och 
avhandlingens syfte och frågeställningar. 

Yrkeslärare och elever på industritekniska programmet  

Av Skolverkets (2013) statistik framgår att det vanligaste är att yrkeslärare 
på industritekniska programmet inte har någon teknisk akademisk 
examen, att de är män och att de är svenskfödda. Statistiken visar dock 
också att på industritekniska programmet på senare tid har förekommit 
högutbildade yrkeslärare med teknisk akademisk examen samt yrkeslärare 
med utländsk bakgrund. Det som framgår av tidigare forskning är att 
yrkeslärare på industritekniska utbildningar ofta ses som en grupp som 
har arbetat som yrkesutövare ett antal år inom industrin och sedan av 
olika anledningar9 tagit beslutet att lämna verkstadsindustrin för att arbeta 
som yrkeslärare (se t.ex. Berner, 1989; S. Johansson, 2009; Lindberg, 

                                           
8
 Detta kan jämföras med den klassiska didaktiska triangeln med lärare, elever och 

innehåll och i min forskning är det lärare som berättar om eleverna och innehållet. 
9
 Berner ger några möjliga orsaker till att yrkeslärarna lämnar industriföretagen och träder 

in i läraryrket. Hon skriver: ”Det var kanske, trots allt, mest av en slump som övergången 
skedde. Arbetsplatsen lades ner, man blev skadad i arbetet, ville ha bättre arbetstider än 
skiftjobbet erbjöd, uppleva mindre buller och stress… Så blev man indragen i en 
deltidsundervisning som efter hand blev allt mer omfattande, eller såg en annons från 
lärarhögskolan” (Berner, 1989, s. 96). 
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2003c). De anses ofta vara de som i arbetslivet har lärt sig ett yrkesarbete 
eller att bemästra ett hantverk, och som i en industriteknisk utbildning 
undervisar sina elever i yrket eller hantverket (se t.ex. Berner, 1981).  
 
Yrkeslärares kompetens anses inom forskningen ofta vila på en 
innehållslig och praktisk expertkunskap inom ett specifikt yrkesområde 
och den yrkesundervisning som yrkeslärare genomför relateras vanligtvis 
till de yrkesverksamheter som finns i arbetslivet (Salo, 2007). Yrkeslärarna 
fungerar som kommunikationslänkar mellan arbetslivet och yrkesskolan 
(Vähäsantanen, Saarinen, & Eteläpelto, 2009). Länkar som enligt min 
mening kan kopplas till yrkeslärarnas livserfarenheter. I arbetslivet kan 
yrkeslärarna ha arbetat som expertgrupper med specifika yrkeskunskaper 
och yrkeskompetenser. De kan ha flyttats mellan olika enheter, ha 
samarbetat med andra experter från andra enheter och kan ha 
kompletterat varandras kunskaper (jfr Engeström, 1996). Som yrkeslärare 
står de inför utmaningen att utbilda industriarbetare som också kan arbeta 
i olika enheter och lösa problemen när de kommer. Berner (2010) skriver 
att yrkeslärare i sin undervisning försöker rekonstruera verkstadsindustrin 
i skolan och där skapa likheter med de arbeten som utförs i 
verkstadsindustrin. Jag utgår dock ifrån att verkstadsindustrins krav på de 
kunskaper som behövs för att genomföra arbetsuppgifter inom industrin 
och den kompetens som behövs för att lösa kommande problem är 
mångsidiga. De kunskaper och den kompetens som den nuvarande 
yrkesläraren och den före detta industriarbetaren, teknikern eller 
ingenjören har skaffat sig varierar i ett arbetsliv och i en industriteknisk 
utbildning som kontinuerligt är i förändring. Inte minst därför blir det 
viktigt att höra vad yrkeslärare, som centrala aktörer i 
yrkesundervisningen, berättar om det yrkeselever behöver i gränslandet 
yrkesskola-arbetsliv10. 
 
När det gäller yrkeselever finns det en retorik i samhället där yrkeselever 
framställs som skoltrötta och med låg motivation för teoretiska studier (se 
t.ex. Berner, 2009; 2010; Bäckman, Jacobsen, Lorentzen, Österbacka, & 
Dahl, 2014; Hill, 1998). I en rapport skriver Arbetsmarknadsstyrelsen 
(2003) att elever som valde yrkesinriktade program hade högre 

                                           
10

 Med utgångspunkt i Newman (2003; 2006) ser jag gränslandet yrkesskola-arbetsliv som 
en ram där både gymnasiekolor med industriteknisk utbildning och industrier befinner sig. 
Gränslandet kan ses som en mötesplats för människor som på olika sätt är involverade i 
industriteknisk utbildning och i industriproduktion. Mötet inkluderar maktkamp, språklig och 
kulturell förståelse, rättigheter och skyldigheter samt regler och lagar och styrdokument 
som ska följas. Denna mötesplats har inte några fysiska gränser utan den är konstruerad 
av mentala gränsdragningar såsom roller och identiteter som både förenas och 
överlappas. Det är inte bara individer i gränslandet som påverkas av gränserna, utan 
gränserna påverkas också av individer i gränslandet. 
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avbrottsfrekvens och var mindre studiemotiverade än elever som valde 
studieförberedande program. Även i tidigare forskning framställs 
yrkeselever på verkstadstekniska utbildningar som elever med låg 
motivation för teoretiska studier (se t.ex. Berner, 2009; 2010). De är i 
stället angelägna om att etablera sig på arbetsmarknaden (ibid.). Enligt 
branschorganisationerna behöver också industriföretagen inom de 
närmaste åren ett stort antal industriarbetare som kan programmera 
avancerade CNC-maskiner, svetsmaskiner och robotar samt som kan läsa 
och förstå manualer på engelska. Men det framgår tydligt i Skolverkets 
statistik (2013) att antalet elever som studerar på industritekniska 
programmet sjunker i det svenska skolsystemet. Det skulle kunna bero på 
pågående förändringar i arbetslivet och inom industriteknisk utbildning.  

Arbetsliv och industriteknisk utbildning i kontinuerlig förändring 

Vi lever i en tid med arbetslivsförändringar. Minskad sysselsättning, ökad 
inkomstspridning, förändrade arbetsorganisationer, krav på flexibilitet och 
förbättring av yrkesmässig och personlig kompetens hör till det 
förändrade arbetslivet (Olofsson, 2003). Det förväntas av arbetstagarna 
att ha förmåga och vilja till anpassning genom flexibilitet och livslångt 
lärande, och genom att konstant utveckla och förbättra sin yrkesmässiga 
och personliga kompetens (Thång, 1997; Wikman, 2010). Kraven på en 
ökad flexibilitet i produktionen har förstärkts (Magnusson, 1999), 
industriarbetet har förändrats och arbetsformerna i vissa moderna 
industrierer handlar om maskinpassning eller monteringsarbeten (Thång, 
1997). I en del verkstadsindustrier är inte längre massproduktion det 
idealiska. Arbetsorder består ofta av nischprodukter med specifika 
funktioner och till produktion behövs det specialkompetent personal som 
kan genomföra dessa arbetsorder (se t.ex. Lindberg, 2003a). I det 
förändrade arbetslivet hör vi ofta att industriföretag flyttar och att 
arbetsuppgifterna inom industrin förändras. Som ett sätt att möta 
industrins arbetskraftsbehov och även minska på arbetslösheten 
organiseras arbetsplatsutbildningar, yrkesutbildningar och 
lärlingsutbildningar på högautomatiserade och datoriserade 
industrimaskiner. Detta för att arbetskraften ska kunna svara mot 
industrins krav på kompetent personal (se t.ex. Davidson & Svedin, 1999; 
Olofsson, 2003; Sundin & Wikman, 2004). I det förändrade arbetslivet har 
exempelvis under de senaste åren, tekniken inom mikroelektronik 
utvecklats i snabb takt, och nya branscher för tillverkning av nya 
produkter och tjänster organiserats (Magnusson, 1999). Industrin 
använder sig av smarta maskiner och arbetsuppgifterna blir mer och mer 
komplicerade och det behövs kompetent arbetskraft för att använda 
denna högteknologi och dessa maskiner (Kallinikos, 2010). Användning 
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av internet i både vardagsliv och på arbetsplatser har ändrat människans 
livsstil och skapat flexibla arbetsformer inom många yrken. I det nya 
webbaserade samhället färdas information snabbt och människan kan på 
ett relativt enkelt sätt få svar på sina frågor och funderingar. 
Teknikutvecklingen ses av industrin som ett viktigt medel för att förbättra 
effektiviteten på redan befintliga arbetsprocesser, men också som ett sätt 
att skapa nya processer. Informationsteknik, internet och sociala nätverk 
har blivit en del av både vardagsliv och arbetsliv (ibid.).  
 
Det har också alltid skett och det sker fortfarande kontinuerliga 
förändringar i industritekniska utbildningen (se t.ex. Larsson, 2001; A. 
Nilsson, 2005; 2013; L. Nilsson, 1981; Olofsson, 2003) som yrkeslärare i 
olika stor utsträckning är med om under sin livstid. Exempelvis blev 
skolbaserad yrkesutbildning framträdande under 1950-talet och framåt 
vilket innebar att ungdomar inte kom i kontakt med arbetsmarknaden 
förrän efter en relativt lång skolutbildning (Håkansson, 2011), men 
däremot följde ofta en noggrant reglerad lärlingsperiod direkt efter den 
skolbaserade yrkesutbildningen (Larsson, 2001). Från början av 1970-talet 
integrerades yrkesutbildningarna i gymnasieskolan (A. Nilsson, 2005) och 
kommunerna sattes att vara huvudmän för den nya integrerade 
skolformen (Lundahl, 2008). En tvåårig verkstadsteknisk linje med 
utgångspunkt i praktiska ämnen strukturerades inom gymnasieskolans ram 
under 1970-talet fram till 1991 och efter det en treårig linje, liknande 
övriga gymnasieutbildningar fram till idag (se t.ex. A. Nilsson, 1998; L. 
Nilsson, 1981; Olofsson, 2003). Höstterminen 2011 började en ny 
gymnasiereform, Gy2011, att gälla för elever som började i gymnasiet och 
det organiserades också gymnasielärlingsutbildningar där eleven är på en 
arbetsplats under största delen av sin utbildning (se t.ex. Håkansson & 
Nilsson, 2013b; Lagström, 2012). Mot bakgrund av att industritekniska 
utbildningen har förändrats över tid, och att den kommer att fortsätta 
förändras, redogör jag härnäst för de förändringar som har skett från det 
tidigare industriprogrammet till det nuvarande industritekniska 
programmet. 

Tidigare industriprogram och nuvarande industritekniskt program 

Industrigymnasieutbildningen benämndes industriprogram (IP) när jag 
började mitt avhandlingsprojekt 2009. Skolverket (2000) beskrev 
industriprogrammet som ett program som syftade till att skapa 
förutsättningar för eleverna att både få grundläggande kunskaper för 
arbete inom industriell produktion och lägga en grund för fortsatt lärande 
i arbetsliv och för vidare studier. Industriprogrammet hade inte några 
nationella inriktningar (se t.ex. Gymnasieguiden, 2010; Skolverket, 2000). 
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Anledningen till att programmet inte hade sådana var att utbildningen 
skulle utvecklas i takt med de kontinuerliga förändringar som skedde 
inom industrin lokalt. På så vis skulle även ett nära samarbete mellan 
skolan och det lokala näringslivet kunna skapas (Gymnasieguiden, 2010). 
Industriprogrammet vände sig till de elever som ville arbeta inom 
industrin, men även inom andra delar av arbetslivet där utveckling, 
tillverkning samt skötsel och underhåll av industrimaskiner pågick 
(Skolverket, 2000). Alla gymnasieskolor som utbildade elever på 
industriprogrammet erbjöd eleverna gemensamma karaktärsämneskurser 
såsom styrteknik introduktion, verkstadsteknik grundkurs, industriell 
teknologi, datorkunskap, projekt och företagande, produktionsprocessen 
etc. samt valbara karaktärsämneskurser som CNC-teknik, materialteknik, 
plåtteknik, produktionsteknik, svetsteknik, verktygsteknik etc. (Skolverket, 
2010). Elever som studerade på industriprogrammet genomförde minst 
femton veckors praktik på ett eller flera industriföretag under sin treåriga 
studietid. Förutom kommunala och privata gymnasieskolor kunde även 
industrigymnasier utbilda elever på industriprogrammet (Gymnasieguiden, 
2010). Industrigymnasier är industriföretag som är verksamma inom 
produktion, service och reparation. De tar också årligen emot ett antal 
elever i syfte att utbilda dem för sina egna verksamheter utifrån 
Skolverkets kriterier.  
 
Höstterminen 2011 bytte industriprogrammet namn till industritekniska 
programmet (IN). Det vänder sig enligt Skolverket (2011) till elever som 
vill arbeta med till exempel produktframställning, driftsäkerhet, underhåll 
och svetsning inom teknisk industri. Elever som studerar på 
industritekniska programmet genomför minst femton veckors praktik på 
ett eller flera industriföretag under sin treåriga studietid. Förutom 
kommunala och privata gymnasieskolor kan även industrigymnasier 
utbilda elever på industritekniska programmet. Detta program har enligt 
Skolverket (2012) fyra nationella inriktningar. Dessa inriktningar är:  
 

1. Driftsäkerhet och underhåll. Det omfattar kunskaper om det 
strategiska och systematiska underhållets betydelse för 
utrustningars funktion och driftsäkerhet. Exempel på yrken: 
automationstekniker, resemontör, underhållsmekaniker. 

2. Processteknik. Det omfattar undervisning om kemiska och 
mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll samt styr- och 
reglerteknik. Exempel på yrken: laboratorietekniker inom kemisk 
industri, processoperatör. 

3. Produkt och maskinteknik. Det omfattar hantering av verktyg och 
industriella utrustningar samt kunskaper om hantering och 
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bearbetning av material. Exempel på yrken: CNC-operatör, 
stentekniker, tryckare, verkstadssnickare. 

4. Svetsteknik. Det omfattar olika svetstekniker, plåtbearbetning och 
tillhörande arbetsmoment och som på vissa skolor kan leda till 
nivån internationell svetsare. Exempel på yrken: internationell 
svetsare, svetsare. 

 
Eleverna på det industritekniska programmet får inte automatiskt någon 
högskolebehörighet, men de har möjlighet att välja behörighetsgivande 
kurser under sin utbildning.  

Problemområde 

Yrkeslärares undervisning beskrivs ofta som ett arbete i gränslandet 
mellan skola och arbetsliv (Berner, 2010). Ett ofta använt begrepp är 
boundary-crossing (se t.ex. Berner, 2010; Kerosuo & Engeström, 2003; 
Tuomi-Gröhn, Engeström, & Young, 2003; Vähäsantanen m.fl., 2009). 
Yrkeslärare på industritekniska programmet antas ha erfarenheter av 
teknikutveckling inom industrin och industrins produktionsförändringar. 
De antas också ha erfarenheter av industriutbildningens förändringar med 
skiftande krav på yrkeskunnande11. De har också till uppgift att utbilda 
sina elever till framtidens arbetskraft med utgångspunkt i samhällets krav, 
industrins krav och skolans krav på utbildning. I sitt arbete utvecklar de 
specifika metoder för att kunna möta sina elever och utbilda dem till 
industriarbetare redo för arbetslivet och för industriproduktion. I 
gränslandet mellan yrkesskola och arbetsliv är förändringar i 
industriteknisk utbildning en del av förändringarna inom industri och 
samhälle och vise versa. Mot detta problemområde formulerar jag 
avhandlingens syfte och frågeställningar.  

Syfte och frågeställningar 

Avhandlingens syfte är att bidra med kunskap om yrkeslärare och 
yrkeslärares arbete med elever i undervisning på industritekniska 
programmet, inom ramarna för arbetslivs- och 
yrkesutbildningsförändringar. Syftet kan utifrån det som yrkeslärare 
berättar uttryckas i följande frågeställningar: 
 

                                           
11

 Begreppet yrkeskunnande nämns av Lindberg (2003c), och med det avser hon en 
integration av både de synliga och osynliga kunskaper som är ett med yrket, inklusive de 
sociala koder som Wenger (1998) skriver om. Med sociala koder menas i det fallet hur 
man får uppföra sig som yrkesutövare, något som kan jämföras med social kompetens 
som Hiim (2010; 2013) grundad på Wenger (1998; 2007) skriver om. 
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1. Vilka teman återkommer i yrkeslärarnas livsberättelser avseende de 
sätt på vilka yrkeslärare möter och undervisar sina elever?  

2. Vilka undervisningsmål och -strategier kommer till uttryck i 
yrkeslärarnas livsberättelser? 

Disposition 

Efter denna introduktion redovisar jag i kapitel två, tidigare forskning om 
yrkeslärare och yrkeslärares undervisning samt övrig forskning som har 
haft betydelse för denna avhandling.  
 
I kapitel tre beskriver jag avhandlingens teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter. Fokus riktas mot begreppen livsberättelser, erfarenheter 
och reflektioner. 
 
I kapitel fyra redogör jag bland annat för studiens genomförande; urval, 
hur jag som forskare konstruerat data och skapat yrkeslärarnas profiler 
och undervisningsmål och -strategier. 
 
I kapitel fem och sex redovisar jag avhandlingens resultat. Kapitel fem 
innehåller sammanfattade versioner av yrkeslärarnas profiler och svarar 
mot syftets första frågeställning. Kapitel sex svarar mot syftets andra 
frågeställning och innehåller de undervisningsmål och -strategier som 
kommer till uttryck i yrkeslärarnas livsberättelser. 
 
I kapitel sju diskuteras forskningsresultatet inom ramarna för arbetslivets 
och industriutbildningens förändringar.  
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Kapitel 2. Forskning om yrkesutbildning 

Jag studerar yrkeslärare och yrkeslärares arbete med elever i undervisning 
utifrån ett livsberättelseperspektiv mot bakgrund av arbetslivets och 
industriutbildningens förändringar. Detta innebär att jag rör mig inom 
forskningsfältet yrkesutbildning och oftast inom forskningsområdena 
förändringar i industriteknisk utbildning, lärares livsberättelser, yrkeslärare 
och yrkeslärares undervisning. Sökningar inom dessa områden har under 
de år avhandlingsprojektet pågått kontinuerligt genomförts i databaserna 
ERIC, EBSCO HOST, Google scholar och DiVA (Digitala Vetenskapliga 
Arkivet). Förutom dessa sökningar har jag fått tips på litteratur i samband 
med forskningspresentationer vid olika seminarier och konferenser.  
 
Enligt Lindberg (2003c, s. 17-21) behandlar tidigare svensk forskning om 
yrkesutbildningar mestadels i form av olika historiska beskrivningar av 
yrkesutbildning, faktorer som berör utbildningens organisation och/eller 
utbildningsformer, elevers föreställningar om ett yrke, yrkeslärarnas 
perspektiv på yrkesutbildning, utbildningssociologisk forskning samt som 
klassrumsstudier inom yrkesutbildning. Den internationella forskningen 
om yrkesutbildningar handlar enligt Lindberg (ibid., s. 21-23) ofta om 
samverkan mellan arbete och skola, styrning och utveckling av 
yrkesutbildning, genusforskning med koppling till yrkesämnen, faktorer 
relaterade till studieförmåga samt relationen mellan ekonomisk utveckling, 
arbetsmarknad och yrkesundervisning. Mina sökningar visar att 
forskningsintresset för yrkesutbildningar har vuxit sedan Lindberg skrev 
sin avhandling. De visar även att forskning om yrkeslärare och 
yrkeslärares undervisning har börjat växa under de senaste decennierna. 
Den redovisning jag gör nedan ger naturligtvis ingen allomfattande bild av 
forskningen om yrkesutbildningar, men den ger ett helikoptersperspektiv 
av det fält min forskning rör sig inom. Mot denna beskrivning presenterar 
jag i detta kapitel en nationell och internationell forskningsöversikt med 
fokus på yrkesutbildningens historia, lärares livsberättelser, yrkeslärare och 
yrkeslärares undervisning samt lärares mål med och strategier i 
undervisning. 

Yrkesutbildningars historia 

Flera forskare har skrivit om förändringar inom yrkesutbildningar (se t.ex. 
Berner, 1989; 2009; Håkansson & Nilsson, 2013b; Larsson, 2001; 
Lindberg, 2003a; 2003b; 2003c; Lindqvist, 1994; A. Nilsson, 1998; 2010; 
2013; L. Nilsson, 2000; Panican, 2014). Bland dessa väljer jag att här 
presentera två artiklar av A. Nilsson som jag menar tydliggör den ram jag 
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sätter runt min forskning. Den resterande forskningen har jag använt i 
olika delar av avhandlingen. 
 
A. Nilsson (2005) skriver om yrkesutbildningens framväxt i Sverige i 
förhållande till industrins utveckling i Europa och USA utifrån ett 
ekonomiskt-historiskt perspektiv. Nilsson beskriver hur Taylor ändrade 
synen på industrin i början av 1900-talet. Nyckelbegreppet var kontroll 
över industriarbetet och att företagsledningen med god kunskap skulle ta 
över och kontrollera arbetarnas beslutsrätt i produktionsprocesser och 
arbetsstyrka. Mellan 1890 och 1920 gick den svenska ekonomin igenom 
en stor förändring som dessutom orsakade reformerade krav på 
industriarbetarnas yrkeskunskap och yrkesskicklighet. Samma period fick 
arbetarrörelsen sitt genombrott i Sverige. Det var även kring sekelskiftet 
och i takt med industrins utveckling som yrkesutbildning för industri och 
hantverk organiserades. Omkring år 1900 fanns två separata 
yrkesutbildningssystem i Sverige, ett oreglerat lärlingssystem och ett 
skolbaserat system med deltidsundervisning i tekniska afton- och 
söndagsskolor. Åren mellan 1871 och 1914 anses vara en internationellt 
historisk period för industrin. Olja, elektroteknik och elektricitet togs i 
bruk och nya kemiska och metallurgiska processer skapade nya 
förutsättningar inom flera industribranscher i Amerika och i ett flertal 
europeiska länder, inklusive Sverige (ibid.).  
 
Utveckling av svensk yrkesutbildning har enligt A. Nilsson (2005) inte 
varit avskild från utvecklingen av yrkesutbildningar i USA och i Europa. 
Bland dessa länder nämns exempelvis Frankrike där en statskontrollerad 
skolbaserad yrkesutbildning utvecklades vid mitten av 1800-talet, 
Tyskland där en lärlingsbaserad yrkesutbildning utvecklades ett par år 
strax före sekelskiftet samt Storbritannien där företagsbaserad och 
marknadsstyrd lärlingsutbildning utvecklades omkring 1900-talet. I slutet 
på 1800-talet och början på 1900-talet ökades efterfrågan på sådan 
arbetskraft som behärskade de nya produktionsmetoderna i takt med 
uppkomsten av nya industriprodukter. Kring sekelskiftet 1900 låg den 
svenska yrkesutbildningen nära den engelska modellen, men med 1918 års 
reform började den i stället närma sig den franska. Den svenska 
yrkesutbildningsmodellen gav staten mer ansvar för finansieringen och 
därmed fick utbildning ett större inslag av statlig kontroll och blev mer 
statligt reglerad. Yrkesutbildningarna utvecklades också parallellt med den 
politiska och ekonomiska omgivningen. Politiska beslut hade effekter på 
fackföreningars organisering och förmåga att påverka yrkesutbildning 
(ibid.).  
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I Sverige var tiden från 1930 till 1975 en gynnsam ekonomisk period (A. 
Nilsson, 2005). I slutet av 1930-talet hade arbetsmarknadens parter, det 
vill säga tillverkningsindustrin och fackföreningarna, inspirerats av den 
tyska modellen och de fick ett starkt inflytande över yrkesutbildningar. 
Den svenska yrkesutbildningen närmade sig återigen den franska 
modellen från slutet av 1950-talet då den övergick från ett skolbaserat 
system med deltidsundervisning till heltidsundervisning. Från början av 
1970-talet integrerades yrkesutbildningarna i gymnasieskolan (ibid.). 
 
I sin artikel diskuterar A. Nilsson (2010) utifrån ett ekonomiskt-historiskt 
perspektiv kring yrkesutbildningar som en ekonomisk tillväxtfaktor för 
samhället och som ett instrument för social integration. Han skriver att 
yrkesutbildningar under de senaste åren flitigt har diskuterats och 
debatterats av skolforskare och av skolpolitiker. Han nämner två 
anledningar till att yrkesutbildningarna har förts upp på agendan: För det 
första betraktas yrkesutbildningar som lämpliga för främjande av den 
ekonomiska tillväxten. När människor utbildar sig inom ett yrke och 
arbetar inom sitt kompetensområde minskar arbetslöshet, ökar 
konkurrenskraft och produktivitet, främjas ekonomisk tillväxt och 
minskas fattigdom. För det andra ses yrkesutbildningar som ett potentiellt 
kraftfullt medel för att främja social integration. Yrkesutbildningar anses 
kunna, bättre än allmänna utbildningar, främja tillträde till 
arbetsmarknaden för människor med olika bakgrund och genom arbete 
kan människorna någorlunda motverka segregation och skapa närmare 
kontakt med varandra.  
 
A. Nilsson (2010) skriver också om en rad olika fördelar med 
yrkesutbildningar på gymnasienivå, exempelvis att yrkesutbildningar 
förbereder eleverna för samhällslivet, för övergången från skola till arbete 
och för ett livslångt lärande. Yrkesutbildningar kan dessutom bidra med 
reducering av ungdomsarbetslöshet. Enligt A. Nilsson söker ett stort antal 
av eleverna i yrkesprogram utbildningar som innehåller en hel del 
praktiska moment, men det finns också en viss risk att sådana 
yrkesutbildningar inte räcker långt på en arbetsmarknad som kontinuerligt 
är i förändring. Företag behöver kompetent arbetskraft för mer 
avancerade arbetsuppgifter och många av dem utbildar själva sin personal 
inom områden där behov finns. Dessa företag kan ibland vara kritiska till 
yrkesutbildningar som inte utbildar kompetent arbetskraft passande till 
deras verksamheter. Yrkesutbildningar ökar produktiviteten till nyttan för 
både arbetsgivare och arbetstagare, men det finns också en tydlig koppling 
mellan yrkesutbildning och samhällets ekonomiska och sociala 
förändringar. Yrkesutbildningar som verkställs i skolor kan ofta ha svårt 
att stämma överens med de kompetensbehov som finns hos företag. 
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Detta främst på grund av teknikutvecklingen där skolorna har svårare att 
följa med av ekonomiska skäl. A. Nilsson diskuterar också kring dilemmat 
att man på utbildningspolitisk nivå länge har försökt forma 
yrkesutbildningar så att de ska locka skoltrötta och lågmotiverade elever 
till yrkesutbildningar, medan dagens högkvalitativa arbetsmarknad är i 
behov av arbetsmotiverade och kompetenta yrkesutövare som kan 
genomföra arbetsuppgifterna. Samtidigt finns det också en risk att 
skoltrötta elever inte lockas till de yrkesutbildningar som innehåller allt för 
många teoretiska ämnen skriver A. Nilsson. 

Lärares livsberättelser 

När det gäller lärares livsberättelser så är jag inspirerad av Goodson (1980; 
1991; 1994; 1996a; 1996b; 2002a; 2002b; 2005), Goodson och Choi 
(2008), Goodson och Lindblad (2011a; 2011b), Goodson och Lindelöf 
(2005), Goodson, Numan, och Öström (2003) och Goodson och Sikes 
(2001) vilka har forskat om en rad olika centrala och varaktiga frågor 
inom utbildning och lärares arbete utifrån ett livsberättelseperspektiv. 
Exempelvis argumenterar Goodson (1991) i sin artikel för forskning om 
lärare och lärares undervisning via livsberättelser. Goodson skriver att när 
lärare berättar om sitt yrkesliv tillför de ständigt data från sina 
livserfarenheter i berättelserna. De berättar till exempel om sina lärare, om 
sina utbildningsfarenheter och om vad som var bra eller dåligt under deras 
skoltid. Goodson anser att den enskilde lärarens liv och historia har stor 
betydelse för skolan, för undervisningen och för elevers lärande, något 
som skolforskare ofta inte tar hänsyn till i sin forskning. Anledningen till 
detta kan enligt Goodson vara att lärares livsberättelser av forskare ses 
som för personliga eller att livsberättelserna inte passar i det befintliga 
forskningsparadigmet. Goodson bygger också sitt argument för vikten av 
lärares livserfarenheter i skolan och undervisning på hur viktigt det är att 
veta något om människan bakom yrket. Folk lyssnar på sång skriver 
Goodson. Sången är också en del av sångarens liv, ett liv som ses av 
Goodson som viktigare än sången själv, detta eftersom om folk visste 
något om sångarens liv, det vill säga människan bakom sången, kunde de 
också bättre förstå sångens budskap. Det är likadant med lärares liv. Det 
är viktigt att se läraren som en människa med livserfarenheter, som 
undervisar i ett skolämne, som tolkar läroplanen och som är engagerad i 
ungdomskulturen i stället för att se läraren som en pedagog som gör allt 
detta som om det enbart vore dennes undervisningsuppdrag.  
 
Goodson och Lindelöf (2005) beskriver lärares professionella kunskap 
och förändrade värderingar gällande lärares yrkesroll. De skriver att en 
stor del av den pedagogiska forskningen sällan har varit av intresse för 
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lärare. Detta anser Goodson och Lindelöf har med relationen mellan 
lärares professionella kunskap och pedagogisk forskning att göra. Den 
pedagogiska forskning som bedrivs i nuläget har enligt författarna inte 
den betydelse för skolans vardag som den borde ha. Lärares arbete i 
klassrummet är synnerligen sammanbundet med lärares livserfarenheter 
och den pedagogiska forskningen bör därför förhålla sig till lärares liv och 
arbete. Goodson (1996a) skriver att lärares arbete ofrånkomligen formas 
av deras egna livserfarenheter. Lärarens egen bakgrund och samhällsklass 
är viktiga faktorer för dennes undervisning. Genom att lyssna till lärares 
berättelser kan forskare få tillgång till delar av dessa erfarenheter och till 
en personlig sida av läraryrket. Forskare utgår enligt Goodson, Numan, 
och Öström (2003) från lärares berättelser om sitt liv och arbete och 
finner viktiga händelser och mönster som växer fram ur berättelserna. 
Berättelserna sätts in i sina olika sociala, kulturella, ekonomiska och 
politiska kontexter där livshistorier konstrueras i ett samarbete mellan 
forskare och lärare (ibid.). Politiska kontexter får också en betydande roll i 
Goodson (2002a) där författaren anser att skolpolitiker har stort 
inflytande på innovation och främjande av skolämnen i grundskolan. 
 
En intressant avhandling i relation till min avhandling är skriven av 
Sandlund (2010). Intresset ligger i likheten mellan Sandlunds studie och 
min studie. Både jag och Sandlund använder oss av livsberättelser och 
båda har lärare med utländsk bakgrund i våra studier. Sandlund är 
intresserad av det som grundskole- och gymnasielärare berättar och jag är 
intresserad av det som yrkeslärare berättar. Sandlund har undersökt hur 
invandrarlärare definierar och konstruerar sina läraridentiteter i en ny 
skolkontext. Hon skriver att lärarna positionerar sig själva i relation till 
andra lärare i sina berättelser och att de ofta beskriver betydelsen av det 
sätt på vilket de blir bemötta av andra lärare. En lärare positionerar sig 
också som en som har lätt att kommunicera med sina invandrarelever. 
Det kan enligt Sandlund innebära att lärarens bakgrund som invandrare 
ger denne legitimitet att identifiera sig som en med specialkunskaper i att 
kunna kommunicera med invandrarelever. Lärarnas livsberättelser visar 
hur de känner sin kompetens och sina insatser värderade av skolan, 
arbetskamraterna och eleverna. I de skolor som ingick i studien 
förväntades att de utländska lärarna skulle anpassa sig efter skolornas 
gällande normer. Det visades misstro mot främmande tankesätt, vilket 
beroende på arbetsförhållandena medförde både acceptans och motstånd 
hos lärarna. Sandlund kommer bland annat fram till att lärarna gör 
identitetsframträdanden i sina livsberättelser via konstruktion, 
dekonstruktion och rekonstruktion av yrkesethos. Hon skriver också att 
läraridentiteter konstrueras utifrån hur andra, såsom elever, elevers 
föräldrar, kollegor och skolledning ser på lärarna och identifierar dem som 
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lärare. Att vara ämneskunnig, att ha goda relationer med eleverna, att vara 
flexibel och att ha förmåga att organisera undervisning och leda eleverna i 
deras lärande är några av de undervisningsaspekter som berättas av 
lärarna. Några lärare berättar även om sin statusförändring, i vissa fall till 
en lägre nivå i förhållande till sina tidigare yrkesliv som lärare i sina forna 
hemländer. Sandlund skriver också om olika identitetsframträdanden hos 
en och samma lärare från den första intervjun till den andra och om att 
identiteten är föränderlig och alltid kan rekonstrueras. 
 
Rhöse Martinsson (2003) belyser i sin avhandling hur lärares identiteter 
tar form i olika historiska, sociala och lokala kontexter. Hon har 
genomfört livsberättelseintervjuer med fem lärare. Avhandlingssyftets 
första frågeställning handlar om bildandet av yrkesidentiteter och syftets 
andra frågeställning handlar om de sätt på vilka lärare beskriver sitt arbete. 
Med arbete menar Rhöse Martinsson här allt som en lärare gör i sitt 
undervisningsuppdrag. Hon ger en historisk bakgrund om forskning om 
lärare och lärares arbete. Hon skriver att under 50- och 60-talet har 
forskning om lärare och lärares arbete ofta varit inriktad mot två 
områden, undervisning samt upprätthållande av disciplin. Under 60-talet 
har forskningen lutat mer åt att finna den bästa och effektivaste 
undervisningsmetoden för elevers lärande. Sådan forskning visade sig vara 
svår att få tillförlitliga argument för, i alla fall när det gäller relationen 
mellan elevers lärande och undervisningsmetoder. Detta resulterade i att 
lärarforskare, exempelvis Goodson, i stället försökte förstå hur lärare 
tänker om sin egen undervisning, något som diskuterades i termen av 
Teacher Thinking. Under 90-talet har en del forskning om lärare riktats 
mot lärares yrkesliv. Rhöse Martinsson utgår från Goodson och skriver att 
om vi ska förstå lärare måste vi lyssna på lärarna själva. Avhandlingens 
resultat visar bland annat att lärare ofta genomför ett individuellt arbete, 
utan något samarbete med sina kollegor i sitt klassrum, men kan ha 
kontakter med varandra på fritiden. Dessutom är relationer till eleverna en 
del av lärares undervisningsarbete som kan orsaka både glädje och 
frustration på olika sätt och i olika sammanhang. 
 
En studie baserad på femton livsberättelseintervjuer med åtta 
högstadielärare är genomförd av Löfgren (2012). Han behandlar i sin 
studie de förändrade villkoren för skolor och undervisning utifrån ett 
lärarperspektiv. Studien syftar till att undersöka yrkesidentiteter i relation 
till förändrade lokala och globala villkor för läraryrket. Löfgren har 
kommit fram till att vissa händelser och människor i skolans förflutna 
minns av lärare och återberättas på skolan. Lärarna berättar vidare det 
som de minns och det lärarna minns har ett inre värde i sig. Det förstås av 
Löfgren i term av institutionella minnen. Dessa minnen bär med sig 
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budskap och värderingar och berättas även av lärare som själva inte har 
upplevt det inträffade. De flesta lärare i skolan känner till berättelserna 
och de reproducerar därmed berättelsernas budskap. Lärarna för 
berättelserna vidare och lägger in sina värderingar i det som återberättas. 
Berättelserna formar lärarna och har betydelse för hur de utövar sin 
lärarprofession, skriver Löfgren. Han anser att skolan som plats har 
betydelse för lärares yrkesidentiteter. Skolor ser olika ut, bland annat 
utifrån de elever som går där, men också utifrån de berättelser som lärarna 
minns tillsammans och utifrån det rykte som skolan någon gång fått och 
som lever vidare i berättelserna.  

Yrkeslärare och yrkeslärares undervisning 

Forskning om yrkeslärare och yrkeslärares undervisning har bland annat 
varit riktad mot yrkesundervisning och yrkeskunnande, mot yrkesskola 
och arbetsliv samt mot anställning och anställningsbarhet. Den har också 
varit riktad mot yrkeskultur och arbetarklasskultur samt mot 
yrkesläraridentiteter. Nedan presenterar jag några av dessa studier.  

Yrkesundervisning och yrkeskunnande 

Forskning om yrkesundervisning och yrkeskunnande handlar ofta om 
undervisning i skolan och på elevernas praktikplatser (se t.ex. Berner, 
1989; 2003a; 2003b; 2009; Björk-Åman, 2013; Bäck, 1987; Hiim & Hippe, 
2001; Hiim, 2010; 2013; Lindberg, 2003c; Moreno Herrera, 2012; Nyberg, 
1988; Salo, 2007; Tsagalidis, 2008). Exempelvis skriver Berner (2009) om 
undervisning i CNC-maskiner. Hon skriver att CNC-lärare känner på sig 
om en elev är kapabel för ett visst arbete eller inte. Resultatet av studien 
visar att yrkeselever får kunskaper om CNC-maskiner baserade på en 
känsla. De vet aldrig om deras kunskaper räcker för ett arbete på industri 
eller inte, men de känner om de kan CNC-maskinen bra eller mindre bra 
och just dessa känslor delar yrkeslärarna med sina elever. Berner grundar 
sin artikel på två etnografiska studier, en från början av 1980-talet och en 
från 2006. Hon analyserar förändring och kontinuitet i de kognitiva, 
sociala och emotionella processer hos lärare och elever vad gäller 
undervisning av CNC-teknik. Berner skriver utifrån Dreyfus och Dreyfus 
(1986) femstegsmodell12 att den bild som finns på yrkesskolorna ofta är 

                                           
12

 Dreyfus och Dreyfus (1986) skriver att lärprocesser för den lärande människan utvecklas 
genom fem steg, från novis till expert. Dessa steg är 1) novis (novice) som har 
uppfattningen att något är nytt, 2) avancerad nybörjare (advanced beginner) som kan 
identifiera uppgiften och samla fakta om den, 3) kompetent (competent) med olika 
perspektiv på uppgiften i olika situationer och i olika sammanhang, 4) skicklig (proficient) 
som är väl insatt i uppgiften och har en helhetsuppfattning av den, samt 5) expert (expert) 
som har en fördjupad förståelse av hela uppgiften, förfogar över en omedelbar uppfattning 
av den, och har förmågan att bedöma den. 
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att yrkeseleverna erbjuds en grundläggande yrkesutbildning i skolan. Hon 
skriver att relevant kompetens upp till expertnivå nås av eleverna på deras 
framtida arbetsplatser efter avslutad yrkesutbildning. Att exempelvis en 
CNC-elev klarar av en CNC-utbildning i en gymnasieskola betyder inte att 
denne elev lyckas med sina CNC-arbetsuppgifter ute på ett företag. Enligt 
Berner är yrkeslärarna medvetna om att yrkeselever har en känsla av vad 
de kan och inte kan, men samtidigt behandlar yrkeslärarna kunnandet av 
CNC-maskiner som en helhet, det vill säga att eleven antingen kan 
maskinen eller inte. Hon skriver också att beroende på hur stark eller svag 
känslan av kunskap är hos yrkeseleverna, har de motsvarande stark eller 
svag självförståelse och yrkesidentitet. Berner skriver att känslan av att 
kunna CNC-maskinerna är social, emotionell och kognitiv eftersom det 
finns olika moment i CNC-utbildningen som måste behandlas för sig och 
känslan av hur mycket eleven kan i varje moment är olika för denne och 
varierar vid olika lektionstillfällen. 
 
En studie som handlar om lärandets sociala villkor i gymnasieskolans 
verkstadstekniska utbildning är Berner (1989). Berner genomför en 
etnografisk studie, sätter tekniska kunskaper i en utbildningskontext och 
riktar in studien mot undervisning och lärande av industrimaskiner. 
Studien riktar sig även mot arbetsliv och teknikens betydelse i vardagen. 
Under 80-talet när Berners forskning pågick verkställdes undervisning i 
industrimaskiner i huvudsak på manuella svarv- och fräsmaskiner. 
Yrkeslärarna i de skolor som ingick i Berners studie kom själva från 
arbetslivet och såg till att eleverna arbetade med övningar som påminde 
om det arbete som genomfördes i den verkliga verkstadsproduktionen. 
Berner skriver att yrkesutbildningar i skolmiljöer är en del av ett 
skolsystem med särskilda institutionaliserade mål och metoder och de 
fokuserar på pedagogiska processer för utbildning av industriarbete. 
Lärandet i industrimaskiner handlar om att ha sinnena öppna, kroppen 
lydig och att få en fingertoppkänsla för maskinerna och produktionen. Att 
prova sig fram, begå misstag och att lära sig av misstagen är också en del 
av lärandet. Berner diskuterar bland annat kring likheter och skillnader 
mellan yrkesutbildning i skolmiljö och yrkesutbildning i verkstadsmiljö. 
Likheter handlar exempelvis om besläktade lärandefält med likartade 
yrkeskulturer. Skillnaderna handlar om att de som utbildar sig i 
verkstadsmiljöer kan vara mer erfarna i att lösa kommande problem och 
genomföra sina arbetsuppgifter än de som utbildar sig i skolmiljöer och 
kanske saknar sådana erfarenheter. Däremot kan de som utbildar sig i 
skolmiljöer vara bättre på att förklara vad de gör och varför de gör som de 
gör än de som utbildar sig i verkstadsmiljöer. Med andra ord är 
yrkesutbildningar i skolmiljöer mer språkligt orienterade än 
yrkesutbildningar i verkstadsmiljöer.  
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Ytterligare en undersökning genomförd av Lindberg (2003c) visar via 
klassrumsobservationer och intervjuer, de undervisningstraditioner som 
svensk yrkesutbildning bygger på. Lindberg skriver bland annat om 
innehållet i olika typer av övningar som används av yrkeslärare. Hon 
skriver att yrkeslärarna använder sig av yrkesbaserade simuleringsuppgifter 
som för det första fungerar som skoluppgifter, för det andra som 
yrkesinriktade uppgifter och för det tredje som modeller för 
tillverkningsprocesser. Uppgifterna innefattar olika praktiska 
tillvägagångssätt som syftar till att hjälpa eleverna i deras framtida yrken. 
Uppgifter konstrueras av yrkeslärarna med hänsyn till de mål som läroplan 
och kursplan ställer på utbildning och undervisningsämnen, men också 
med hänsyn till det yrkeskunnande som behövs för arbetslivet. Tekniken 
utvecklas, arbetslivet förändras och med det förändars också 
yrkesutbildningen. Yrkeslärare försöker därför ha ett nära samarbete med 
arbetslivet och ta del av dess förändringar och anpassa undervisningen 
efter arbetslivets kompetensbehov. Samtidigt varierar yrkeskompetensen 
mellan olika företag på grund av företagens olika specialiteter och deras 
variation på bearbetningsmaskiner. Detta gör att det kan bli svårt för 
yrkeslärare på industriprogrammet att avgöra vilka kunskaper eleverna 
behöver, och kan få användning av, på sina framtida arbetsplatser. 
Praktiska uppgifter betraktas som viktiga uppgifter av yrkeslärarna och 
yrkeseleverna får ibland göra uppgifter åt kunder utanför skolans väggar. 
Lindberg beskriver lärsituationer där lärare och elev samtalar i en bullrig 
verkstad eller i ett kök och hur eleven i dessa diskussioner lär sig använda 
termer och begrepp som är speciella inom yrket. 
 
Flera studier inom yrkesdidaktik har genomförts av Hiim (2003; 2009; 
2010; 2012; 2013). I Norge är yrkesutbildningen tudelad med två år i 
skolan och två år som lärling på företag. Hiim (2010; 2013) konstaterar att 
dagens yrkesutbildningar i Norge skiljer sig från det traditionella 
yrkeslärandet där lärande överförs från mästare till lärling. Dagens norska 
yrkesutbildning utgår från teori, medan mästar-lärling traditionen utgår 
från arbetet och värdesätter sådan kunskap som är nödvändig och 
relevant i förhållande till yrkesarbetet. Hiim (2010) undersöker bland 
annat vad yrkeslärare gör för att hjälpa sina elever i deras lärande. Hon 
genomför studierna via aktionsforskning där både klassrumsobservationer 
och intervjuer med yrkeslärare och yrkeselever ingår. Hiim skriver att 
många yrkeslärare kommer i nära kontakt med sina elever och arbetar för 
att eleverna ska lära sig yrket och få ett arbete. Hiim (2013) skriver också 
att i yrkesundervisningen kommer både yrkeslärare och yrkeselever med 
sina tankar och idéer till lektionstillfället. Idéerna möts, utvecklas och 
undervisningen sker under en process i dessa möten, det vill säga att ingen 
undervisning är den andra lik eftersom yrkeseleverna är olika och olika 
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idéer möter varandra. I dessa möten skapas också lärmiljöer och där 
eleverna kan känna sig trygga i sitt lärande. Yrkeslärare ser det ofta som en 
uppgift att göra sina elever nyfikna på de kunskaper yrket innehåller samt 
att göra kunskaperna begripliga för sina elever, skriver Hiim. Hiim (2010) 
skriver också att yrkeslärare i sin undervisning väljer undervisningsinnehåll 
utifrån sin egen förståelse av yrket. Det som är viktigt eller mindre viktigt, 
svårt eller lätt för eleverna, bedöms utifrån yrkeslärarens förståelse av vad 
yrket ska innehålla. Yrkeslärares förståelse av vad yrket handlar om spelar 
stor roll för yrkesutbildningen, en förståelse som är relaterad till 
yrkeslärares pedagogiska, metod- och ämnesrelaterade kunskaper. 
Yrkeslärare utvecklar kvaliteten på sin undervisning och elevernas lärande 
genom att regelbundet besöka arbetsplatser och att ha kontinuerliga 
kontakter med yrkesutövare på arbetsplatserna. Ämneskunskaper får 
yrkesläraren ofta genom tidigare arbete inom yrket och i vissa fall, och 
inom vissa branscher, i en kombination med studier på högskolor. Den 
blivande yrkesläraren kan också få en del pedagogiska och metodologiska 
kunskaper genom yrkeslärarutbildningen. 
 
En studie om yrkesundervisning och yrkeskunnande genomförs av Hiim 
och Hippe (2001) genom aktionsforskning där både 
klassrumsobservationer och intervjuer med yrkeslärare och yrkeselever 
ingår. Författarna definieras yrkesdidaktik som en process som sker i 
relation mellan förmågan till lärande, ramfaktorer, mål, innehåll, 
lärprocesser, bedömning, genomförande, reflektioner och planering. De 
skriver att yrkesundervisning betraktas som en praktisk 
undervisningsform, men den behandlar i själva verket både teori och 
praktik som är oskiljbara från varandra. Undervisningen är ofta mål- och 
innehållsinriktad utifrån de krav som läroplan och styrdokument ställer på 
utbildningen, men den saknar också ofta återkoppling till teori från 
praktiskt arbete och produktion. Detta innebär att en del yrkeselever inte 
uppfattar teoriundervisning som betydelsefull och nyttig. Många 
yrkesutbildningar saknar också relevans för det yrke yrkeseleverna utbildar 
sig till. De bristfälliga relationerna mellan yrkesutbildning och yrke leder 
till att en del yrkeselever inte känner igen sig i arbetsuppgifterna när de 
efter avslutad utbildning börjar arbeta på företag. Yrkesundervisning 
hänvisar ofta till begrepp och kunskaper hämtade från andra 
yrkesområden. Inlånade kunskaper blir i det fallet irrelevanta för yrket, 
och yrkesutbildningen förlorar sin pålitlighet och mister sin betydelse i 
relation till yrket. Det som sker i yrkesutbildningar är att andras teorier 
överförs till yrkespraktik, teori för praktik skapas och ett givet 
kunskapsinnehåll överförs till yrkespraktiken. Hiim och Hippe föreslår att 
yrkeselevernas kunskaper, erfarenheter och intressen ska komma till nytta 
i yrkesutbildningen i större utsträckning. De anser att syftet med 
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yrkesutbildning är att yrkeseleverna får en yrkesexamen som kan leda till 
ett arbete inom yrket, men att eleverna också ser en utvecklingsprocess i 
den egna kunskapsutvecklingen som startade från noll. Därför anser 
många elever i Norge att yrkesutbildningar är meningsfulla. 
 
En etnografisk studie om yrkesundervisning och yrkeskunnande på 
fordonsprogrammet har genomförts av Korp (2011). Korp skriver om 
lärares bemötande av elever och hur det påverkar elevernas framtida 
möjligheter. Hon har i sin studie fokus på intelligens, smarthet och 
maskulinitet och skriver att dessa begrepp dagligen används av både lärare 
och elever på ett sätt som kan begränsa elevers lärande och deras 
identitetsframträdande i skolan. Korp skriver att användning av dessa 
begrepp i undervisning kan innebära eventuella konsekvenser för elevers 
framtid, och för reproduktionen av sociala och könsbaserade ojämlikheter 
i samhället i stort. Enligt Korp har tanken i skolpolitiken bland annat varit 
att utjämna statusskillnader mellan yrkesprogram och 
högskoleförberedande program och främja livslångt lärande för alla elever 
som studerar i programmen. I praktiken har inte statusskillnader mellan 
dessa program jämnats ut på grund av en rad olika faktorer såsom 
ekonomiska nedskärningar för skolor, uppkomst av friskolor, större 
elevpopulationer samt ökade ekonomiska klyftor i samhället. När barn 
börjar sin utbildning på grundskolan förmodas att de behandlas lika, men 
när de lämnar skolan efter gymnasiet kommer de att ha olika möjligheter 
till vidareutbildning och karriär. Det kan exempelvis bero på olika 
påfrestningar under skolgången. Korp skriver också att en del elever 
betraktar sin yrkesutbildning som en ny möjlighet och som en andra 
chans, och de är noga med att inte slösa bort den möjligheten och den 
chansen. Eleverna vill genom utbildningen också återfå ett förtroende för 
sin egen förmåga att lära, och erhålla en socialt accepterad ställning och en 
uppskattad roll i skolan. Yrkeslärarna i Korps studie beskriver omsorgen 
om sina elever som en viktig aspekt i lärararbetet, ibland ansträngande, 
men också givande. Yrkeslärarna försöker skräddarsy arbetsuppgifter 
utifrån lärandesituationer, elevers förmåga och behov samt det mål som 
läroplan och styrdokument ställer på utbildning. Enligt Korp anser också 
yrkeslärarna att eleverna lär sig bäst när de blir medvetna om sina brister 
och när de begår misstag. Motivationen till att studera ämnen som 
används inom studieförberedande utbildningar är låg bland vissa 
yrkeslärare och yrkeselever i Korps studie. Relevansen av dessa ämnen för 
yrkesutbildningen ifrågasatts också av dessa lärare och elever. 
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I en artikel skriver Lundgren och Carlsson (2012)13, baserad på sina 
tidigare studier och utifrån en diskursanalys, om bland annat ”fyra 
diskurser i lärarnas värld” (s. 120); den konserverande, den 
marknadsorienterade, den beskyddande och den kommunikativa. 
Lundgren och Carlsson skriver att i den konserverande diskursen uttycker 
lärare att det var bättre förr. De beskriver gårdagens gymnasium som en 
sorts ideal och kategorier som studiebegåvning, studieframgång och 
måluppfyllelse blir de goda idealen. Den marknadsorienterade diskursen 
har med framgångsfilosofi och social positionering att göra och är i högre 
grad lyhörd för de krav näringslivet ställer på utbildning än för ungdomars 
väl och ve. Enligt Lundgren och Carlsson uttrycker lärare i den 
marknadsorienterade diskursen att man kan arbeta sig upp och få ledande 
befattningar. I den beskyddande diskursen finns det hos lärarna ett stort 
mått av humanitet, empati och inlevelseförmåga, skriver Lundgren och 
Carlsson. Dessa lärare beskriver sina elever som hjälpbehövande 
människor som är i behov av lärarens hjälp. I den kommunikativa 
diskursen är samråd, respektfull och ömsesidig kommunikation mellan 
lärare och elever, relation och människors lika värde viktiga. Lärare med 
en sådan syn tror på en utbildning som skapar möjligheter till kompetens, 
delaktighet och kommunikation. 
 
En studie som kan relateras till yrkeslärares yrkeserfarenheter är Tsagalidis 
(2008). Studien är baserad på socialkonstruktionism och handlar om 
lärares bedömning i karaktärsämnen på hotell- och 
restaurangprogrammet. Hon har samlat data genom intervjuer och 
observationer. Sammanlagt har tjugofem respondenter (femton lärare och 
tio yrkeslärarstudenter) deltagit i hennes studie. Ur empirin identifierar 
hon nyckelkvalifikationer, specifika yrkeskunskaper och yrkesfärdigheter, 
kunskapsformer och kunnandenivåer. Resultatet av hennes studie visar att 
många yrkeslärare lägger ribban högre än Skolverkets betygskriterier. De 
utgår i sin bedömning av yrkeselevers kunskaper utifrån arbetslivets 
förväntningar på eleverna, och inte från betygskriterierna. Tsagalidis 
relaterar yrkeslärarnas förväntningar på vad eleverna ska kunna till 
yrkeslärarnas erfarenheter av arbetslivet utan att gå djupare in i vilka dessa 
erfarenheter är och på vilka sätt de visar sig i deras bedömning av elevers 
kunskaper. För betyget godkänd ställs höga krav på specifika 
yrkeskompetenser, till exempel förståelse för yrkesområdet, handlag i 
arbetsteknik och metodkunskap, hygien, arbetsredskap, förmåga att se 

                                           
13

 Studien är baserad på två tidigare studier. Den ena har Lundgren och Magnusson 
(2009) genomfört via fokusgruppsintervjuer med bland annat nio ungdomar och fem 
föräldrar om deras erfarenheter inför och under gymnasietiden. Den andra är Carlsson 
(2006) där Carlsson analyserar med vilken innebörd yrkeslärare i sina professionella 
samtal tillskriver elever mycket varierande framtidsutsikter. 
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helheter och handla simultant. För betygen högre än godkänd ställs krav 
på nyckelkvalifikationer såsom självständighet, planeringsförmåga, 
problemlösningsförmåga, samarbete, kundkontakt, kommunikation och 
initiativkraft. Studien visar också att yrkeslärarna värdesätter 
kunskapsformen ”omdömesgillt handlande” högst i 
bedömningssammanhang och placerar ofta kunskapsformen ”begreppsligt 
vetande” på uppgiftsfokusnivå. 
 
Lagström (2012) undersöker hur lärlingslärares (vårdlärare och 
fordonlärare i hennes studie) uppdrag formas i samband med införandet 
av gymnasial lärlingsutbildning. Lagström har använt sig av metoden 
critical incident (CIT) och intervjuer med lärarna. Lärlingslärarna betonar 
sina relationer med eleverna som viktiga och många lärlingslärare ser sig 
själva snarare som pedagoger än som yrkesmän. Lagström visar att 
lärlingslärare fungerar som kommunikatörer mellan skola och företag, och 
i det fallet är det företag som utbildar yrkeselever och lärlingslärare som 
anpassar sig till de normer som finns vid varje företag. Hon skriver att 
lärlingslärarna försöker hjälpa de elever som är i behov av socialt och 
psykologiskt stöd och försöker också skapa kontakt med organisationer 
som är kompetenta att hjälpa dessa elever. Lärlingslärarnas arbete anses så 
speciellt att annan skolpersonal inte kan utföra deras arbetsuppgifter. De 
är beroende av både tid och resurser för sin undervisning. 
Yrkesutbildningen i Sverige är enligt Lagström snarare ett 
utbildningsprogram än en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Detta innebär 
att det krävs av lärlingslärare att de har gedigen yrkesutbildning och bred 
yrkeserfarenhet inom sitt specifika undervisningsområde. Lärlingslärarna 
står inför ett paradigmskifte där yrkesundervisning får en mindre självklar 
roll, anser hon. Den nya lärarrollen innebär i stort sett att lärlingsläraren 
arbetar ensam. Lagström skriver att lärlingslärarna arbetar både 
individanpassat utifrån elevernas behov och arbetsmarknadsanpassat efter 
företagens behov. Eftersom yrkeseleverna får sina yrkesutbildningar på 
olika företag med olika kunskapsbehov, måste lärlingslärarna ha kontroll 
över vad eleverna lär sig på sina praktikplatser.  

Yrkesskola och arbetsliv 

Forskning om yrkesskola och arbetsliv fokuserar ofta på relationen mellan 
yrkesskola/yrkeslärare/yrkeselev och företag/arbetsplats/yrkesutövare på 
företag (se t.ex. Berglund, 2009; Berner, 2010; Green & Smith, 2002; 
Hiim, 2010; 2013; Isopahkala-Bouret, 2010; Kerosuo & Engeström, 2003; 
Kilbrink, 2013; Tuomi-Gröhn m.fl., 2003; Vähäsantanen m.fl., 2009). 
Nedan presenterar jag de av dessa studier som är mest relevanta för mitt 
avhandlingsprojekt. 
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Tuomi-Gröhn, Engeström och Young (2003) använder begreppet 
boundary-crossing som ett verktyg eller ett teorietiskt redskap för att 
kunna förstå vad som händer i yrkesutbildning och för att kunna utveckla 
den. Med utgångspunkt i Tuomi-Gröhn, Engeström och Young anser jag 
att jag med hjälp av detta begrepp kan förstå och reflektera kring 
relationer mellan å ena sidan sådan yrkesutbildning som ges i 
gymnasieskolan och å andra sidan arbetsliv. Relationer som kan innebära 
möten med något som är okänt och nytt för dem som befinner sig i detta 
gränsland och som korsar gränser mellan skola och arbetsliv. Mötet med 
den okända miljön kan konstruera nya sociala växelverkningar och 
identiteter. Övergången från yrkesskola till yrkesliv handlar enligt Tuomi-
Gröhn, Engeström och Young bland annat om överföring av 
yrkeskunskap från ena sidan gränsen, det vill säga yrkesskola, till andra 
sidan gränsen, det vill säga yrkesliv. All skolkunskap används inte utanför 
skolans väggar och yrkesutbildningar förfogar inte över all kunskap som 
behövs för yrkeslivet. En del av de kunskaper som behövs för yrkeslivet 
är sådana om sociala relationer som erhålls på arbetsplatsen (Tuomi-
Gröhn m.fl., 2003).  De aktörer som befinner sig i gränslandet kan hamna 
i situationer som tvingar dem att samarbeta med varandra. Då är de 
tvungna att genom samarbetet korsa gränser som exempelvis kan vara 
mentala, språkliga eller rutinmässiga (Kerosuo & Engeström, 2003). 
 
När det gäller forskning om yrkesskola och arbetsliv så har Berglund 
(2009) med hjälp av observationer och intervjuer undersökt vad som är 
kännetecknande för lärande i skola och arbetsliv inom byggprogrammet. 
Hon har dessutom undersökt hur byggutbildningen relaterar till sina 
historiska och kulturella rötter och vad utbildning kan innebära för elevers 
kvalificering inför ett framtida yrkesliv. Berglund skriver att bygglärare 
värderar gemenskap och yrkets dominerande tradition högre än 
yrkeskunskaper. Hon ser på byggutbildningen från både bygg- och 
lärlingsplatser och från skola. Skolan strävar efter att efterlikna 
byggföretagen och bygglärare syftar främst till att utbilda eleverna till 
byggarbetare som kan få jobb efter utbildningen. Då visar det sig i 
Berglunds studie att bygglärares samarbete med byggföretag är viktigt och 
detta samarbete sker ofta under elevernas APU14-period hos 
byggföretagen. 
 
En studie som också kommer in på yrkesskola och arbetsliv är skriven av 
Berner (2010). Berner visar genom sin etnografiska forskning om 
gränsöverskridanden mellan skola och industri i svensk industriteknisk 
utbildning att yrkeslärare i sin undervisning konstruerar den utbildning 

                                           
14

 APU = Arbetsplatsutbildning 
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som industriföretagen kräver. Hon relaterar yrkeslärares arbete både till 
den utbildning som genomförs i yrkesskola och till den som genomförs i 
mekaniska industriföretag. Berner diskuterar sedan kring gränsen mellan 
dessa utbildningar och skriver att det ofta finns en bild av att yrkeselever 
får relevant utbildning och kompetens i en arbetsmiljö, och att den 
utbildning som erbjuds av yrkesskolorna anses ha begränsad relevans. 
Frågan vad yrkeseleverna lär sig i skolan är liktydig med frågan hur 
yrkeseleverna lyckas i skolmiljön, dock inte liktydig med hur yrkeseleverna 
lyckas i arbetsmiljön. Berner pekar på tre egenskaper som är specifika för 
yrkesundervisning. För det första förekommer ett intensivt samspel 
mellan yrkeslärare, yrkeselever, verktyg och maskiner. För det andra är 
yrkesutbildningen ofta tydligt inriktad på arbetsmarknaden. För det tredje 
har yrkeslärare lång erfarenhet från arbete på industriföretag. Yrkeslärares 
arbete i gränslandet yrkesskola-arbetsliv blir i det fallet att i en skolmiljö 
och utifrån institutionaliserade mål och metoder undervisa i vad 
arbetslivet behöver. Yrkeslärare låter sina elever göra sina 
produktionsmisstag i skolorna så att de inte ska begå misstag i sina 
framtida arbeten. De ger dessutom sina elever möjligheter att växa genom 
att tala om för dem vad de är bra på, elever som ofta har varit 
studieomotiverade i grundskolan, har dåliga betyg eller dåligt 
självförtroende.  
 
Green och Smith (2002) visar yrkeslärares viktiga roll när det gäller att 
skapa kontakter med företag och ordna praktikplatser för yrkeseleverna. 
Green och Smiths undersökning är baserad på fokusgrupperintervjuer 
med yrkeselever, yrkeslärare och handledare på arbetsplatser. I studien 
ingår också yrkeselever som studerar i årskurs tio, elva, tolv i New South 
Wales och i South Australia. Enligt Green och Smith avser yrkeslärare i 
första hand att eleverna genom praktik på företag ska kunna tillämpa och 
utveckla sina yrkeskunskaper. De skriver att resultatet av yrkeslärares 
bemödanden att ordna praktikplatser för eleverna tyder på att yrkeselever 
visar större motivation för yrkesutbildning när de ser att de i arbetslivet 
kommer att använda det som de lärt sig i skolan. Praktiken hjälper 
dessutom yrkeseleverna i deras övergång från skola till arbetsliv, ger dem 
förståelse för verksamheters karaktär och omfattning samt hjälper dem att 
finna metoder för att lösa problem. Green och Smith skriver också att 
yrkesläraren i skolan ofta är upptagen med flera elever samtidigt medan 
eleven kan få mer individuell handledning på företag. På arbetsplatser 
ställer elever frågor, kommer i kontakt med andra anställda, deltar i 
diskussionerna och kommer med förslag till problemlösning. Många 
yrkeselever föredrar att vara på sina arbetsplatser i stället för att vara i 
skolan. Dessutom ökar yrkeselevers motivation efter deras 
praktikperioder på arbetsplatser. Vissa yrkeselever får även en klarare 
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uppfattning om det som yrkesläraren undervisar om, hur de ska 
genomföra uppgifterna och om hur skolan kan hjälpa dem att nå sina mål, 
men det finns också elever som inte trivs på sina praktikplatser och 
uppskattar skolan. 
 
Kilbrink (2013) visar hur yrkeslärare och handledare i tekniska 
yrkesutbildningar försöker skapa möjligheter för sina elever att överföra 
kunskaper från skola till yrkesliv. Studiens ontologiska utgångspunkter 
grundar sig i ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv och begreppen 
erfarenheter och lärande är centrala i avhandlingen. Kilbrinks studier är 
baserade på intervjuer med yrkeslärare, med handledare på bland annat 
industriföretag och med yrkeselever. Resultatet av hennes studie visar att 
yrkeslärare och handledare på företag utbildar yrkeselever som kan klara 
av arbetsuppgifter på företag i en pågående teknikutveckling. Då blir det 
angeläget att det som yrkeselever lär sig också ska kunna användas i nya 
okända sammanhang där tekniken har utvecklats eller lösningen på 
kommande oförutsedda problem har ändrats. Kilbrink visar i sin studie att 
både yrkeslärare och handledare har uppfattningen att teori och praktik 
kompletter varandra, medan teoretiska och praktiska uppgifter ofta är 
separerade. Kilbrink ser samarbetet mellan yrkeslärare i skolan och 
handledare på företag som viktigt för yrkeselevers lärande och för deras 
möjlighet att överföra den kunskap de får i skolan till produktion på 
företag och vise versa. Hon skriver också att brist på finansiella resurser 
kan vara ett hinder för yrkeslärare och handledare när det gäller att skapa 
givande lärmiljöer eller låta eleverna aktivt ta del i det dagliga arbetet. 
 
En studie som också handlar om undervisning i gränslandet skola-
arbetsliv är genomförd av Vähäsantanen, Saarinen och Eteläpelto (2009). 
Författarna visar genom intervjuer med sexton finska yrkeslärare att 
yrkeslärarna främst i utbildningssyfte korsar gränsen mellan skola och 
arbetsliv. Yrkeslärarna fungerar som broar mellan skola och företag, men 
de har också utifrån befintliga resurser och begränsningar fria händer att 
fatta beslut och att välja hur samarbetet med företag ska ske. De resurser 
och begränsningar som finska yrkeslärare för det mesta handskas med är 
relaterade till olika institutionella uppgifter, social praxis och 
maktrelationer. Vähäsantanen, Saarinen och Eteläpelto skriver dessutom 
att finska yrkeslärare förutom undervisning, alltmer arbetar utanför 
skollokalen för att ordna praktikplatser till sina elever. De organiserar, 
leder och utvärderar elevernas lärande på arbetsplatsen och handleder och 
stödjer handledarna på företagen. Målet med detta är att elevernas 
arbetsplatsförlagda utbildning ska stämma med utbildningens kursmål och 
de mål eleverna ska uppnå. 
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Anställning och anställningsbarhet 

De flesta forskare som skriver om yrkesutbildningar berör också 
yrkeselevers anställningsbarhet (se t.ex. Berner, 1989; 2010; Carlbaum, 
2012; Fejes, 2009; Hiim, 2010; 2013; Høstmark Tarrou, 2009; Isopahkala-
Bouret, Lappalainen, & Lahelma, 2012; S. Johansson, 2009). En del 
studier som riktar sig mot yrkeselevers anställningsbarhet har skrivits av 
Hiim (2003; 2009; 2010; 2013). Hiim (2010) skriver utifrån sin 
aktionsforskning att elever som väljer att studera på yrkesinriktade 
program syftar mot anställning efter utbildningen och att en 
yrkesutbildning med bra kvalitet i sin tur ökar deras möjligheter till arbete 
inom sina yrkesområden. Hiim (2010; 2013) anser att en god 
yrkesutbildning som ska leda till anställningsbarhet också handlar om 
skolning i relevanta begrepp, yrkesdokumentationer och yrkesnormer. 
Det vill säga att yrkesutbildningen ska leda till en framträdande 
yrkesidentitet som yrkesman. För Hiim (2013) handlar inte 
yrkesutbildningen enbart om att undervisa yrkeseleverna i kunskaper om 
själva yrket utan också om att fostra dem till anställningsbara 
yrkesutövare. Med anställningsbara yrkesutövare skriver Hiim sådana som 
har de yrkeskunskaper som behövs, inklusive de sociala kompetenser som 
eleverna behöver skaffa sig, både för att få en anställning och för att få 
behålla sin anställning. Med social kompetens skriver Hiim hur man beter 
sig som anställd inom arbetslivet och som medborgare i samhället, 
exempelvis hur man samspelar med andra människor i samhället och hur 
man uppträder i olika sociala sammanhang.  
 
Hiim (2003; 2009) relaterar yrkeselevernas motivation till yrkesutbildning 
som en bidragande faktor till deras anställning efter utbildningen. Hon 
skriver att yrkeslärare dels genom sitt förhållningssätt och dels genom att 
visa sina elever sitt eget intresse för deras kunskapsutveckling kan 
motivera sina elever för yrkesutbildning. Yrkeselever som tack vare 
motivationen förbättrat sina yrkeskunskaper antas ha större möjligheter 
till anställning efter utbildningen. Hiim skriver också att inom 
yrkesutbildningar finns det krafter som är utanför yrkeslärarens kontroll 
och som begränsar yrkesundervisningen (ramfaktorer). Dessa krafter kan 
exempelvis vara de verktyg och utrustningar som används i 
undervisningen, eller arbetsuppgifter, eller till och med bestämmelser om 
vilket innehåll yrkeskunskaperna ska ha och vilka mål yrkeseleverna ska 
uppnå. Dessa bestämmelser kan i vissa fall vara svåra att nå och de kan i 
vissa fall påverka och försvåra de mål som yrkesläraren har med sin 
yrkesundervisning, det som siktar mot elevens anställningsbarhet. 
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En studie som också kommer in på yrkeselevers anställningsbarhet är 
skriven av Berner (1989). Berner skriver utifrån sin studie att yrkesskola 
strävar efter närhet till arbetslivet. Vad eleverna ska kunna och varför de 
ska kunna det och hur de ska undervisas bestäms, planeras, genomförs 
och utvärderas med hänsyn till arbetslivet och elevernas 
anställningsbarhet, men också utifrån yrkeslärares erfarenheter från 
arbetslivet. Hon skriver att vägen till anställningsbarhet inte enbart bygger 
på kunskaper om yrket. Vägen bygger också på kommunikation och 
förmåga att umgås med folk och att visa vem man är. Även Lindberg 
(2003c) kommer in på anställningsbarhet i sin avhandling. Hon skriver att 
yrkesutbildningar bland annat syftar mot att förbereda eleverna på livet 
efter skolan och i det fallet är det både anställning och vidare utbildningar 
inom yrket som är i fokus. Enligt Lindberg behöver inte anställning ske 
inom det yrke eleven är utbildad i, men för de elever som får anställning 
inom yrket blir det nödvändigt att hålla jämna steg med den utveckling 
som sker inom yrket. Yrkesutbildningen ger eleverna grundkunskaper 
inom yrket och genom vidare utbildningar får eleverna möjligheter till 
kompetensutveckling.  

Yrkeskultur och arbetarklasskultur 

Flera forskare har skrivit om yrkeskultur och arbetarklasskultur i fråga om 
yrkesutbildningar (se t.ex. Colley, James, Diment, & Tedder, 2003; Green, 
1998; Hill, 1998; Höghielm, 2001; Trondman, 1994). En studie som är 
intressant i relation till min forskning är genomförd av Höghielm (2001). 
Intresset ligger i att studien bidrar med kunskap om och förståelse för hur 
yrkesläraren gör didaktik av begreppen yrkeskultur, yrkespraxis och 
yrkeskunskap (s. 75). Dessa begrepp ses av Höghielm som nyckelbegrepp 
inom det yrkespedagogiska området, nyckelbegrepp som han också 
skriver utgör yrkeskompetens hos yrkesutövaren. Höghielm har via 
videoinspelningar av yrkeslärare samt intervjuer med både yrkeslärare och 
elever kommit fram till att på yrkesskolorna har yrkeslärare sällan några 
svårigheter med att undervisa sina elever i yrkeskunskap. Fallet kan dock 
vara annorlunda när det gäller att lära eleverna yrkeskultur och yrkespraxis 
eftersom yrkeskultur och yrkespraxis lärs genom arbete inom näringslivet. 
Skolkultur skiljer sig från arbetslivskultur och övergången från skola till 
arbete innebär också för yrkeselever hantering av dessa två kulturer; 
skolkulturen och arbetslivskulturen. Yrkeslärare har också vissa 
svårigheter att hantera de två kulturerna och de utgår i olika grad från 
egen yrkeskultur. Det kan hända att skolkulturen och de allmänna 
kunskapsfrågorna tonas ner av yrkeslärare när yrkeskultur och yrkespraxis 
blir dominerande. Höghielm skriver också att några exempel från ett 
projekt kallat Yrkesutbildningarnas kvalitet – samverkan i skolan och i arbetslivet 
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visar att kärnämneslärare och karaktärsämneslärare på olika skolor 
försöker hantera skolkulturen och arbetslivskulturen genom att på olika 
sätt samarbeta i arbetslag. 
 
Hills (1998) avhandling handlar om yrkeselevers uppfattningar om 
yrkesutbildningar och om att dessa elever anser sig kunna bli kvalificerade 
för arbetslivet efter gymnasieutbildningen. Avhandlingen har symbolisk 
interaktionism som utgångspunkt och Hill har i sin forskning intervjuat 
(individuella intervjuer och fokusgruppintervjuer) sextio elever på 
yrkesförberedande program inom livsmedel och industri. När Hill började 
sin studie hade yrkesutbildningar förlängts med ett år. Yrkeseleverna fick 
parallellt med sina praktiska ämnen läsa teoretiska ämnen och därmed bli 
behöriga för universitetsstudier. Hill beskriver detta som en ”obligatorisk 
klassresa” för ungdomar som kommer från en arbetarklasskultur och som 
helst skulle vilja slippa vidare studier på universitetsnivå. Hill var därför 
intresserad av att veta hur en obligatorisk klassresa uppfattas av ungdomar 
som har växt upp i en arbetarklasskultur. Hon var även intresserad av hur 
begreppen kompetens och kvalifikationer i samhälle, näringsliv och skola 
uppfattades av eleverna. Resultatet av studien visade att yrkeseleverna i 
början av utbildningen höll sig nära yrkeslärarna, men att de så 
småningom frigjorde sig och arbetade mer självständigt. De värderade 
praktiska ämnen högre än kärnämnen även om det också fanns ett fåtal 
elever som värderade teoretiska ämnen (kärnämnen), högre än praktiska 
ämnen. Majoriteten av eleverna var inte motiverade till att läsa kärnämnen 
och de såg inte någon nytta med kärnämnen i sina framtida yrken heller. 
Eleverna kände sig kvalificerade för de arbetsuppgifter som de förväntade 
sig att få inom sina yrken fastän de hade misslyckats i kärnämnena. Hill 
drar slutsatsen att om syftet med de reformerade yrkesförberedande 
programmen var att få ungdomar med arbetarklassbakgrund intresserade 
av teoretiska studier, har reformen misslyckats i den skola och i de klasser 
som ingick i hennes forskning.  

Yrkesläraridentiteter 

Flera forskare har lyft fram olika yrkesidentiteter bland yrkeslärare (se t.ex. 
Berner, 1989; Fejes & Köpsén, 2012; Heikkinen, 1997; Papier, 2011). En 
studie som kommer in på olika yrkesidentiteter är Heikkinen (1997). 
Heikkinen riktar uppmärksamheten bland annat på finska yrkeslärares 
uppfattningar om sitt arbete. I hennes studie ingår analys av intervjuer 
med yrkeslärare och lärare från olika branscher, studier av förändring i det 
finska utbildningssystemet, studier av förändring i finsk 
yrkeslärarutbildning samt studier av läroplaner och styrdokument inom 
yrkesutbildningar. Hon skriver att på grund av samhällsförändringarna, 
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den snabba nedgången i den finska ekonomin och ökad arbetslöshet 
satsade finska staten under slutet av 80-talet och början på 90-talet stort 
på yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. Dessa insatser har 
främjat yrkeslärares arbete både på arbetsmarknaden och på högre 
utbildningar. Yrkesutbildning som länge var en mindre framstående form 
av utbildning blev en viktig del av utbildningsväsendet. Denna utveckling 
har resulterat i att en del av de doktorander som forskar inom 
yrkesutbildningar är före detta yrkeslärare. Yrkeslärare hade länge 
identifierat sig som yrkesutövare, som medlemmar i 
yrkeslärargemenskapen och lojala med andra yrkeslärare, som 
yrkespedagoger i mötet med sina elever eller som personer som 
förbereder sina elever för arbetslivet. De kan numera, tack vare 
reformerna och genom sin akademiska utbildning, också identifiera sig 
som akademiker och forskare inom yrke och yrkesutbildning.   
 
Ytterligare en studie genomförd av Papier (2011) visar att yrkeslärare 
befinner sig mellan olika yrkesidentiteter. Papier undersöker, genom en 
kombination av enkäter och fokusgruppintervjuer med yrkeslärare på 
college, begreppet yrkesläraridentitet hos Sydafrikanska yrkeslärare. Hon 
skriver att yrkeslärare som undervisar på college antingen har kommit 
direkt från näringslivet eller från traditionella yrkesskolor. 
Yrkesundervisning i Sydafrika, speciellt inom statliga tekniska skolor, har 
under 2000 talet blivit föremål för storskaliga reformer av politiker, 
pedagoger och samhällsvetare. Nuförtiden utbildar universitet och 
högskolor yrkeslärare även om de, enligt Papier, inte riktigt vet vad 
yrkesutbildning kan vara eller vad det innebär att vara en yrkeslärare. Att 
utbilda akademiska yrkeslärare innebär också att konstruera nya 
yrkesidentiter hos yrkeslärarna, yrkesläraridentiteter som överbrygger 
klyftan mellan akademi och näringsliv. Klyftan mellan akademin och 
näringslivet är stor skriver Papier. Att utbilda yrkesutövare till yrkeslärare 
innebär för yrkesläraren nya identitetskonstruktioner. Från att ha varit 
någon som arbetade utifrån sina praktiska yrkeserfarenheter går denne till 
att bli någon som ska undervisa om sitt praktiska kunnande och även ha 
kunskaper om läroplan, klassrumsledarskap, ämnesintegration och 
administration. Yrkeslärare känner, genom sin kontakt med yrkesutövare 
på företag, en viss gemenskap och konstruerar identiteter som 
yrkesutövare. Som medlem i denna gemenskap får yrkesläraren delar av 
den tekniska utvecklingen ute på företag. Yrkeslärare konstruerar däremot 
i möten med yrkeselever och med skolpersonal identiteter som 
yrkeslärare. I möten med yrkeslärarutbildning framträder då i stället 
identiteter som akademiker.  
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En studie som beskriver yrkeslärares grupptillhörighet som viktigt för 
deras undervisning är genomförd av Fejes och Köpsén (2012). Författarna 
fokuserar i sin artikel på hur yrkeslärare formar sina identiteter genom 
gränsöverskridanden över tre olika praxisgemenskaper: ”the community 
of teaching, the prior occupational community and the community of 
teacher training” (s.15). De visar genom intervjuer med yrkeslärare inom 
olika yrkesområden hur yrkeslärarnas tillhörighet i olika gemenskaper har 
betydelse för deras identitetsframträdande. Att tillhöra gruppen 
yrkeslärare hjälper dem att välja undervisningsmetoder för förmedling av 
yrkeskunskaper till eleverna och att bistå eleverna med yrkesfärdigheter. 
En del yrkeslärare som har lärarutbildning ser sig själva som tillhörande 
gruppen lärare och identifierar sig som lärare. Yrkeslärarna kan också visa 
mer eller mindre samhörighet med sina tidigare yrkesmässiga områden 
och identifierar sig i större eller mindre utsträckning som yrkesutövare 
eller yrkeslärare. Hur yrkeslärarna rör sig mellan identiteten som 
yrkesutövare eller yrkeslärare tycks bero på vad de har för 
utbildningsbakgrund och hur länge de har arbetat som yrkeslärare.  

Lärares mål med och strategier i undervisning 

En av avhandlingens forskningsfrågor handlar om de undervisningsmål 
och -strategier som kommer till uttryck i yrkeslärarnas livsberättelser. Jag 
har lånat begreppen mål och strategi från Woods (2012a; 2012b) och 
därför presentar jag här den definition som Woods har om dessa begrepp. 
Woods (2012b, s. 18) skriver: ”In essence, strategies are ways of achieving 
goals”, det vill säga att strategier är sätten att uppnå mål. Det som Woods 
skriver med mål är ett mer övergripande sådant. Woods (2012a; 2012b) 
säger att för lärare innefattar mål ett önskat resultat som läraren 
anstränger sig för att uppnå inom en bestämd eller obestämd tidsram. Ett 
sådant mål kan skilja sig från de undervisningsmål som styrdokument och 
läroplan ställer på utbildning och undervisning. Målen kan vara kortsiktiga 
och långsiktiga, omedelbara, planerade eller oplanerade. Många saker 
händer här och nu och läraren hamnar i sin undervisning, och i mötet 
med elever, i situationer som kräver spontana strategier för att uppnå 
dessa mål. Strategi definieras av Woods som ett grundläggande begrepp 
för frågor som gäller förståelse av relationen mellan samhälle och individ, 
och det innebär också ett sociologiskt perspektiv på skola och 
undervisning (ibid.). Strategi är mönster av specifika och upprepningsbara 
handlingar som används för att uppnå långsiktiga mål hellre än kortsiktiga 
mål (ibid.).  
 
Woods (2012a; 2012b) anser att undervisning är både vetenskap och 
konst. I undervisningssituationer inträffar en rad olika händelser som kan 
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förändra tidigare planerade mål och medföra nya mål. Utifrån händelserna 
konstruerar lärare strategier på olika sätt och tar då hänsyn till de krav 
som skola och samhälle ställer på undervisningen för att uppnå dessa mål. 
Strategierna träder fram som illustrationer ur lärares kreativitet och visar 
sig i lärares engagemag i elevens lärande. Woods (2012b) skriver att det 
också gäller förståelse av relationen mellan målen med undervisningen 
och de sätt den planeras för att målen ska uppnås. Dessutom har också 
elever enligt Woods (2012a) sina egna mål i sin utbildning, vilka läraren får 
beakta. Både lärare och elever konstruerar i interaktion med varandra sina 
mål med utbildning och undervisning och tillsammans försöker de att 
uppnå dem. Woods (2012a; 2012b) skriver vidare att samhällsförändringar 
ställer nya krav på skola och utbildning. Dessa krav väcker nya tankar och 
idéer till liv hos läraren. Idéer kan bli nya och oförutsedda mål och det 
krävs av lärarna att de konstruerar nya undervisningsstrategier för att 
uppnå målen. Förändringar i en elevs liv kan också ställa nya och 
oväntade krav på lärares undervisning. Lärarens främsta uppgift är att 
undervisa. Detta innebär att läraren i sin uppgift att utbilda elever 
kontinuerligt formulerar nya mål och använder sig av nya strategier för att 
uppnå målen, skriver Woods. 
 
Lindberg (2003a) beskriver metoder för lärande som skapats av tolv 
yrkeslärare från fem program utifrån de uppgifter som yrkeslärarna ger 
sina elever att arbeta med. Många uppgifter i kategorierna ”skoluppgifter”, 
”simulerande uppgifter” och ”yrkesuppgifter” krävde en hel del läsning av 
eleverna av både skoltexter och yrkestexter. Ett centralt begrepp i studien 
är social praktik (Lave & Wenger 1991) som kan beskrivas som en 
huvudsaklig aktivitet och de verktyg och det språk som används för och 
inom aktiviteten. Den huvudsakliga aktiviteten i en utbildning är att lära, 
och lärandet sker i ett socialt sammanhang. Via uppgifter försöker lärarna 
vägleda sina elever från en social praktik, det vill säga skola, till en annan 
social praktik, det vill säga yrke. Lindberg (2003a) skriver att i hennes 
studie diskuterar yrkeslärare ofta med sina elever om tillvägagångssätt, val 
av verktyg, bearbetningsprocess etc. medan uppgifter genomförs, och 
också både före och efter genomförandet. Diskussionerna kombineras 
ibland med demonstrationer, reflekterande frågor eller frågor för att 
påminna eleven om något viktigt. Diskussioner äger rum både mellan 
lärare och en enskild elev och i grupp mellan lärare och ett antal elever, i 
verkstaden, i klassrummet, eller i slutet av dagen före lektionens avslut. I 
dessa situationer är eleverna en del av de interaktiva sociala processerna. 
De läser texter, skriver texter, lär sig vilken typ av information de kan hitta 
i de olika texterna, tolkar informationen i olika situationer, genomför 
uppgifter, diskuterar kring genomförandet av uppgifterna och använder i 
diskussionerna ett yrkesspråk med sin lärare som är väl insatt i 



 43 

uppgifterna. Ur Lindbergs (2003a) forskning framträder strategier som att 
yrkeslärare försöker anpassa sin undervisningsstil till sina elever och till 
olika lärsituationer. Yrkeslärare visar sina elever hur uppgifterna 
genomförs, diskuterar kring uppgifterna, både de uppgifter som redan är 
avklarade och de uppgifter som ska genomföras, och berättar för eleverna 
vilka typer av program de ska arbeta med. Yrkeslärare granskar det 
bearbetningsprogram som eleverna gör, ställer kontrollfrågor till eleverna, 
och dubbelkontrollerar det resultat som eleverna kommer fram till, dels 
för att känna av var de befinner sig kunskapsmässigt och dels för att 
kunna bedöma arbetsprocessen. Yrkeslärare arbetar också tillsammans 
med andra lärare, exempelvis matematiklärare, för att få en dubbelkontroll 
av resultaten. Även val av uppgifter kan vara strategiska, det vill säga att 
vissa uppgifter prioriteras framför andra samt att antalet uppgifter som 
eleverna ska arbeta med bestäms. Det framträder också att yrkeslärare 
genom dessa strategier försöker förbereda sina elever för deras framtida 
yrken. 
 
Berglund (2009) skriver i den avhandling som presenterades i avsnittet 
forskning om Yrkesskola och arbetsliv, att det finns ett nära samarbete 
mellan byggbransch och byggutbildning och genom detta samarbete har 
både byggarbetare på arbetsplatser och yrkeslärare på byggutbildningar en 
gemensam uppfattning om de krav som ställs på yrkesutbildning och 
yrkeselever. Innehållet i byggutbildningen utformas även utifrån detta 
samarbete. Studien visar också att yrkeslärarna trots sina goda kontakter 
med arbetslivet verkar ha en starkare relation till skolan och till sina elever 
än till arbetslivet och till byggindustrin. Att yrkeselever efter avslutad 
utbildning ska få arbeta inom bygg är yrkeslärarnas främsta mål och de 
försöker utifrån detta mål och genom skoluppgifter som liknar 
byggplatsers arbetsuppgifter förbereda yrkeselever för framtida arbetsliv. 
Skoluppgifter kan utföras mot kundorder och då är det yrkeslärarna som 
tar ansvaret för viktiga verksamheter såsom kundkontakter, beställningar 
och produktdesign. Yrkeslärarna separerar ofta yrkesteori och 
yrkespraktik, detta trots att yrkesteorin tydligen har utvecklats speciellt för 
att uppfylla alla byggproduktionskrav. Det som verkar vara av störst 
intresse hos yrkeslärarna är elevers attityd till yrket, inställning till arbetet 
och uppförande som yrkeselever och som blivande byggarbetare. Även i 
Berglunds avhandling framträder strategier som att yrkeslärare genom sina 
regelbundna arbetsplatsbesök försöker ta del av det som händer i 
arbetslivet. Utifrån den nära kontakten som yrkeslärarna har med 
arbetslivet formar de yrkesutbildningen med hänsyn till företagens 
kompetensbehov. Det framträder också att yrkeslärare ständigt behöver 
bli uppdaterade avseende teknisk innovation inom sina yrkesområden. 
Detta sker genom yrkeslärares kontakt med näringslivet och möten med 
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yrkesutövare på företag. Yrkeslärare tar också del av andra lärares 
erfarenheter och deltar i intern och/eller extern utbildning för att utveckla 
sina yrkeskunskaper.  

Sammanfattning 

Tidigare forskning ger olika bilder av yrkeslärare och yrkeslärares 
undervisning. Forskningen berör områden som yrkesundervisning och 
yrkeskunnande i skolan och på elevernas praktikplatser, yrkesskola och 
arbetsliv, anställning och anställningsbarhet, yrkeskultur och 
arbetarklasskultur samt yrkesläraridentiteter. Tekniken har utvecklats och 
fortsätter att utvecklas. Enbart under de senaste tjugo åren kan vi se en 
betydande utveckling inom ingenjörskonsten, såsom datorer, internet, 
industrirobotar etc. (Kallinikos, 2010). Industrin använder sig av smarta 
maskiner, arbetsuppgifter blir mer och mer komplicerade och det behövs 
kompetent arbetskraft för att använda hög teknik och dess smarta 
maskiner (ibid.). Företag behöver kompetent arbetskraft för mer 
avancerade arbetsuppgifter, men det finns en viss risk att 
yrkesutbildningar av ekonomiska skäl inte följer med den snabba 
teknikutvecklingen och att yrkesutbildningarna inte räcker långt på en 
arbetsmarknad i förändring (A. Nilsson, 2010). Detta innebär att 
yrkeslärare befinner sig i spänningsfältet mellan en äldre verkstadsindustri, 
en modern och datoriserad verkstadsindustri och en yrkesskola. Med sin 
undervisning ska de göra yrkeseleverna anställningsbara och skapa 
förutsättningar så att yrkesutbildningen leder till en anställning (se t.ex. 
Berner, 1989; Hiim, 2010; Lindberg, 2003c). Eftersom både arbetsliv och 
yrkesutbildning är i ständig förändring, måste yrkesläraren hela tiden 
förändra både sina arbetsuppgifter och sin undervisning.  
 
Yrkeslärare använder sig i sin undervisning av yrkesbaserade 
simuleringsuppgifter som innefattar olika praktiska tillvägagångssätt 
(Lindberg, 2003c). Med uppgifterna syftar yrkeslärare till att hjälpa sina 
elever mot deras framtida yrken, men inom industrin varierar också 
yrkeskompetensen mellan olika företag på grund av företagens olika 
specialiteter och deras variation av bearbetningsmaskiner (ibid.). Detta gör 
att det kan bli svårare för yrkeslärare på industriprogrammet att avgöra 
vilka kunskaper eleverna behöver utbildas i (ibid.). Yrkesundervisningen 
är ofta mål- och innehållsinriktad med utgångspunkt i läroplan och 
styrdokument, men den saknar ibland koppling till teorin. Detta gör att en 
del yrkeselever inte ser någon nytta med teoretiska studier i relation till 
sina framtida yrken. Yrkesutbildning syftar ofta till att leda till ett arbete 
inom yrket, men på grund av bristfälliga relationer mellan yrkesutbildning 
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och yrket känner en del yrkeselever inte igen sig i arbetsuppgifterna när de 
börjar arbeta på företag efter avslutad utbildning (Hiim & Hippe, 2001). 
 
Tidigare forskning beskriver att yrkeslärare på industriprogrammet ofta 
har lång erfarenhet från arbete på industriföretag (Berner, 2010). De 
samarbetar med arbetslivet främst i utbildningssyfte (Green & Smith, 
2002). Samarbetet sker vanligtvis genom elevernas APU-period hos 
företag (Berglund, 2009). Yrkeslärare har också utifrån befintliga resurser 
och begränsningar fria händer att fatta beslut och välja hur samarbetet 
med arbetslivet ska ske (Vähäsantanen m.fl., 2009). Yrkeslärare försöker 
att, genom sitt samarbete med företag och handledare på företag, se till att 
elevernas arbetsplatsförlagda utbildning ska stämma med utbildningens 
kursmål och de mål eleverna ska uppnå (ibid.). Yrkeslärares samarbete 
med företag gör att yrkeslärare, förutom undervisning, alltmer arbetar 
utanför skollokalen med att ordna praktikplatser till sina elever (ibid.). De 
organiserar, leder och utvärderar elevernas lärande på arbetsplatsen och 
stödjer handledarna på företagen under deras handledning av elever 
(ibid.). Forskning visar också att yrkeslärarna hellre låter eleverna gör 
produktionsmisstag i skolan än på sina framtida arbeten (Berner, 2010). 
De värderar enligt Berglund (2009) gemenskapen och yrkets dominerande 
tradition högre än yrkeskunskaper och de syftar främst till att utbilda 
eleverna till yrkesarbetare som kan få arbete efter utbildningen. 
Yrkeslärare beskriver också omsorg om och välvilja i relation till den 
enskilde elev som är i behov av stöd (se t.ex. Lagström, 2012). De 
försöker skapa möjligheter för de elever som varit omotiverade för studier 
i grundskolan, och som har dåliga betyg eller dåligt självförtroende, att 
växa (Berner, 2010).  
 
Tidigare forskning beskriver att yrkeslärare rör sig mellan identiteter som 
yrkesutövare och yrkeslärare. Identiteten har att göra med yrkeslärarnas 
utbildningsbakgrund och hur länge de har arbetat som yrkeslärare (Fejes 
& Köpsén, 2012). Yrkeslärarnas identiteter kan bland annat konstrueras 
utifrån hur andra ser på dem. De yrkeslärare som själva har 
invandrarbakgrund kan få legitimitet genom att identifiera sig som lärare 
med kunskaper om kommunikation med invandrarelever (se t.ex. 
Sandlund, 2010). Yrkeslärare kan numera även vara akademiker och 
forskare inom yrke och yrkesutbildning (Heikkinen, 1997). Enligt Papier 
(2011) befinner sig akademiska yrkeslärare i gränslandet mellan olika 
yrkesidentiteter, exempelvis mellan att vara akademiker och att vara 
skickliga yrkesutövare och att vara lärare. Hiim (2010) skriver också att en 
del yrkeslärare hellre identifierar sig som lärare än yrkesutövare. Detta tack 
vare den gemenskap som råder mellan yrkeslärare och yrkeselever (ibid.). I 
Lagströms (2012) framkommer att lärlingslärarna har nära kontakter med 
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eleverna. Deras fokus blir på eleverna och de vill hjälpa elever som är i 
behov av socialt och psykologiskt stöd. De försöker även skapa kontakt 
med organisationer som är kompetenta att hjälpa dessa elever (ibid.). 

Studiens bidrag till forskning om yrkeslärare och yrkeslärares arbete  

Den enskilde yrkeslärarens liv och historia, det vill säga dennes 
livserfarenheter och sociala bakgrund, har enligt min mening, med 
utgångspunkt i Goodson (1991), stor betydelse för yrkesundervisningen 
och för yrkeselevers lärande. All den forskning som redovisades ovan 
bidrar med kunskap om yrkeslärare och yrkesundervisning, men när jag 
började överblicka fältet fann jag att en pusselbit saknades. Forskarna har 
studerat dessa områden, bland annat genom observationer och intervjuer 
med fokus på vad yrkeslärare gör, men inte gått djupare in på vilka 
erfarenheter yrkesläraren har och på vilka sätt dessa erfarenheter kommer 
till uttryck i deras beskrivningar av arbete med elever i undervisning. Jag 
anser att svar på dessa frågor, det vill säga relationen mellan yrkeslärares 
tidigare livserfarenheter och deras erfarenheter av arbete med elever i 
undervisning på industritekniska programmet, kan vara en 
kompletterande pusselbit.  
 
Efter denna kunskapsöversikt följer nu ett kapitel om avhandlingsarbetets 
teoretiska och metodologiska utgångspunkter. 
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Kapitel 3. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer jag att diskutera kring ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv på livsberättelser som teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter. Jag redogör vidare för begreppen livsberättelser, 
erfarenheter och reflektioner och motiverar mitt val av yrkeslärarnas 
livsberättelser som en väg till kunskap om yrkeslärare och yrkeslärares 
arbete med elever i undervisning. 

Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på livsberättelser 

Jag utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv (Berger & 
Luckmann, 2003) på livsberättelser. Med ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv menar jag att människan förstår, utvecklar och konstruerar sin 
egen sanning om världen i en lärprocess inom ramen för olika sociala 
sammanhang (Berger & Luckmann, 1966; 1979). Denna socialt 
konstruerade sanning formar människans agerande och hennes syn på sitt 
samhälle och sin omvärld. Det vill säga att människans samhälleliga 
uppfattningar och hur hon skapar mening konstrueras i samspelet mellan 
henne och hennes omgivning (Berger & Luckmann, 1966). Jag ansluter 
mig till ett övergripande socialkonstruktionistiskt perspektiv och inom 
ramen för det ses livsberättelser som sociala handlingar. Jag lutar mig här 
mot livsberättelseforskare som Karlsson (2006; 2012), Mishler (1991; 
1999) och Pérez Prieto (1992; 2003; 2006a; 2006b; 2007). De ser på 
livsberättelser som sociala handlingar, det vill säga att livsberättelser 
konstrueras tillsammans med och i relation till andra människor. De ser 
på livsberättelser som en förening av form och innehåll och skriver att 
både innehållet i berättade erfarenheter och sättet att berätta om dem är 
betydelsefulla inom livsberättelseforskning. De ser inte människans 
berättade erfarenheter som direkta återspeglingar av verkligheten och inte 
heller som noggranna beskrivningar av vad som faktiskt hänt i 
människans levda liv. I stället anser de att varje människa konstruerar så 
kallade narrativa sanningar genom att berätta om sina erfarenheter av det 
levda livet på en mängd olika sätt (se t.ex. Karlsson, 2006).  
 
Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på livsberättelser innebär också att 
forskare inte finner livsberättelser utan att livsberättelser görs. Forskare 
deltar i skapandet av livsberättelser som medberättare och återberättar det 
som intervjupersoner berättar. Med andra ord är forskaren själv en 
berättare och konstruerar livsberättelser med utgångspunkt i 
intervjupersoners berättade erfarenheter (se t.ex. Pérez Prieto, 2006b). 
Det gör forskaren genom sina begrepp, sin datainsamling, sitt sätt att 
transkribera intervjumaterialet etc. På så sätt är livsberättelser alltid 
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samproducerade (ibid.). I relation till min forskning innebär det att det är 
jag som konstruerar yrkeslärarnas livsberättelser utifrån de beskrivningar som 
yrkeslärarna under intervjusamtalen ger om sitt liv. Därför kan 
yrkeslärarnas livsberättelser ses som resultatet av ett samspel mellan dem 
och mig. Detta samspel är betydelsefullt för hur livsberättelser tar form 
och vilka innehåll livsberättelser ges (jfr Karlsson, 2006). 
 
Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på livsberättelser medför att fokus 
riktas mot det som berättas och inte mot någon verklig händelse som 
ligger till grund för berättelserna. Det kan följaktligen tolkas såsom att om 
flera yrkeslärare hade hamnat i en situation och om de skulle berätta om 
en och samma händelse i den situationen, så skulle de ändå ge olika 
beskrivningar av händelsen eftersom de som skilda individer ser på olika 
sätt tillbaka på händelsen och reflekterar olika på det som hade hänt. Med 
utgångspunkt i Pérez Prieto (2006b) menar jag att när yrkeslärarna 
berättar om sina liv är det förstås de som via språket ger form och mening 
åt sin värld och åt sina erfarenheter av det levda livet, men jag finns med 
dem som samtalspartner och publik när de berättar om erfarenheterna 
och när de reflekterar över dem. Det som yrkeslärarna berättar samt hur 
och varför de berättar det de berättar är präglat av deras erfarenheter, men 
också av mitt deltagande, de frågor jag ställer och den intervjusituation vi 
konstruerar tillsammans (jfr ibid.). 

Livsberättelser som reflektioner över erfarenheter 

Livsberättelser handlar enligt Bruner (1986) om berättelser om 
människans erfarenheter av det liv hon har levt, och berättandet15 har 
enligt Goodson (1996b) en central plats i människans vardagliga liv. 
Människan har många livserfarenheter och dessa kan ges uttryck åt genom 
berättandet (ibid.). Livsberättelser beskrivs av Pérez Prieto (2006b) som 
berättelser om valda delar av livet, ett liv som inte begränsas till de 
diskreta händelser som omfattar berättarens förflutna utan som rör sig 
långt bortom händelserna (ibid.). Livsberättelser kan ge oss både 
förståelse för människans levda liv och förståelse för hur människan 
konstruerar sina erfarenheter i förhållande till sin kultur, sin historia, sin 
omgivning och sitt samhälle (se t.ex. Bruner, 1986). Genom berättandet 
får människan möjlighet att sätta sina erfarenheter av livet i nya 
perspektiv, skapa mening i det upplevda livet (ibid.) och dra parallella 
kopplingar mellan olika erfarenheter och olika händelser från olika delar 
av livet (se t.ex. Freeman, 2007; 2010). 

                                           
15

 Det finns många olika former av berättande, exempelvis, genom konst, text, tal, bild etc. 
(se t.ex. Goodson, 1996b), men det berättandet som beskrivs i detta kapitel har fokus på 
tal i en intervjusituation. 
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En viktig utgångspunkt grundad på Pérez Prieto (2006b) är att 
yrkeslärarnas livsberättelser kan ses som en källa till förståelse av deras 
handlingar. De skapar genom berättandet, i efterhand, en bild av hur livet 
har varit för dem samt skapar mening om sig själva och om sin värld. 
Livsberättelserna utgör produkter både av de händelser som de berättar 
om, av de erfarenheter som de har gjort från dessa händelser, och av den 
kontext i vilken berättandet sker. Yrkeslärarna skapar genom berättande 
ordning på sina erfarenheter av det levda livet. I nästa steg när jag utifrån 
deras berättade erfarenheter konstruerar deras livsberättelser får jag 
tillgång till en rekonstruerad version av det som har hänt i deras liv (jfr 
Pérez Prieto, 2006c). Det ger mig också tillgång till en rekonstruerad 
version av deras levda erfarenheter, något som i sin tur kan bidra till en 
större förståelse för delar av det liv de har levt (ibid.). Följaktligen kan de 
delarna av yrkeslärarna liv utifrån Goodson (1996b), framställas 
kronologiskt, kontextualiseras och bli en konstruerad version av deras 
livshistoria16. Livshistorier är något som är vanligt förekommande inom 
livsberättelseforskning och de utgår från ett helhetsperspektiv på 
berättarens liv. Livsberättelseforskning har av tradition haft ett starkt fäste 
inom psykologi och sociologi (se t.ex. Bertaux, 1981; Mishler, 1995), men 
även inom pedagogisk och utbildningsvetenskaplig forskning (Goodson 
& Sikes, 2001). Livsberättelser är särskilt passande för min forskning 
eftersom jag är intresserad av yrkeslärarnas livserfarenheter när de väljer 
att berätta för mig om delar av sin uppväxt, sin utbildning och sitt 
yrkesliv. Yrkeslärarnas livsberättelser säger oss något om deras 
erfarenheter (jfr Goodson, 1991; Goodson & Sikes, 2001) och de 
konstruerar den mening de tillskriver sina olika erfarenheter genom 
berättande om det levda livet (jfr Goodson & Sikes, 2001). Med dessa ord 
menar jag att utan erfarenheter finns inga livsberättelser.  
 
Det går att konstruera kunskap om yrkeslärarnas erfarenheter genom att 
låta yrkeslärarna berätta om dem. I det sammanhanget går det att förstå 
begreppet erfarenhet på olika sätt med utgångspunkt i både Bruner (1986) 
och Freeman (2010). För det första har vi erfarenheter i det levda livet 
som Bruner skriver om, som yrkeslärarna bär med sig, och som jag inte 
kan komma åt. Den andra formen av erfarenheter är de som Bruner och 
Freeman skriver om och det framträder genom det som berättas, det 
berättade livet. Det är det yrkeslärarnas berättade liv som jag har möjlighet 
att studera. 

                                           
16

 Goodson (1996b) skriver att när forskaren sätter berättelser i historiska, sociala och 
kulturella kontexter konstrueras livshistorier. Skillnaden mellan livshistoria och berättelse 
förklaras av Hatch & Wisniewski (1995) på så vis att ”while all life history are narratives, 
not all narratives are life history” (s. 114). 
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Ett sätt att förstå begreppet erfarenhet är utifrån Bruner (1986) som anser 
att erfarenheter handlar om hur människan förstår den verklighet som 
presenterar sig för henne och hur hon bearbetar händelser som har hänt i 
det levda livet. Bruner skiljer mellan erfarenheter som inträffar som en 
kontinuerlig process under det liv som berättaren har levt, de erfarenheter 
som berättaren kommer ihåg av det levda livet och de erfarenheter som 
berättaren berättar. Erfarenheter framträder som reflekterande processer 
av människans levda liv, som också formar hennes framtida handlingar 
(ibid.).  
 
Det finns en verklighet utanför människans medvetande, men den 
verkligheten som människan upplever finns enbart i hennes erfarenheter 
(Bruner, 1986). Människan konstruerar erfarenheter i en process och 
erfarenheterna av olika händelser byggs kontinuerligt på varandra, och de 
hjälper människan med förståelse av framtida händelser och hjälper henne 
att lösa nya problem i nya situationer (ibid.). Bruner beskriver förhållandet 
mellan det liv som levts, det liv som erfarits och det liv som berättas på så 
vis att det levda livet innehåller det som egentligen har skett, medan det 
liv som människan erfarit har med hennes medvetenhet om sina 
erfarenheter att göra, och det liv som berättas är en konstruktion av delar 
av hennes upplevda liv. Det berättade livet blir då enligt Bruner ett uttryck 
för hur erfarenheterna inramas och artikuleras. Det som yrkeslärarna 
berättar är med andra ord deras uttryck för deras erfarenheter, men det 
innebär också att det de berättar skiljer sig från det liv de verkligen har 
levt och upplevt.  
 
Ett liknande sätt att förstå begreppet erfarenhet är från Freeman (2010) 
som skriver att erfarenheter är produkter av människans identifieringar, 
tolkningar och uppfattningar om de händelser som människan har 
genomgått under livets lopp. Berättelser om erfarenheter konstrueras 
under berättandet. Freeman skriver att i denna konstruktion är 
människans reflektioner över händelserna och över sin egen handling i 
relation till händelserna en nödvändighet (ibid.). Med utgångspunkt i 
Freeman menar jag att samtidigt som yrkeslärarna berättar om sina 
livserfarenheter skapar de en förståelse för sina liv och för sina 
erfarenheter genom ”narrative reflection” (2010, s. 4). Freeman ser på 
reflektion i berättande som en pyskologisk process som förändrar 
människan och skapar mening i människans liv.  
 
Till skillnad mot Freeman är jag inte intresserad av berättande som en 
pyskologisk process. Dock är jag intresserad av innehållet i det 
yrkeslärarna berättar om, och jag använder mig av Freemans perspektiv på 
så vis att jag ser det som att yrkeslärarna skapar förståelse för och mening 
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med sina erfarenheter genom reflektion i sitt berättande. Reflektion i 
berättande är i sin tur en produkt av efterklokhet som i efterhand spelar 
en viktig roll i konstruktion och fördjupning av det moraliska livet (ibid.). 
Med utgångspunkt i Freeman (ibid.) ser jag det som att yrkeslärarna under 
sitt berättande ser bakåt på sitt liv och på sina erfarenheter. De reflekterar 
över erfarenheterna samt tillsammans med mig som intervjuare försöker 
de förstå vad det var som de gjorde i livet och varför de gjorde det som de 
gjorde. De kommer fram till slutsatser och försöker finna tänkbara 
alternativ till sina handlingar medan de berättar om sina erfarenheter (jfr 
ibid.). De slutsatser som yrkeslärarna genom reflektioner över sina 
erfarenheter kommer fram till, har betydelse för hur de förstår sig själva, 
för hur de kommer att handla i framtiden och även för hur de försöker 
hjälpa mig att förstå deras handlingar (jfr ibid.). Yrkeslärarnas reflektioner 
i berättande kan ses som historiska övergångar mellan dåtid, nutid och 
framtid, det vill säga att de genom att reflektera över vad som hände förr 
och vilken betydelse erfarenheterna har haft för dem gör erfarenheterna 
till en del av samtiden och framtiden (jfr ibid.).  
 
De frågeställningar jag i min avhandling söker svar på är fokuserade på 
återkommande teman samt undervisningsmål och -strategier som 
framträder ur det yrkeslärarna berättar om sitt arbete med elever i 
undervisning. Ur det yrkeslärarna berättar framträder att det finns 
relationer mellan exempelvis deras liv som grundskoleelev och de sätt på 
vilket de hanterar olika undervisningsfrågor i olika 
undervisningssituationer. Det är just då som jag kan se relationer mellan 
deras erfarenheter av det berättade livet som elev i grundskolan och som 
lärare i en undervisningssituation samt få syn på framträdande 
undervisningsmål och -strategier. Det vill säga att yrkeslärarnas berättade 
erfarenheter bidrar med kunskap om deras arbete med elever i 
undervisning. 

Livsberättelser som en väg till kunskap om yrkeslärarnas arbete 
med elever i undervisning 

I fokus för denna avhandling står yrkeslärarna och deras livsfarenheter 
och med det är syftet med avhandlingen bland annat att öka kunskapen 
om och förståelsen för yrkeslärarnas arbete med elever i undervisning 
genom det som yrkeslärarna berättar. Jag är inspirerad av Goodson (1980) 
som ser lärares livsberättelser som en väg till kunskap om skola och 
utbildning och jag menar följaktligen att yrkeslärarnas livsberättelser kan 
ses som en väg till kunskap om deras arbete med elever i undervisning. 
Yrkeslärarna beskriver i sitt berättande hur de tar emot sina elever, hur de 
tar hand om sina elever, hur undervisningen på industritekniska 
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programmet kan se ut, vad undervisning är för dem, varför de undervisar 
som de gör och hur de ser på sina elever, yrkesskola och utbildning. 
Genom ett livsberättelseperspektiv synliggör jag yrkeslärarnas 
livserfarenheter, bland annat deras erfarenheter av arbete med elever i 
undervisning, av hur deras yrkeskunskap har vuxit fram och av hur de 
delar med sig av sina yrkeskunskaper till sina elever. Ur yrkeslärarnas 
livsberättelser framträder det sätt på vilket de hanterar olika 
undervisningsfrågor i olika undervisningssituationer i gränslandet mellan 
yrkesskola och arbetsliv. Därvid framträder yrkeslärarnas mål med och 
strategier i undervisning ur livsberättelserna, begreppen som är lånade 
från Woods (2012a; 2012b)17. De framträdande målen kan skilja sig från 
undervisningsmål som styrdokument och läroplan ställer på 
industriteknisk utbildning och undervisning (jfr ibid.). De framträdande 
undervisningsstrategierna relaterar jag till målen.  
 
Yrkeslärarnas arbete är liksom alla lärares arbete komplext och det är just 
denna komplexitet som lärarna kan skapa ordning i och mening med 
genom sitt berättande (jfr Goodson, 2005). Komplexiteten ligger i stort 
sett i samhällets kontinuerliga förändringar såsom kulturellt, ekonomiskt 
och politiskt vilka kan försvåra och inveckla utbildningssystemet, lärarnas 
arbete med elever i undervisning samt deras praktik, men när de berättar 
om sina undervisningserfarenheter kan de få ordning på komplexiteten. I 
sitt berättande kan lärarna gå tillbaka till olika tider och rum och försöka 
göra sina handlingar begripliga, något som leder till att erfarenheterna 
nästan aldrig berättas strikt kronologiskt (jfr Goodson, 2002b; 2005).  
 
Freeman (2010) argumenterar liknande som Goodson. Med utgångspunkt 
i Freeman (2010) menar jag att det som yrkeslärarna berättar präglas av en 
rad olika händelser ur deras liv och medan de beskriver sitt arbete med 
eleverna i undervisning försöker de samtidigt förstå, värdera och hitta 
orsaker till sina handlingar på något sätt som tillmötesgår de frågor jag 
ställer under intervjusamtalen (jfr. ibid.). Under tiden som yrkeslärarna 
berättar om sina erfarenheter tar de hänsyn till olika faktorer som är av 
betydelse för deras arbete och innebär konsekvenser för deras 
undervisning (jfr Goodson & Hargreaves, 2003). Deras beskrivningar av 
livet innehåller många delar av deras liv och under berättandet ser de 
tillbaka på dessa olika delar och sätter sina erfarenheter av arbete med 

                                           
17

 I min forskning är jag överens med Woods om grundsynen på mål och strategier trots att 
jag studerar dessa begrepp på annat sätt än Woods. Woods ser utifrån ett interaktionistiskt 
perspektiv på hur strategier skapas i klassrummet i interaktioner mellan lärare och dennes 
elever. Till skillnad från Woods använder jag mig av intervjuer och retrospektiva 
reflektioner för att försöka få grepp om yrkeslärarnas erfarenheter av händelser som 
tidigare har hänt.  
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elever i undervisning mot de delarna som anses av dem som relevanta för 
förståelse av sina handlingar (jfr Goodson, 1996a). 
 
Yrkeslärarna väljer att i sin beskrivning av sina erfarenheter gå tillbaka till 
de händelser som de ser som centrala för att förstå det som sker i skolan 
och i utbildningen (jfr Goodson, 1996a). Grundad på Freeman (2010) 
menar jag att yrkeslärarnas erfarenheter framträder i berättandet som 
reflekterande processer och som delar av deras levda liv. Samtidigt som 
yrkeslärarna berättar om sina erfarenheter tar de ett steg utanför sig själva. 
De väljer att bland en rad olika erfarenheter berätta vissa av dem framför 
andra, och att reflektera över vad de har lärt sig av erfarenheterna. De kan 
dessutom reflektera över implicita värderingar och normer om 
undervisning under berättandet (jfr Freeman, 2010). Som en produkt av 
efterklokhet, genom reflektioner över sina erfarenheter i berättandet, får 
de förståelse för arbetet med elever i undervisning. Utifrån denna 
förståelse hjälper de mig som intervjuare att förstå vad de undervisar om, 
samt varför och hur de möter sina elever och undervisar dem, som de gör. 
De gör då erfarenheterna av arbete med elever i undervisning till en del av 
nuet och framtiden (ibid.).  
 
Med utgångspunkt i Freeman (2007; 2010) och Bruner (1986) ser jag det 
som att i en samkonstruktion mellan mig och yrkeslärarna tillskriver 
yrkeslärarna sitt arbete med elever i undervisning mening och skapar på 
samma gång nya erfarenheter av dem genom att berätta om dem. I 
berättandet relaterar de olika livserfarenheter av till varandra, reflekterar 
över dem och försöker finna motiv för sina handlingar genom att 
exempelvis ta hänsyn till det sätt på vilket de anser att utbildningen ska 
anpassas till elevernas behov eller till de relationer som de har skapat till 
sina elever etc. Yrkeslärarnas arbete med elever i undervisning blir med 
andra ord det som görs i yrkeslärarnas berättande i en samkonstruktion 
mellan mig och dem och livsberättelser är ett sätt att både få förståelse för 
yrkeslärarnas olika livserfarenheter och få förståelse för deras 
undervisningsverkligheter. 

Sammanfattning 

I detta kapitel diskuterade jag kring mitt socialkonstruktionistiska 
perspektiv på livsberättelser som sociala handlingar och gick vidare till att 
redogöra för begreppen livsberättelser, erfarenheter och reflektioner. 
Dessa begrepp förhåller sig till varandra på så vis att yrkeslärarna genom 
att berätta om sina erfarenheter av det levda livet försöker att skapa 
mening kring livserfarenheterna. Det de berättar om sina erfarenheter är 
retrospektivt och de reflekterar över sina erfarenheter när de berättar om 
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dem för mig. Jag diskuterade därefter relationen mellan yrkeslärarnas 
livsberättelser och deras arbete med elever i undervisning, och menar att 
vi kan få viktiga kunskaper om yrkeslärarna och yrkeslärarnas arbete 
genom att ta del av det de berättar om.  
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Kapitel 4. Genomförande  

I detta kapitel redogör jag för urvalet av gymnasieskolor och yrkeslärare i 
min forskning. Jag visar hur intervjuerna genomfördes, vilken roll jag hade 
i den samkonstruktion som intervjusituationen utgjorde och hur 
intervjuerna transkriberades. Jag beskriver också hur livsberättelserna 
konstruerades, hur yrkeslärarnas profiler skapades och hur återkommande 
teman avseende de sätt på vilka yrkeslärare möter och undervisar sina 
elever trädde fram. Jag redogör dessutom för hur jag analyserade 
materialet med fokus på undervisningsmål och -strategier som kom till 
uttryck i yrkeslärarnas livsberättelser. Avslutningsvis beskriver jag hur jag 
hanterat etiska aspekter i studien och diskuterar forskningsresultatens 
trovärdighet.  

Val av gymnasieskolor och yrkeslärare 

Mitt urval av skolor och yrkeslärare gjordes med ambitionen att få en bred 
variation av yrkeslärarerfarenheter och gymnasieskolor med 
industriprogram18 (jfr Mishler, 1999). Lärares födelseland var därför en 
viktig utgångspunkt i urvalet av intervjupersoner. Avsikten var dock inte 
att använda födelseland som förklarande faktor eller att jämföra 
Sverigefödda kontra utlandsfödda lärare.  
 
Urvalsprocessen började med att jag i augusti 2010 samlade in 
information om de gymnasieskolor som då utbildade elever på 
industriprogrammet för att i nästa steg kontakta deras yrkeslärare. För 
detta förfarande tog jag Gymnasieguiden (2010) till hjälp. Enligt 
Gymnasieguiden fanns 235 gymnasieskolor i Sverige som erbjöd 
utbildningar inom industriprogrammet. De var uppdelade i tre 
skolformer; kommunala gymnasieskolor, friskolor samt industrigymnasier. 
Utifrån ambitionen om variation bestämde mig för att ha samtliga tre 
skolformer i min studie. Eftersom jag ville ha med personer med olika 
erfarenheter hade jag också bestämt mig för att ha yrkeslärare med svensk 
respektive utländsk bakgrund. Utifrån Skolverkets (2009) statistik visste 
jag att antalet yrkeslärare med utländsk bakgrund var cirka 6 % av det 
totala antalet verksamma yrkeslärare på gymnasieskolor. Om jag 
slumpmässigt skulle välja gymnasieskolor fanns således en risk att jag inte 
skulle få med några yrkeslärare med utländsk bakgrund. Därför började 
jag med att, som ett första steg, kontakta yrkeslärare med utländsk 
bakgrund för att i nästa steg använda dem som länkar mellan mig och 

                                           
18

 I detta avsnitt kommer jag att skriva ”industriprogrammet” i stället för ”industritekniska 
programmet”, detta eftersom urvalet genomfördes före hösten 2011 innan 
industriprogrammet bytte namn till industritekniska programmet. 
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yrkeslärare med svensk bakgrund. Jag ringde till alla de 235 
gymnasieskolorna, berättade om min forskning och frågade om de hade 
yrkeslärare på industriprogrammet med svensk och med utländsk 
bakgrund. Trettio skolor svarade att de hade yrkeslärare med både svensk 
och utländsk bakgrund. Jag kontaktade rektorerna på dessa trettio skolor 
och berättade om mig själv, om min forskning och att jag skulle vilja 
intervjua skolans yrkeslärare. Direkt efter telefonsamtalen skickade jag 
också ett mail till varje rektor (bilaga 1) där jag skrev om mig själv och 
min forskning samtidigt som jag bad rektorerna att vidarebefordra mailen 
till de yrkeslärare som hade utländsk bakgrund. Efter detta var det tretton 
yrkeslärare med utländsk bakgrund på nio skolor som återkom till mig 
och talade om att de ville bli intervjuade. De kontaktade mig antingen via 
mail eller via mobil, arbetstelefon och hemtelefon. Jag ringde upp dem 
som hade visat intresse via mail för att vi skulle höra varandras röster och 
bli bekanta. På så vis pratade jag med alla yrkeslärare med utländsk 
bakgrund som ville medverka i min forskning. Under samtalen frågade jag 
hur många yrkeslärare som arbetade på skolans industriprogram och hur 
många av dem som hade utländsk bakgrund och hur många som var 
svenskar. Jag skickade också ett mail till varje yrkeslärare med utländsk 
bakgrund och tackade för visat intresse (bilaga 2). I mailet berättade jag 
lite mer om mig själv och om min forskning. Jag bad också yrkesläraren 
att berätta om mig och min forskning för sina svenska kolleger på 
industriprogrammet och be dem att kontakta mig om de ville medverka i 
min studie. Det var alltid någon eller några svenska lärare som visade 
intresse av att medverka. De flesta visade intresse via mail och några via 
telefonsamtal och några ville veta mer om min forskning innan de svarade 
ja. Slutligen hade jag tretton yrkeslärare med utländsk bakgrund och 
tretton yrkeslärare med svensk bakgrund från nio gymnasieskolor som 
ville medverka i min forskning. 
 
Att genomföra livsberättelseintervjuer med tjugosex yrkeslärare från nio 
gymnasieskolor skulle generera ett omfattande intervjumaterial vilket 
kunde vara svårt att hantera under doktorandutbildningen. Med sikte på 
att ha variation i erfarenheter och variation av gymnasieskolformer valde 
jag åtta yrkeslärare i olika åldrar med svensk och utländsk bakgrund, med 
eller utan pedagogisk universitetsexamen, med både pedagogisk 
universitetsexamen och teknisk akademisk examen och med olika lång 
yrkeslärarerfarenheter. Yrkeslärarna med utländsk bakgrund är födda i 
olika länder. I mitt urval tog jag även hänsyn till yrkeslärares variationer av 
klass och kön. Jag antog dock att på industritekniska programmet var 
olikheter mellan samhällsklasser obefintliga och att arbetarklassen var stor 
och dominerande. Även med utgångspunkt i Skolverket (2013) betraktas 
industritekniska programmet som ett mansdominerat program där väldigt 
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få kvinnor arbetar som yrkeslärare. Jag har ändå en kvinnlig yrkeslärare 
som medverkande i mitt avhandlingsprojekt.  
 
Yrkeslärarna i min forskning var verksamma på en kommunal skola och 
på en friskola i en och samma storstad samt på ett industrigymnasium i en 
industrikommun19. I avhandlingen kallar jag den kommunala 
gymnasieskolan för Turninggymnasiet, friskolan för Millinggymnasiet och 
industrigymnasiet för Drillinggymnasiet20. Hösten 2010 hade 
Turninggymnasiet sjuttiofyra studerande på industriprogrammet, 
Millinggymnasiet åttiotre studerande på industriprogrammet och 
Drillinggymnasiet trettiofem studerande på industriprogrammet. I tabell 1 
ger jag en sammanfattande bild av vilka dessa yrkeslärare är och vilka 
kurser de undervisar i. Samtliga yrkeslärare, förutom en, intervjuades två 
gånger. Av tabellen framgår även information om längden på genomförda 
intervjuer.  
 
 

Tabell 1: Sammanfattande tabell av medverkande yrkeslärare i min forskning och de 
genomförda intervjuerna 
 
Namn Ålder 

Ht 2010 
Födelseplats 
 

Skola Antal år 
arbetserfarenheter 
som yrkeslärare 
Ht 2010 

Undervisnings- 
kurs(er) inom 

Intervju-
timmar – 
Ht 2010  

Intervju-
timmar – 
Vt 2012 

Anders 34 Född i 
Sverige 
 

Drilling- 
gymnasiet 

1 CNC-teknik 1:35 Avslutade 
sin tjänst 
Ht 2011 

Jasmin 48 Född 
utomlands 
 

Drilling- 
gymnasiet 

3 CNC-teknik, 
Produktionsteknik 

1:32 1:17 

Oskar 21 Född i 
Sverige 

Drilling- 
gymnasiet 
 

2 CNC-teknik,  
Mät-, styr- och 
reglerteknik 
 

1:08 1:13 

Johnny 52 Född i 
Sverige 
 

Milling- 
gymnasiet 

12 VVS-teknik, 
Svetsteknik 

1:15 1:48 

Petter 37 Född 
utomlands 
 

Milling- 
gymnasiet  

1 VVS-teknik, 
Svetsteknik 

0:50 1:40 

Goran 48 Född 
utomlands 
 

Turning- 
gymnasiet 

9 CNC-teknik 1:22 1:45 

Henry 55 Född 
utomlands 
 

Turning- 
gymnasiet 

12 Svetsteknik, 
Plåtteknik 

0:56 1:03 

Leif 53 Född i 
Sverige 
 

Turning- 
gymnasiet 

19 CNC-teknik 1:20 2:24 

                                           
19

 I avhandlingen används begreppen storstad, medelstor stad, glesbygdskommun och 
industrikommun i enlighet med SCB:s (2014) kommungruppsindelning. 
20

 Detta industrigymnasium är också en friskola som årligen tar emot ett antal elever i syfte 
att utbilda dem för sina egna verksamheter utifrån Skolverkets kriterier. 
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Genom denna urvalsprocess kom jag att på industriprogrammet i de tre 
olika skolformerna möta yrkeslärare med vitt skilda livserfarenheter. 

Intervjuer 

Som jag tidigare skrev är mitt forskningsintresse yrkeslärares 
livserfarenheter. Erfarenheter går inte att observera och med en 
enkätundersökning skulle jag ha arbetat med på förhand differentierade 
kategorier, vilket innebär att erfarenheternas nyanser kunde döljas bland 
enkätsvaren. Jag valde således en narrativ ansats där yrkeslärarna under 
intervjuer berättade för mig om sina erfarenheter. 
 
Jag genomförde femton intervjuer med åtta yrkeslärare Anders, Jasmin, 
Oskar, Johnny, Petter, Goran, Henry och Leif. Yrkeslärares liv kan 
naturligtvis inte återges med några ord, men i varje beskrivning som 
yrkeslärarna ger finns unika händelser som jag som forskare kan ta vara på 
(jfr Mishler, 1999). Jag utgick från att yrkeslärarna genom berättandet 
skulle reflektera över sina erfarenheter (jfr Freeman, 2010) och skapa 
mening kring det upplevda livet (jfr Bruner, 1986). Utifrån Goodson och 
Choi (2008) visste jag att deras erfarenheter kunde få olika nyanser och 
berättas i olika versioner. Jag visste också att yrkeslärarna utifrån de frågor 
jag ställde till dem valde vilka erfarenheter som skulle berättas framför 
andra. Jag utgick med utgångspunkt i Bruner (1986) från att yrkeslärare, 
som alla människor, har levt ett liv med ett oräkneligt antal erfarenheter. 
Under tre till fyra timmar berättade de för mig om delar av detta liv. De 
konstruerade om sina erfarenheter utifrån vad de mindes av en mängd 
olika händelseförlopp i tid och rum och utifrån vad de tyckte var viktigt 
för mig att veta (jfr Bruner, 1986). Detta kunde innebära att de inom de få 
intervjutimmarna ville visa sig för mig som goda yrkeslärare och 
följaktligen talade om vad som krävs för undervisning på industritekniska 
programmet.  
 
Inför de första intervjuerna kontaktade jag yrkeslärarna via mail eller 
telefon. Detta var i början av höstterminen 2010. Alla yrkeslärare blev 
enligt överenskommelse intervjuade på sina respektive skolor. 
Intervjuerna med lärare som var verksamma på en och samma skola 
genomfördes individuellt, men under samma dag. Inför intervjuerna 
gjorde jag en intervjuguide (bilaga 3) som skickades via mail, några dagar 
före varje intervjutillfälle, till varje yrkeslärare. Intervjuguiden var 
gemensam för alla yrkeslärare och användes under intervjuerna som stöd 
för minnet. Under intervjuerna ställde jag öppna frågor (jfr Goodson & 
Sikes, 2001; Goodson & Hargreaves, 2003) och bad yrkeslärarna att 
berätta om sin uppväxt, sin utbildning och sitt yrkesliv. Om de svarade 
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kortfattat, till exempel, min barndom var bra, ställde jag följdfrågan: På 
vilket sätt var din barndom bra?  
 
Mitt modersmål är persiska men avhandlingsarbetet har genomförts på 
svenska. Detta medförde vissa konsekvenser redan under 
intervjugenomförandet. Ett problem kunde vara att jag i vissa enstaka fall 
inte förstod vad intervjupersonen menade. Detta problem åtgärdade jag 
på så vis att jag frågade yrkesläraren vad han menade med ordet eller 
uttrycket. Dessutom spelade jag in alla genomförda intervjuer. Vissa ord 
eller uttryck som jag under intervjuandet inte uppmärksammade hörde jag 
då oftast i efterhand när jag lyssnade på intervjun. Under transkribering 
och analys av intervjumaterialet såg jag att yrkeslärarna ofta hade återvänt 
till vissa erfarenheter och gett fördjupade beskrivningar av dem. 
Exempelvis kunde en yrkeslärare återkomma till sin lärlingsutbildning och 
berätta om lärlingsutbildningens uppbyggnad, kunskapsinnehåll, sina egna 
lärare på lärlingsutbildningen, och så vidare. Detta tolkade jag som att 
yrkesläraren ville berätta mer om erfarenheterna av dessa delar av livet än 
andra erfarenheter (jfr Lieblich, Tuval-Mashiach, & Zilber, 1998). Jag blev 
nyfiken på att veta mer om dessa erfarenheter och vid andra 
intervjutillfället ställde jag då nya frågor för att få djupare förståelse för 
yrkeslärarens lärlingsutbildning.  
 
Inför det andra intervjutillfället kontaktade jag respektive yrkeslärare via 
mail eller telefon i början av vårterminen 2012. Också den andra intervjun 
genomfördes med yrkeslärarna på deras skolor. Varje intervju utfördes 
återigen individuellt, men nu på olika dagar för att jag ville lägga mer tid 
på varje intervju. Jag visste nu också att det var arbetsamt att genomföra 
flera intervjuer under en och samma dag. Under andra intervjutillfället 
hade jag också en intervjuguide med mig, men den var nu individuell 
utifrån de delar av yrkeslärares livserfarenheter som jag var nyfiken på att 
få veta mera om. Precis som vid första intervjutillfället skickade jag 
intervjuguiden till respektive yrkeslärare via mail, några dagar före varje 
intervjutillfälle (bilaga 4).  
 
Jag vill också tillägga att jag gav varje yrkeslärare en kopia av respektive 
transkription. De hade på så vis möjligheter till att läsa sitt intervjumaterial 
och kommentera det. I transkriptionerna tog jag bort ljud som ää, aa, um 
och även pauser för att yrkeslärarna inte skulle störa sig på det talade 
språket utan i stället vara uppmärksam på innehållet. Kommentarerna 
kom både via mail och telefon och rörde exempelvis hur många år 
yrkeslärarna hade arbetat som yrkesutövare eller som yrkeslärare, deras 
fritidsintressen i barn- och ungdomen, deras föräldrars arbete, om deras 
föräldrar fortfarande fanns i livet eller inte. På detta sätt har innehållet i 
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det yrkeslärarna har berättat om, utifrån det socialkonstruktionistiska 
perspektivet, skapats i en samkonstruktion mellan mig och dem. Det finns 
med andra ord en viss relation mellan de erfarenheter som berättaren 
berättar om och den betydelse forskaren har för forskningen (se t.ex. 
Karlsson, 2006; Pérez Prieto, 2006b). Jag ska strax diskutera och ge några 
exempel på den roll jag har haft i intervjuandet, men innan jag går in på 
detta känns det relevant att berätta något om mina livserfarenheter. 

Den nionde berättarens livserfarenheter  

Åtta yrkeslärare berättar om sitt liv i min forskning, men det finns också 
en nionde berättare och det är jag. Min roll som deltagare i samtalen samt 
mitt sätt att vara kan inte bortses från i detta arbete (jfr Karlsson, 2006). I 
detta avsnitt försöker jag, liksom Pérez Prieto (2006b, s. 28), som skriver 
om ”en femte berättare, författaren”, skriva om mitt liv som den nionde 
berättaren och åskådliggöra min roll som forskare i intervjusituationen. 
Jag skriver här fram några av mina livserfarenheter med utgångspunkt i 
det som kan ha direkt betydelse för mina intervjuer:  
 
Jag är född i Irans huvudstad Teheran, är gift och har två barn. Jag är 
uppvuxen i en medelklassfamilj där båda mina föräldrar är akademiker. 
Jag uppfattade att mina föräldrar brydde sig om mig och mina syskon på 
alla möjliga sätt och att vi skulle ha en god framtid genom 
universitetsutbildning var viktigt för dem. Grundskolan och gymnasiet 
klarade jag av utan några svårigheter och efter gymnasieutbildning gjorde 
jag militärtjänsten i det pågående kriget mellan Iran och Irak.  I kriget blev 
jag skadad i min högra arm vilket så småningom ledde till att jag lämnade 
Iran som nittonåring och kom ensam som flykting till Sverige. I slutet av 
80-talet, efter att jag fått permanent uppehålls- och arbetstillstånd i 
Sverige, började jag som ung man utan någon akademisk utbildning arbeta 
som diskare på en restaurang och senare som verkstadsarbetare på ett 
företag. I verkstaden började jag arbeta med enkla arbetsuppgifter, men 
jag kom också nära människor som besatt fantastiska svarv- och 
fräskunskaper. Dessa människor var svarvare och fräsare som av 
råmaterial kunde tillverka högkvalitativa arbetsstycken som användes i 
olika industrier, bland annat i flyg- och bilindustrin. Jag lärde mig så 
småningom använda datoriserade svarv- och fräsmaskiner inom 
verkstadsindustrin och arbetade som CNC-operatör på ett par små 
företag i ett antal år. Jag studerade dessutom på Komvux parallellt med 
mina arbeten för att få behörighet att studera på universitet. Senare 
började jag studera industriell elektronik på universitet och både under 
studietiden och efter att jag fick min universitetsexamen arbetade jag på 
ett internationellt företag inom data och elektronik.  
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I slutet av 90-talet blev elektronikbranschen drabbad av lågkonjunktur 
och företaget där jag arbetade lade ner sin verksamhet på grund av låg 
orderingång både på den ort där jag hade min anställning och i ett antal 
orter runt om i Sverige. Jag började då på nytt studera på universitet, 
denna gång till gymnasielärare inom yrkesprogram. Medan jag studerade 
till lärare och även efter att jag tog min lärarexamen i yrkesämnet 
industriell elektronik för verksamhet i gymnasieskolan arbetade jag som 
yrkeslärare och undervisade i kurser inom CNC-teknik samt el och 
elektronik på en gymnasieskola. Vidare tog jag en filosofie 
magisterexamen i pedagogiskt arbete. År 2009 blev jag antagen som 
doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. 

Min roll i intervjusituationerna 

Som tidigare nämnts berättade jag om mig och min forskning för 
yrkeslärarna innan de valde att medverka. Alla lärare visste om att jag varit 
yrkeslärare på elprogrammet och på industriprogrammet. För mig var det 
en fördel att forska om industriprogrammet där jag själv undervisat. Jag 
kände mig bekväm i det och kunde driva min forskning med erfarenheter 
från det. Detta kunde även innebära att yrkeslärarna tog för givet att jag 
förstod de termer och begrepp de använde. Ett exempel på detta är 
intervjun med Anders där jag och Anders talade om bristande 
yrkeskunskaper hos eleverna i årskurs tre:   
 

Anders: Jag tycker inte att de ens kan grunderna fast de är årskurs 
tre. Många av dem vet inte ens vad en dubbdocka21 är för något. 
Hamid: Nej, okej, men vet de inte vad en dubbdocka har för 
funktion?  
Anders: Nej, alltså, jag är inte så säkert på det om de vet det. Jag 
ser ibland att, någon i alla fall såg jag igår, som skulle svarva av en 
längd och axeln wobblade och han bara fortsatte (skratt), och med 
hög matning också (skratt).  
Hamid: Ojdå, snygg yta! (skratt) Det är bara dra på en mutter sen 
(skratt). 
Anders: Precis, liksom gängad yta (skratt), ja, som du ser så, jag 
försöker ju framförallt lära dem grunder, upplägg av ISO-program 
liksom hur starten ser ut och slutet ser ut och, nästan mallar man 
fyller i, mycket sånt får man göra då. 

 
Jag och Anders kompletterar varandras meningar med termer som vi båda 
två förstår och vi kommer så småningom fram till att Anders framförallt 

                                           
21

 Dubbdocka i en svarv är en maskindel som används när långa arbetsstycken ska 
bearbetas.  
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försöker lära ut grundkunskaperna i stället för att jag, om jag inte var 
insatt i området, kanske skulle ha fastnat på begreppet dubbdocka och 
undrat vad det var för något. Denna samkonstruktion kräver en del 
förförståelse från min sida. Exempelvis berättar Anders om grunder, men 
vilka grunder berättar han om? Han går inte djupare in på vad han menar 
med start och slut eller med ISO-program, eftersom han antagligen utgår 
ifrån att jag förstår vad han säger.  
 
Yrkeslärarna visste också att jag är iranier och att mitt modersmål är 
persiska. Detta kunde innebära en viss oklarhet för yrkeslärarna om hur 
mycket svenska jag kunde. Ett exempel på det finns i intervjun med 
Johnny där han talar om elever som studerar på industriprogrammet, men 
som inte klarar av industriarbete.  
 

Hamid: Men, i verkstan, hur kan du undervisa en sån elev som 
inte ens kan skruva in en skruv? På vilket sätt kan du? Hur lägger 
du din undervisning? 
Johnny: Det är svårt va! Vi säger, vissa har tummen mitt i handen. 
Hur ska jag förklara? Vissa fixar inte det. De har inte det i 
ryggmärgen. De är alltså inte födda för att vara yrkesarbetare, men 
vi kan inte heller säga, nej, tyvärr, den här utbildningen grejar du 
inte. Det är kanske hans sista chans här.  

 
Johnny tror antagligen att jag inte vet vad uttrycket ”vissa har tummen 
mitt i handen” betyder. Han fortsätter med ”Hur ska jag förklara?” och 
sedan börjar han med att förklara för mig med olika formuleringar att 
vissa elever inte är kapabla till att bli yrkesarbetare. Utifrån hur jag 
uppfattas kan intervjupersonen utveckla eller nyansera det de berättar på 
ett sätt som gynnar mig (jfr Andrews, 2007; Bertaux, 1981). Att jag är 
doktorand, man, invandrare, tidigare yrkeslärare och så vidare kan ha 
inspirerat de yrkeslärare som har utländsk bakgrund att berätta för mig 
om sina liv som invandrare och deras läraryrken på ett sätt som de trodde 
att det skulle vara relevant för mig (jfr Pérez Prieto, 2003).  
 
Det är också så att de erfarenheter som yrkeslärare med utländsk 
bakgrund berättar om för mig leder mig till mina erfarenheter som 
invandrare och som yrkeslärare. Exempelvis tar Jasmin och Goran som 
har invandrarbakgrund hänsyn till min bakgrund som invandrare när de 
berättar för mig om sina liv. Jasmin säger till exempel: ”Du vet, som 
invandrare måste man hela tiden kämpa och visa att man är duktig …” 
och Goran säger: ”Det är väldigt många från våra länder som kommer hit 
och har utbildning med sig och inte får utöva det här, utan de gör något 
helt annat”.  Även de svenskfödda yrkeslärarna berättar om sitt liv utifrån 
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att de vet min ställning som invandrare, doktorand, tidigare yrkeslärare 
och så vidare och de säger det de tror att jag vill höra. Leif berättade att 
efter avslutad gymnasieutbildning fick han inget jobb, och då sökte han en 
lärlingsutbildning till verkstadsmekaniker på ett företag, på jakt efter 
arbete. Vi samtalade om försörjning under perioden mellan 
gymnasieutbildning och lärlingsutbildning och jag frågade Leif hur han 
kunde försörja sig. 
 

Hamid: Hur kunde du försörja dig då? 
Leif: Nej, jag jobbade extra då genom att städa [Hamid: Aha, 
okej]. Jag var precis som du som kom till ett främmande land, 
kämpar och visar framfötterna, jag ville också visa att jag kunde 
det, jag klarade av det. Det var mitt sätt.  

 
Leif drar på detta sätt in mig i sin beskrivning, vilket tyder på att han 
tänkte på mig och min bakgrund när han ville berätta att han var ambitiös. 
Mitt uppträdande och vem jag var inspirerade alltså Leif, både vad gäller 
det han berättade och om hur och varför han berättade det han gjorde. 
Ännu ett exempel är Johnny som i textutdraget nedan antar att vi delar 
erfarenheter relaterade till social klass och då berättar han om sin 
klassresa. Han utgår från att jag ”säkert” känner igen hans situation och 
den klassresa som han gjorde (jfr Johnson-Bailey, 2010)22. 
 

Johnny: … jag tänkte så här då, jag kom från arbetarklassen, men 
nu är jag här, jag hade knäckt koden. Men sen gällde också att 
slåss för att hålla mig över kanten, så att inte ramla ner där jag 
kom ifrån.  
Hamid: Slåss mot vem? 
Johnny: Mot de ”fina människor” (skratt) som ville trycka ner mig 
igen. Det är inte lätt att vara arbetarbarn och komma till 
universitet för de som redan har knäckt koden, de har kämpat 
som ett djur och om man kämpar som ett djur, då får man bort 
solidariteten med de andra för att man själv vill hålla sig kvar där 
uppe, farligt, farligt säger jag, men du känner säkert igen det jag 
säger, eller hur? 
Hamid: Jag? Ja, alltså hur menar du? 
Johnny: Du kom ju också från golvet. Jobbade du inte som 
verkstadsarbetare i Karlköping? 

                                           
22

 Johnson-Bailey (2010) skriver i sin artikel om intervjusituationen där hon som en 
afroamerikansk kvinnlig forskare intervjuar andra afroamerikanska kvinnor. I 
intervjusituationen kan både hon och kvinnorna, som har liknade erfarenheter av att vara 
kvinna och svart, öppna sig och diskutera kring de afroamerikanska kvinnors situation i 
samhället. 
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Hamid: Jo, jo, det gjorde jag. 
Johnny: Och nu är du forskare, då har du också säkert slagits mot 
dem som försökte trycka ner dig på vägen hit, eller hur? För vi har 
en svart kille här, inget hörs på språket, duktigt som fan, men han 
får ingen praktik. De är ju inte rasister, men så fort handledarna 
eller företag tar reda på att han är svart, då har de massor med 
ursäkter, men de är inte rasister (skratt). 

 
Johnny vet att jag, precis som han, en gång i tiden arbetade som 
verkstadsarbetare på ett företag och nu är akademiker. Han antar att jag 
också som han har fått svårigheter i min klassresa, och kopplar sina 
livserfarenheter till det som han tror om mig. Vidare relaterar han 
erfarenheterna till en av sina elever och den situationen som eleven hade. 
Detta samtal fortsatte vidare med att Johnny berättade att eleven efter 
några försök till slut fick en praktikplats på ett företag.  
 
Med dessa beskrivningar har jag visat på min roll som forskare och den 
konstruktion som görs i intervjusituationen. Yrkeslärarnas berättade 
erfarenheter leder mig till de erfarenheter som jag har skaffat mig som 
invandrare, som jag har skaffat mig av kriget, som jag har skaffat mig som 
yrkeslärare med både teknisk och pedagogisk svensk 
universitetsutbildning etc. Mina erfarenheter och yrkeslärarnas med sina 
likheter och skillnader skapar relationer mellan mig och dem. Relationer 
som låter dem antingen öppna sig och berätta om sina liv eller låta bli att 
berätta vissa saker (jfr Atkinson, 2007). Goodson och Sikes (2001) skriver 
att under intervjuer får intervjupersonen tillfälle att berätta om sig själv 
och konstruera sin egen uppfattning om sitt liv. Sammanfattningsvis kan 
jag säga att yrkeslärarna konstruerar sin egen uppfattning om sitt liv 
utifrån min position som intervjuare och det som de uppfattar att jag är 
och det som de tror att jag vill höra.   

Transkribering 

Jag spelade in alla intervjuer på diktafon och förde samma dag som jag 
gjorde intervjuerna över dem till min dator för transkribering. Eftersom 
jag i början av forskningsprocessen inte visste hur forskningen skulle 
utveckla sig transkriberade jag ordagrant med alla ord och alla ljud (som 
ää, aa, um) som förekom i intervjuerna (jfr Kvale, 1996). I ett senare skede 
fick jag klart för mig att fokus skulle vara på det som yrkeslärarna 
berättar23, det vill säga innehållet i samtalen. Då började jag bearbeta det 
transkriberade intervjumaterialet med fokus på läsbarhet så att innehållet 

                                           
23

 Se avsnitt ”Tematisk analys av livsberättelser” 
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skulle belysas (jfr Karlsson, 2006). Inspirerad av Lieblich (1993) försökte 
jag göra intervjumaterialet läsbart. Karlsson (2006) och Plummer (2006) 
skriver också om vikten av att göra utskriften så läsbar som möjligt, utan 
att dess mening går förlorad. Följaktligen tog jag bort sådana ljud och ord 
som hindrade läsbarheten, så länge de inte hade en direkt betydelse för 
läsförståelsen. I vissa fall ändrade jag också på meningsbyggnaden för att 
underlätta läsbarheten, men jag var då noga med att innebörden av det 
yrkeslärarna berättade inte skulle ändras. Det fortsatta analysarbetet 
gjordes därefter på de transkriberade intervjumaterialen.  

Tematisk analys av det yrkeslärarna berättar 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva hur intervjumaterialet analyserades 
för att låta resultaten framträda. För att underlätta förståelsen av 
processen av den tematiska analysen börjar jag med att ge en översiktlig 
bild av analysprocessen i figuren nedan:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figur 1: Översiktlig bild av analysprocess 
 
 

Som jag tidigare skrev syftar avhandlingen till att bidra med kunskap om 
yrkeslärare och yrkeslärares arbete med elever i undervisning på 
industritekniska programmet, inom ramarna för arbetslivs- och 
yrkesutbildningsförändringar. Syftet har under forskningsprocessen ändrat 

Intervjumaterial 
Hösten 2010 

Intervjumaterial  
Våren 2012 

De sammanförda 
intervjumaterialen 

Livsberättelser på  
350 A-4 sidor 

Yrkeslärarprofiler på 
280 A-4 sidor 

Undervisningsmål och 
undervisningsstrategier 

Återkommande teman avseende de sätt på vilka 
yrkeslärare möter och undervisar sina elever 

  

 
  

  

 

 

 



 66 

form från att i början av avhandlingsprojektet beröra undervisning i stort, 
till att så småningom fokusera på yrkeslärarnas beskrivningar av arbetet 
med sina elever i undervisning. Den snävare fokuseringen ingår i det som 
bland annat Lieblich (1993) och Riessman (2008) kallar för tematisering 
av berättelser vilket jag kommer att redovisa nu närmast. Det går förstås 
att studera yrkeslärarnas erfarenheter på många olika sätt beroende på om 
man är intresserad av innehållet i det som de berättar om eller av formen. 
Jag studerar yrkeslärares erfarenheter av arbete med elever i undervisning 
och är intresserad av innehållet i det som de berättar och inte av hur de 
berättar det24.  
 
Analysarbetet började redan vid det första intervjutillfället, höstterminen 
2010, och under det pågående intervjusamtalet genom att jag och 
yrkesläraren tillsammans konstruerade en bild av yrkesläraren via dennes 
beskrivning av sitt liv (jfr Pérez Prieto, 2007). Efter intervjun 
transkriberade jag intervjumaterialen. Jag analyserade intervjumaterialen 
på så vis att jag utifrån Riessman (2008) jämförde olika delar i en 
beskrivning och/eller olika beskrivningar av samma berättare. Det var då 
när jag kunde se att vissa livserfarenheter hade yrkeslärare ofta gått 
tillbaka till och gett beskrivningar av vilket jag skrev om och 
exemplifierade i kapitel fyra, avsnittet Intervjuer. Frågor kring dessa 
erfarenheter som jag tidigare skrev låg till grund för genomförandet av det 
andra intervjutillfället. 
 
Vårterminen 2012, när intervjuer från det andra intervjutillfället med 
yrkeslärarna var transkriberade förde jag samman varje lärares 
intervjumaterial från den första och den andra intervjun. Jag läste det som 
de hade berättat i flera omgångar och strukturerade beskrivningarna 
kronologiskt (jfr Lieblich m.fl., 1998). Exempelvis om yrkesläraren hade 
beskrivit sin barndom på olika ställen i intervjun samlade jag dessa 
beskrivningar under en grupp med benämning ”livet som barn”. På 
likadant sätt konstruerades grupper som ”tidigare utbildningar”, ”livet 
som yrkesutövare”, ”livet som lärare” etc. På så sätt kunde jag med 
utgångspunkt i Lieblich (1993) konstruera om det som varje yrkeslärare 
hade berättat om sitt liv från barndomen och framåt kronologiskt och 
skapa en livsberättelse. Yrkeslärares livsberättelse gav mig också en 
översiktlig bild av yrkesläraren och dennes arbete både som yrkesutövare 
och som yrkeslärare. Åtta livsberättelser av åtta yrkeslärare blev ett 
omfattande material på cirka 350 A4 sidor. När jag läste dessa 

                                           
24

 Jag är dock medveten om att, som Pérez Prieto (2007) skriver, det inte är möjligt att 
skilja innehåll från form helt och hållet. En mängd olika faktorer kan ha betydelse för hur 
form och innehåll konstrueras under livsberättelseintervjun och yrkeslärarna ger genom det 
som de berättar om sig själva uttryck för vilka de är. 
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livsberättelser insåg jag att yrkeslärarna hade berättat om många olika 
aspekter av undervisning med allt som undervisning kunde innebära. De 
hade exempelvis berättat om undervisningsmiljöer, livets omständigheter 
som ledde till att de började arbeta på verkstadsindustri, känslor och 
sinnen för praktiskt arbete och för undervisning, deras val av utbildning 
och yrke i relation till arbetsmarknaden, deras relationer med sina egna 
lärare, deras relationer med sina elever och så vidare. Goodson och Choi 
(2008) använder sig av kategorisering när de steg för steg visar hur de 
utgår från preliminära kategorier för kodning av beskrivningarna. 
Goodson och Choi anser också att varje beskrivning kan begripas av 
forskaren på olika sätt och utifrån olika perspektiv och delas in i olika 
kategorier. Beskrivningarna i min forskning var inte något undantag och 
de kunde förstås på olika sätt. Allt som yrkeslärarna berättade om sin 
undervisning var naturligtvis intressant, men det var omöjligt att lyfta 
fram samtliga dessa olika aspekter i avhandlingen. Därför valde jag 
fokusera på de aspekter av yrkeslärares livserfarenheter som yrkeslärarna 
talade mest om för att få svar på hur yrkeslärarnas erfarenheter kunde 
framträda som betydelsefulla i deras beskrivning av arbete med elever i 
undervisning (jfr Lieblich, 1993). Jag läste yrkeslärares livsberättelser ett 
antal gånger. Jag utgick då från Lieblich (ibid.) som kategoriserar det 
hennes intervjuperson berättar genom att ställa sig frågorna: Vad har 
intervjupersonen så här långt sagt som är det viktigast? Vad vill 
intervjupersonen säga med sin utsaga? Jag kunde då se att yrkeslärarna 
berättade mest om sitt arbete med elever i undervisning och vad de såg 
som viktigt i sina relationer till dem. 
 
I nästa steg utgick jag från Lieblich (1993) och Lieblich, Tuval-Mashiach 
och Zilber (1998) som skriver att beroende på vilken typ av tematisering 
forskaren har valt får forskaren syn på detaljer som framträder ur 
livsberättelser. Enligt författarna kan forskaren närma sig livsberättelserna 
utifrån två oberoende dimensioner för att läsa, tolka och analysera. 
Lieblich, Tuval-Mashiach och Zilber skriver: 
 

Upon looking at different possibilities for reading, interpreting, 
and analyzing life stories and other narrative materials, two main 
independent dimensions emerge-those of (a) holistic versus 
categorical approaches and (b) content versus form (1998, s. 12). 

 
I min tematiska analys fokuserar jag på ”vad för erfarenheter” som 
berättas (innehållet), snarare än ”hur” erfarenheterna berättas (formen). 
Detta innebär att min tematiska analys av det som yrkeslärarna berättade 
för mig hade med utgångspunkt i Lieblich, Tuval-Mashiach och Zilber 
(1998) både den holistiska ansatsen (holistic approach), det vill säga det 
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som yrkeslärare berättar om livet i helhet samt den kategoriserande 
ansatsen (categorical approach), det vill säga tematisering av deras 
beskrivningar av arbete med elever i undervisning. 

Holistisk ansats 

En av avhandlingens forskningsfrågor handlar om återkommande teman i 
yrkeslärarnas livsberättelser med avseende på det sätt på vilket yrkeslärare 
möter och undervisar sina elever. För att få fram dessa teman läste jag 
yrkeslärarnas livsberättelser flera gånger. Med stöd i Lieblich, Tuval-
Mashiach och Zilber (1998) valde jag ut de avsnitt där jag såg en relation 
mellan det yrkeslärarna berättade om sina tidigare livserfarenheter och det 
de berättade om sitt arbete med elever i och utanför klassrummet. Jag 
sammanställde de avsnitten kronologiskt till 280 A4 sidor och skapade 
yrkeslärarnas profiler. I varje yrkeslärares profil trädde fram olika 
återkommande teman. Bland de temana var ett tema tydligast 
framträdande. Det gick yrkesläraren oftare tillbaka till och berättade om. 
Temat visade på relationer mellan det yrkesläraren berättade om hur 
han/hon själv blev bemött av vuxna och/eller undervisad av sina lärare 
och det yrkesläraren berättade om hur han/hon möter och undervisar sina 
elever (se tabell 2). Vissa teman återkom i flera yrkeslärares profiler, men i 
dessa teman fanns också nyansskillnader som visade på olikheter i det 
som yrkeslärarna berättade om sina möten med elever och undervisning. 
Återkommande teman med nyansskillnader visas i tabell 2. 
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Tabell 2: Återkommande teman och nyansskillnader i yrkeslärares profiler 

 

 
Yrkeslärare 

 

 
Återkommande tema 

 
Nyansskillnader 

Johnny 
 

Att vara en omtänksam vuxen för yrkeseleverna:  
Att i sina unga år ha haft behovet av en vuxen som såg 
honom, lyssnade på honom och brydde sig om honom 
samt att vara en vuxen för sina elever, se dem, lyssna 
på dem, bry sig om dem.  
 

Vuxen förebild: 
Att vara en vuxen för sina 
elever både innanför och 
utanför skolan, samt att i 
relation till sina livserfarenheter 
skapa förutsättningar för 
eleverna att möta människor 
från olika samhällsklasser. 
 

Leif 
 

Att vara en omtänksam vuxen för yrkeseleverna:  
Att i sina unga år ha haft behovet av en vuxen som såg 
honom, lyssnade på honom och brydde sig om honom 
samt att vara en vuxen för sina elever, se dem, lyssna 
på dem, bry sig om dem.  

Gränssättande vuxen: 
Att vara en vuxen innanför 
skolan och sätta gränser för 
både var och när eleverna får 
komma nära honom samt för 
hur eleverna får uppföra sig. 
 

Anders 
 

Att undervisa yrkeseleverna i de grundkunskaper 
som anses som viktiga för utbildningen: 
Att ha en uppväxt där praktiska mekaniska kunskaper 
var viktiga samt att se kunskaper om manuella 
industrimaskiner som viktiga för sina elever. 
 

Manuella industrimaskiner: 
Att se kunskaper om manuella 
skärande maskiner som grund 
för industriteknisk utbildning.  

Oskar 
 

Att undervisa yrkeseleverna i de grundkunskaper 
som anses som viktiga för utbildningen: 
Att komma från en generation där elektronik och 
datorer var en del av vardagen samt att se de moderna 
industritekniska kunskaperna som viktiga för sina 
elever. 
 

Modern teknik:  
Att se kunskaper om moderna 
datoriserade CNC-maskiner 
som grund för industriteknisk 
utbildning.  
 

Goran 
 

Att undervisa yrkeseleverna i de grundkunskaper 
som anses som viktiga för utbildningen: 
Att ha en uppväxt där universitetsutbildning sågs som 
viktig i hans hem och att ha ingenjörsutbildningar både 
från hemlandet och från svenska universitet samt att se 
de matematiska industritekniska kunskaperna som 
viktiga för sina elever. 
 

Matematik: 
Att se kunskaper i matematik 
som grund för industriteknisk 
utbildning.  
 

Petter 
 

Att lära yrkeseleverna respekt och disciplin:  
Att ha en uppväxt där respekt och disciplin var viktiga 
samt att kräva respekt och disciplin av sina elever. 
 

 

Jasmin 
 

Att lära yrkeseleverna kämpa och inte ge upp:  
Att fly från ett land i krig och lära sig kämpa och inte 
ge upp samt att lära sina elever att kämpa och inte ge 
upp. 
 

 

Henry 
 

Att visa på möjligheter till internationell 
anställning för yrkeseleverna:  
Att ha haft behovet av ett internationellt 
svetsdokument efter sin flytt från sitt hemland till 
Sverige samt att se internationell svetsutbildning som 
en möjlighet för sina elever att arbeta i andra länder än 
Sverige. 
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För att kunna få syn på de undervisningsmål och -strategier som 
framträder ur de beskrivningar yrkeslärarna ger av arbete med sina elever i 
undervisning använde jag i analysen av deras livsberättelser den 
kategoriserande ansatsen. 

Kategoriserande ansats 

En   av   mina   forskningsfrågor   handlar   om   de   undervisningsmål  
och -strategier som kommer till uttryck i yrkeslärarnas livsberättelser. Jag 
relaterar undervisningsmålen till vad-frågor och undervisningsstrategierna 
till hur-frågor. För att få fram dessa mål och strategier gick jag tillbaka till 
yrkeslärarnas livsberättelser och läste livsberättelserna flera gånger. Jag 
hade då fortfarande fokus på det yrkeslärarna berättade om sina elever 
och vad de såg som viktigt i sina relationer med dem. Med utgångspunkt i 
Lieblich, Tuval-Mashiach och Zilber (1998) valde jag ut de beskrivningar 
där: 1) jag såg det som yrkesläraren berättade att han/hon gjorde i sitt 
arbete med elever i undervisning som unikt, och som något jag enbart 
kunde finna hos den enskilde yrkesläraren och/eller 2) nyansskillnader av 
deras beskrivningar av arbete med elever i undervisning var framträdande. 
De beskrivningar som ledde till ett och samma framträdande mål knöt jag 
ihop  och  rubricerade  som  undervisningsstrategier.  Undervisningsmål 
och -strategier framträder med andra ord ur livsberättelserna och med 
utgångspunkt i de beskrivningar yrkeslärarna ger om sitt arbete med elever 
i undervisning. Jag kommer härnäst att försöka utveckla och tydliggöra 
hur   beskrivningarna   ledde   till   framträdande   undervisningsmål   och 
-strategier med ett par exempel från analysen av Jasmins och Gorans 
livsberättelser. Livsberättelser från andra yrkeslärare analyserades på 
likadant sätt. 
 
I exempelen (se figur 2) menar jag att ur det Jasmin och Goran berättar 
framträder ett mål, nämligen att skapa förutsättningar för yrkeseleverna att 
studera vidare på universitet. Jasmin berättar att hon säger till sina elever att de 
ska tänka på sin framtid, att de kan bli vad de vill i fantastiska Sverige och 
att man inte behöver vara rik för att studera på universitet. Goran säger 
också att han ofta berättar för eleverna om olika ingenjörslinjer som 
eleverna kan söka sig till, och han hoppas på att de någon gång ska välja 
att studera på universitet. Dessa beskrivningar har jag knutit ihop i 
undervisningsstrategin berätta för yrkeseleverna om universitetsstudier. Goran 
beskriver också att han i sin undervisning förklarar CNC-programmering 
(programmering av fas) med hjälp av matematik (Pythagoras sats). Dessa 
beskrivningar har jag knutit ihop till undervisningsstrategin integrera 
studieförberedande ämnen med yrkesförberedande ämnen. 
 
 



 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 2. Vägen från yrkeslärares beskrivning av arbete med elever i undervisning till 
framträdande undervisningsmål och -strategier  
 

 
I de nyss nämnda exempel som leder till undervisningsstrategin berätta för 
yrkeseleverna om universitetsstudier, kunde jag hos både Jasmin och Goran se 
att det sätt på vilket de gör eleverna medvetna om universitetsstudier 
enbart fanns beskrivet i deras livsberättelser och inte i de andra 
yrkeslärarnas livsberättelser. Ur beskrivningarna framträder 
nyansskillnader som visar att universitetsstudier för Jasmin är relaterade 
till landet Sverige där eleverna kan bli vad de vill, och för Goran är 
relaterade till ingenjörskunskaper, det vill säga att eleverna kan studera på 
universitet och utveckla sina tekniska kunskaper. De beskrivningar som 
leder till undervisningsstrategin integrera studieförberedande ämnen med 
yrkesförberedande ämnen fanns enbart i Gorans livsberättelse. 

Undervisningsmål: 
Att skapa 

förutsättningar för 

yrkeselever att studera 

vidare på universitet 

Undervisningsstrategi: 
Berätta för yrkeseleverna om 

universitetsstudier 

Undervisningsstrategi: 
Integrera studieförberedande 

ämnen med yrkesförberedande 

ämnen 

Beskrivning: 

Jasmin: Jag säger till dem 

[eleverna], okej ha kul, 

men tänk på er framtid 

också. Ni kan gå hur långt 

som helst här. Det är 

ingen begränsning. Om ni 

är duktiga och kämpar 

kan ni bli vad ni vill i 

Sverige. Det är det som är 

fantastiskt i Sverige. Ni 

behöver inte vara rika för 

att studera på universitet 

… 

Beskrivning: 
Goran: … samtidigt har vi också 

några väldigt duktiga elever här, 

så vi har en hel del samtal och 

jag berättar ofta för dem om 

olika ingenjörslinjer som de kan 

söka sig till. Det är oftast så att 

de som är duktiga, är duktiga på 

både karaktärsämnen och 

kärnämnen och då …  

Beskrivning: 
Goran: När jag undervisar i matte 

försöker jag undervisa dem mycket 

grundligt, vi börjar alltid med enkel 

programmering, men vi kopplar det 

hela tiden till matematik. Jag förklarar 

för dem, till exempel med hjälp av 

Pythagoras sats, så här räknas fasen, så 

här programmerar vi fasen. För att jag 

tycker att det är viktigt att de förstår 

hur det hänger ihop. […] Om de 

förstår det och lär sig analysera 

matematiskt blir de dels nyfikna på 

matte, men dels får de förståelse för 

kopplingen mellan matte och teknik, 

och det har de utan tvekan nytta av, 

om de väljer att läsa på universitet sen 

…  
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I resultatkapitlen redovisas yrkeslärarnas profiler samt de 
undervisningsmål och -strategier som kommer till uttryck i deras 
livsberättelser. Jag gör livshistorier av yrkeslärarnas livsberättelser 
(yrkeslärarnas profiler och framträdande undervisningsmål och -strategier) 
när jag skriver fram dem i relation till forskning om förändringar i 
arbetsliv och yrkesutbildning (jfr Goodson, 1996b; Goodson & Numan, 
2003). Först beskrivs emellertid mina etiska ställningstaganden samt vad 
jag har gjort för att resultatet av min forskning ska vara trovärdigt, giltigt, 
tydligt, relevant och följbart. 

Etiska ställningstaganden 

Alla deltagare i denna studie är myndiga personer som frivilligt har valt att 
delta i undersökningen. Jag har naturligtvis före, under och efter 
intervjutillfällen reflekterat över vad min forskning skulle medföra för 
konsekvenser för de inblandade. Jag har också varit medveten om att jag 
bör behandla det yrkeslärarna berättat för mig hänsynsfullt och med 
respekt för deras integritet (jfr Sikes, 2010). I det etiska ställningstagandet 
ska även tas hänsyn till min bakgrund som iranier som har persiska som 
modermål och svenska som andra språk. Det fanns naturligtvis en risk att 
jag missuppfattade det som yrkeslärarna berättade. Detta åtgärdade jag på 
så vis att jag under det andra intervjutillfället försökte reda ut de 
otydligheter som fanns i mitt första intervjumaterial. De eventuella 
otydligheter som fanns i de andra intervjumaterialen åtgärdade jag på så 
vis att jag kontaktade yrkeslärarna och frågade dem om det som var oklart 
för mig.  
 
Jag har hållit mig till Datainspektionens personuppgiftslag (1998) som 
bland annat har till syfte att skydda människor mot att deras personliga 
integritet kränks när personuppgifter behandlas. Jag har också hållit mig 
till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (2002; 2011) som ställer fyra etiska krav på 
forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet vilka jag kommer att diskutera härnäst i relation till 
min forskning. Dessutom har jag hållit mig till de krav som Karlstads 
universitets forskningsetiska kommitté ställer på forskning. Karlstads 
universitets forskningsetiska kommitté (2014) skriver att det är forskaren 
som bär ansvaret för sin forskning. Den skriver också att etiska frågor 
berör hela forskningsprocessen, från valet av forskningsuppgift till 
presentation och tillämpning av forskningsresultat. Enligt PM 
Forskningsetisk prövning Karlstads universitet (2007) bör forskaren ta 
särskilda hänsyn i samband med forskning där utsatta personer och deras 
liv studeras. 
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Informationskravet 

Jag informerade deltagarna om syftet med min forskning både via 
telefonsamtal och genom email. Jag berättade för dem att i min studie är 
jag intresserad av deras livserfarenheter med fokus på skola och 
undervisning och jag skulle gärna vilja intervjua dem. Som jag skrev i 
avsnittet Val av gymnasieskolor och yrkeslärare var i varje gymnasieskola, de 
yrkeslärare som medverkade i min forskning medvetna om varandras 
medverkan. I varje gymnasieskola arbetar dessutom ett litet antal 
yrkeslärare vilka har nära samarbete med varandra. Att de skulle berätta 
för varandra om intervjusamtalen med mig kunde vara högt sannolikt, 
men vad de skulle berätta för varandra kunde jag inte veta något om. 
Detta kan delvis jämföras med gruppintervjuer där deltagarna vet om 
varandras medverkan och vad som sägs. I mitt fall visste yrkeslärarna inte 
vad som sades om de själva inte berättade det för varandra. Eftersom jag 
utgick ifrån att livsberättelserna var ett gemensamt konstruktionsarbete av 
mig och dem insåg jag att de också ägde det som de berättade om. Därför 
var jag tydlig med att informera dem att det var deras val om de ville tala 
med andra om vad de hade berättat för mig, men att jag som forskare inte 
skulle berätta för den ena yrkesläraren vad den andra yrkesläraren hade 
sagt (jfr Goodson & Sikes, 2001; Sikes, 2010). 
 
Jag berättade för yrkeslärarna att de skulle höra av sig om det fanns 
oklarheter. Jag informerade också yrkeslärarna att de okodade 
intervjumaterialen enbart skulle sparas hos mig och mina handledare. 
Yrkeslärarna hade inga invändningar mot detta. 

Samtyckeskravet 

Jag har också talat om för mina intervjupersoner att deras medverkan i 
min forskning är frivillig och att de när som helst under pågående 
forskning har rätt att avbryta sin medverkan i studien. Som jag nämnde 
tidigare hade trettio gymnasieskolor verksamma yrkeslärare med både 
svensk och utländsk bakgrund. Dessa skolor hade antingen alla namn och 
telefonnummer på sin personal på skolornas hemsida, eller så hade de 
enbart namn och telefonnummer på receptionist och rektor på skolornas 
hemsida. Utifrån ett etiskt perspektiv, för att lärarna inte skulle känna sig 
påtvingade, och för att de skulle ha tid att fundera över sitt deltagande i 
min forskning, valde jag att kontakta rektorerna och berätta om min 
forskning. Utifrån de samtal jag hade med rektorerna lät dessa positiva till 
min forskning och vissa av dem uttryckte att de hoppades på att deras 
skola skulle tillhöra min forskningsstudie. Majoriteten av rektorerna ville 
att jag skulle kontakta deras yrkeslärare med utländsk bakgrund direkt och 
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fråga dem om deras medverkan, men jag valde ändå att skicka mail till 
rektorerna och bad dem att vidarebefordra mailet till sin/sina yrkeslärare 
med utländsk bakgrund (bilaga 1). På så vis ville jag utifrån ett etiskt 
perspektiv att yrkeslärarna skulle ta initiativet och kontakta mig om de 
ville medverka i min forskning. Om jag inte hörde något från någon 
gymnasieskola kontaktade jag rektorn veckan efter och frågade 
honom/henne om orsaken. I vissa fall berättade rektorn att läraren inte 
kunde medverka i min forskning på grund av hög arbetsbelastning. I vissa 
fall mailade eller ringde yrkeslärare med utländsk bakgrund mig och 
nämnde att de hade fått mail från sin/sina rektorer, men de kunde inte 
medverka i för att de var arbetsbelastade, för att de inte hade något att 
bidra med, för att de egentligen var lärare i något annat ämne, undervisade 
tillfälligt i industriprogrammet och att de inte var insatta i programmet. 
 
De yrkeslärare med utländsk bakgrund som var positiva till deltagandet i 
min forskning fungerade som en länk mellan mig och yrkeslärarlaget. 
Yrkeslärare med utländsk bakgrund kontaktade själva de svenska 
yrkeslärarna i arbetslaget och berättade om min forskning. På så vis 
skapades ett kontaktnät mellan mig och yrkeslärarna. Under hela 
processen var samtyckeskravet en självklarhet for mig. Ett exempel på 
samtyckekravet inträffade vårterminen 2012 när Anders drog sig ur min 
forskning. Jag hade förberett mig på att genomföra en andra intervju med 
honom och fick då veta att han hade avslutat sin tjänst som yrkeslärare på 
Drillinggymnasiet och hade återgått till sitt tidigare arbete som CNC-
operatör vid ett industriföretag. I ett senare telefonsamtal med Anders, sa 
han att läraryrket och skolan inte var något för honom och att han inte 
heller längtade tillbaka till skolan. Han sa att han var tillbaka på sitt gamla 
jobb som CNC-operatör och trivdes väldigt bra där. Anders önskade mig 
lycka till med min forskning och nämnde att det fortfarande var helt 
tillåtet att använda det första intervjumaterialet i min forskning, men att 
han inte ville medverka i ytterligare intervjuer på grund av tidsbrist.  

Konfidentialitetskravet 

Alla namn på gymnasieskolor, företag, yrkeslärare samt personer som 
under intervjuandet nämndes av yrkeslärarna är fiktiva och yrkeslärarna i 
min forskning vet inte om dessa namn. Namnen på gymnasieskolor valde 
jag efter de engelska namnen på de skärandebearbetningar som ingår 
inom industriproduktion, som ”svarvning”, ”fräsning” och ”borrning” för 
Turninggymnasiet, Millinggymnasiet och Drillinggymnasiet. I fallet med 
Drillinggymnasiet som är ett industrigymnasium och ägs av ett 
verkstadsföretag valde jag namnet Drilling company för 
verkstadsföretaget för att visa den tillhörande relationen som finns mellan 
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dessa två. I resterande fall när det gällde val av namn för företag valde jag 
namn utifrån de liknande företag som fanns i mitt forna hemland Iran, 
företag som utförde liknade arbetsuppgifter som svenska företag. Detta 
för att kunna komma ihåg vad de berättade företagen höll på med och 
kunna hålla isär dem från varandra.  
 
Jag tog hänsyn till de etiska dilemman och till de moraliska aspekterna 
som finns inom intervjuandet (jfr Goodson & Sikes, 2001; 2003; Sikes, 
2010). I det fallet var jag medveten om att yrkeslärarna kunde avslöja 
uppgifter om och från andra människor under intervjun. Därför tog jag 
även hänsyn till etiska principer i förhållande till andra människor som 
inte är inblandade i forskningen, om deras namn dök upp under samtalen 
med yrkeslärarna. Yrkeslärare berättade ofta om andra personer med 
namn. De andra personerna var exempelvis; skolans rektor, yrkeslärarens 
lärarkollegor, arbetskamraterna på industriföretag, skolans elever, och så 
vidare. I dessa fall valde jag att antingen kalla personerna utifrån deras 
yrkesarbete såsom ”svetsläraren”, ”matteläraren”, ”eleven” och så vidare 
eller ge dem fiktiva namn. Jag har inte avsikten att analysera resultatet 
utifrån yrkeslärarnas födelseländer, men olikheter i yrkeslärares 
födelseländer talar också om olikheter i yrkeslärares livserfarenheter. När 
yrkeslärare berättar om sitt liv relaterar de livet till bland annat de 
miljöerna de har levt i och lever i. Därför har jag valt att för yrkeslärare 
med svensk bakgrund skriva ”född i Sverige” och för yrkeslärare med 
utländsk bakgrund ”född utomlands” (tabell 1). När det gällde val av 
namn för personer försökte jag välja neutrala namn som inte hade någon 
direkt koppling till religion eller till politik. 
 
Jag berättade också för yrkeslärarna att jag skulle behandla 
intervjumaterialet konfidentiellt, det vill säga att namn på platser och 
personer skulle vara fiktiva och att de inspelade intervjusamtalen skulle 
bevaras på ett säkert ställe. Jag berättade även för dem att det skulle vara 
praktiskt omöjligt för utomstående, förutom för mina handledare och 
förutom för de som känner yrkesläraren och vet att det är den 
yrkeslärarens livsberättelser, att komma åt uppgifterna. Trots att jag och 
mina handledare planerade noga och tänkte igenom 
intervjugenomföranden och etiska antaganden och trots att alla namn är 
fiktiva finns det självklart en risk med att de yrkeslärare som arbetar inom 
ett och samma arbetslag kan lista ut vems livsberättelse de ser när de läser 
min avhandling. Jag informerade före varje intervjutillfälle yrkeslärarna 
om denna risk, men jag talade också om för dem att jag kan stänga av 
diktafonen om de vill berätta något etiskt känsligt om någon, eller jag kan 
också stryka de delar av beskrivningarna som de inte vill att det ska 
behandlas i forskningen. Jag berättade för yrkeslärarna att jag var 
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intresserad av deras livserfarenheter och inte av att framställa dem på ett 
nedvärderande sätt i min avhandling (jfr Sikes, 2010). 
 
Yrkeslärarna fick en kopia av den egna intervjutranskriptionen både efter 
första och efter andra intervjun. Syftet med kopian av transkriptionerna, 
utifrån konfidentialitetskravet, var att yrkesläraren skulle vara medvetna 
om att en del av de beskrivningar som fanns i transkriptionerna skulle 
publiceras i avhandlingen. Dessa beskrivningar skulle kunna kännas igen 
av deras arbetskamrater även när de var avkodade. Inga av yrkeslärarna 
uttalade några synpunkter på det. Min uppfattning av mötet med 
yrkeslärarna var att de var mycket hjälpsamma, positiva till min forskning 
och verkligen ville dela med sig sina erfarenheter. Några av dem frågade 
mig varför jag ville dölja deras riktiga namn eller dölja skolans namn. De 
menade att det inte skulle vara några problem för dem om deras riktiga 
namn eller skolans riktiga namn skulle publiceras. Jag svarade dem att jag 
utifrån forskningsetiska principer inte fick avslöja vilka de var.  

Nyttjandekravet 

Jag har både berättat för yrkeslärarna och skrivit i en överenskommelse 
(bilaga 5) att intervjumaterialen kommer att användas i avhandlingen, 
vetenskapliga publikationer och/eller forskningskonferenser och 
undervisning. Alla åtta yrkeslärarna har skrivit under överenskommelsen 
att jag får använda intervjumaterialen i alla dessa sammanhang. 

Forskningsresultatens trovärdighet  

Genom att vara tydlig med hur jag har gått till väga i forskningsprocessen 
och genom mina beskrivningar av perspektiv och förhållningssätt menar 
jag mig stärka forskningsresultatens trovärdighet. Avhandlingen är 
baserad på yrkeslärares berättade erfarenheter vilket inte är detsamma som 
deras levda erfarenheter (Bruner, 1986). Det är just det yrkeslärarna 
berättar som gör deras erfarenheter av verkligheten synliga för mig och 
jag har som forskare till uppgift att skriva fram och diskutera denna 
verklighet för dem som läser avhandlingen (jfr Polkinghorne, 2007). 
Genom yrkeslärarnas berättande skaffar jag mig kunskaper, kunskaper 
som produceras av både mig och dem och i relation till vår omgivning 
(vårt samhälle). Då blir det viktigt att läsare kan följa denna process och 
förstå på vilket sätt kunskapen har blivit till (ibid.). Forskningens resultat 
bör vara trovärdigt, giltigt, tydligt, relevant och följbart för läsaren 
(Heyman & Pérez Prieto, 1998). I det sammanhanget har jag med 
utgångspunkt i Polkinghorne (2007) försökt att vara tydlig med att visa 
vad begreppen erfarenheter och reflektioner som är centrala i min 
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forskning har inneburit för mig, hur jag har använt mig av livsberättelser, 
både som teori och som metod samt på vilka sätt jag har valt yrkeslärare 
och gymnasieskolor för forskningen. Dessutom har jag försökt att vara 
tydlig med att visa vilken roll mina erfarenheter kunde ha spelat i mitt 
forskningsprojekt samt hur intervjuerna, transkriberingen och 
tematiseringen har genomförts (jfr Polkinghorne, 2007). 
 
Med utgångspunkt i Polkinghorne (2007) menar jag att trovärdigheten 
också följer när jag för läsaren redovisar min tolkning av yrkeslärares 
beskrivningar och mitt urval av ett antal olika tolkningsmöjligheter (ibid.). 
För att välja en tolkningsmöjlighet framför andra har jag många gånger 
under forskningsprocessen haft diskussioner med mina handledare och 
också med andra universitetsverksamma kollegor om vilken tolkning är 
mest framträdande för att kunna så gott som möjligt göra avhandlingen 
trovärdig, giltig, tydlig, relevant och följbar för läsare. Diskussionerna 
ledde till att fokus ska vara på återkommande teman och nyansskillnader 
som visar på olikheter i det som yrkeslärare berättar om.  
 
Forskningsresultatens trovärdighet kan också diskuteras utifrån hur jag 
som en berättare av det som yrkeslärarna berättar skapar livsberättelser. 
Mina egna livserfarenheter gör intryck på mitt val av ”vilka beskrivningar” 
ur det yrkeslärarna berättar ska visas (jfr Pérez Prieto, 2003; 2006b). Även 
ni som läser min text om yrkeslärares livsberättelser tolkar och uppfattar 
texten utifrån era intressen. Avhandlingens bidragande kunskaper 
kommer därför att visa en konstruerad verklighet av en del av en värld 
som finns i tre gymnasieskolor i Sverige och är generaliserbara genom 
igenkännbarhet (jfr Delmar, 2010; Morse, 1999; Schofield, 2002). Med 
generaliserbar genom igenkännbarhet avses det att läsaren kan ta till sig 
delar av avhandlingen och att avhandlingen generellt ska kunna vara 
intressant för många läsare (ibid.).   
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Kapitel 5. Yrkeslärarnas profiler 

Genom profilerna visar jag på relationer mellan det yrkeslärarna berättar 
om sina tidigare livserfarenheter och det de berättar om sitt arbete med 
elever i undervisning i och utanför klassrummet. I detta resultatkapitel 
presenteras en sammanfattande version av profilerna i löpande text25. 
Kapitlet är svar på syftets första frågeställning som är: Vilka teman 
återkommer i yrkeslärarnas livsberättelser avseende de sätt på vilka 
yrkeslärare möter och undervisar sina elever? Återkommande teman som 
presenteras i detta avsnitt har farmställts på det sätt som redovisades i 
kapitel fyra, avsnitt Holistisk ansats (se även tabell 2). Det framträder 
sammanlagt fem olika återkommande teman ur åtta yrkeslärares profiler. 
Dessa teman är:  
 

1) Att vara en omtänksam vuxen för yrkeseleverna. 
2) Att undervisa yrkeseleverna i de grundkunskaper som anses som 

viktiga för utbildningen. 
3) Att lära yrkeseleverna respekt och disciplin. 
4) Att lära yrkeseleverna kämpa och inte ge upp. 
5) Att visa på möjligheter till internationell anställning för 

yrkeseleverna. 
 
Temat att vara en omtänksam vuxen för yrkeseleverna framträder ur Johnnys 
och Leifs profiler och kan förstås i relation till deras tidigare 
livserfarenheter. Det gemensamma är att båda yrkeslärarna berättar att de 
ser sina elever, lyssnar på eleverna och bryr sig om dem. Omsorg om 
eleverna är starkt framträdande i deras profiler, men det finns också 
skillnader som framträder ur profilerna. Skillnaderna visar bland annat att 
Leif är en vuxen innanför skolan och sätter gränser för var och när han 
ska fungera som den vuxne för sina elever. Johnny är däremot en vuxen 
för sina elever även utanför skolan och han försöker vara en vuxen 
förebild för eleverna. Det blir också synligt att för Leif är social 
kompetens viktigare än kunskaper om svarvning och fräsning och för 
Johnny är hans elevers möten med människor från olika samhällsklasser 
viktigare än yrkesutbildningen.  
 

                                           
25

 Min presentation av profilerna är inspirerad av Chávez (2007) som presenterar 
berättelser om fem amerikansk-mexikanska generationer i Los Angeles. Chávez använder 
sig av underrubriker generation efter generation exempelvis, när familjen Fuentes 
immigration började, när andra generationen av mexikansk-amerikanska barn föddes och 
växte upp i USA, när tredje generationen av familjen överför familjetraditioner, och så 
vidare. Jag har på samma sätt delat in min presentation av yrkeslärarnas profiler till livet 
innan yrkesläraren blev lärare och livet efter att yrkersläraren klev in i läraryrket. 
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Temat att undervisa yrkeseleverna i de grundkunskaper som anses som viktiga för 
utbildningen framträder ur Anders, Oskars och Gorans profiler och kan 
förstås i relation till deras tidigare livserfarenheter. Det gemensamma är 
att de alla tre yrkeslärarna berättar om de grundkunskaper som är viktiga 
för yrkeselever att kunna, men det finns också skillnader som framträder 
ur profilerna. För Anders är kunskaper om manuella skärande maskiner 
starkt framträdande. För Oskar är det kunskaper om moderna 
datoriserade skärande maskiner (CNC-maskiner) och för Goran är det 
kunskaper i matematik som ses som grundkunskap. 
 
Temat att lära yrkeseleverna respekt och disciplin framträder ur Petters profil 
och kan förstås i relation till hans tidigare livserfarenheter. Det visar sig att 
respekt och disciplin som social kompetens hos yrkeselever är starkt 
framträdande i Petters profil. Detta relaterar Petter till elevernas 
anställningsbarhet. 
 
Temat att lära yrkeseleverna kämpa och inte ge upp framträder tydligt ur 
Jasmins profil och kan förstås i relation till hennes tidigare 
livserfarenheter. För Jasmin tycks inte kunskaper om industriteknik vara 
det viktigaste, utan det som framträder starkast är vikten av livskunskaper. 
Det blir också synligt att det är viktigt för Jasmin att hennes elever får 
jobb efter avslutad gymnasieutbildning, men även att de ska vara 
medvetna om sina möjligheter till universitetsstudier. 
 
Temat att visa på möjligheter till internationell anställning för yrkeseleverna 
framträder ur Henrys profil och kan förstås i relation till hans tidigare 
livserfarenheter. Det visar sig att för Henry är det viktigt att hans elever 
får möjlighet till anställning både inom och utanför Sveriges gränser. 
 
Härnäst kommer jag att presentera yrkeslärarnas profiler. I slutet av varje 
profil kommer jag att diskutera kring profilerna med fokus på yrkeslärares 
undervisningsarbete inom ramarna för ett arbetsliv och en industriteknisk 
utbildning i förändring. 

Johnny – omtänksam vuxen 

Johnny som är femtiotvå år gammal berättar att han föddes i en medelstor 
stad i Sverige. Han berättar att han bodde de första åtta åren av sitt liv i ett 
arbetarklassområde i den staden. Området var byggt för varvsindustrin 
och fadern arbetade som industriarbetare på varvet medan modern var 
hemmafru. Senare flyttade familjen till ett hus på landet och som Johnny 
uttrycker sig: ”jag började leva i en agrar miljö bland bönder”. Om livet på 
landet berättar Johnny att han för det mesta var med vuxna och jobbade 
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med vuxna, plöjde och körde traktor. Dessutom hade han hundra kaniner. 
Han åkte runt och tävlade med dem. Om sin grundskoleutbildning säger 
Johnny: ”Jag gick ut grundskolan med ganska schysta betyg utan att 
plugga. Jag pluggade lite engelska och det gick åt helsike (skratt)”. Men 
livet fick en ny riktning när Johnny blev sexton år gammal och började 
gymnasieskolan. Då skilde sig hans föräldrar och med deras skilsmässa 
skapades ett liv i osäkerhet och förvirring för honom, säger han. Han 
berättar att föräldrarna var upptagna med sina skilsmässoproblem och det 
var ingen vuxen som såg Johnny. Han saknade ett ordnat liv och han 
saknade en familj, säger han. Johnny berättar vidare att han efter 
föräldrarnas skilsmässa var vilse i livet och inte visste vad han skulle göra 
med sitt liv. Han var för det mesta med sina kompisar som var fyra, fem 
år äldre än han, hade flyttat hemifrån, och i många fall själva inte heller 
hade något ordnat liv. Johnny började gymnasiet på en tvåårig utbildning 
som hette social linje. Utbildningen var enligt Johnny en repetition av 
högstadiet. Men gymnasiet gick inte bra och Johnny hoppade av 
gymnasiet. Han uttrycker sig: ”… då fanns det ingen plats för mig 
hemma, antagligen därför visste jag inte vad jag skulle göra med 
gymnasiet”.  
 
Om sitt liv som en sextonårig pojke säger Johnny: ”Jag flyttade till en 
lägenhet med kallt vatten och utedass, sexton år gammal. Det var inget 
kul, jag hade inga pengar över, jag hade inte råd till bättre heller. Jag 
behövde pengar, jag behövde ett jobb”, men Johnny hade inte lätt att få 
något jobb. Då bestämde han sig för att utbilda sig till svetsare på en 
yrkesskola. Han berättar att svetsutbildningen var på ett år och ledde inte 
heller till något jobb. Johnny som var i stort behov av jobb för att tjäna 
pengar och få ordning på livet började en lärlingsutbildning på det varv 
där hans far arbetade och han blev rörläggare. Han säger: 
”lärlingsutbildning var också ett sätt att umgås med min pappa eftersom 
mina föräldrar hade skilt sig”. 
 
Johnny berättar att han inte heller fick något jobb efter 
lärlingsutbildningen. I samma veva träffade han en äldre kvinna. Kvinnan 
hjälpte honom att få sitt första jobb som mentalskötare i storstaden. Han 
säger att flytten till storstaden bidrog till att han lämnade sina gamla 
kompisar på sin tidigare ort och började träffa nya människor. Dessutom 
kunde han tack vare arbetet för första gången stå på sina egna ben. 
Johnny arbetade i ett par år som mentalskötare och tjänade pengar, men 
om arbetet säger han: ”… det var ett roligt jobb, men det var inte något 
som jag ville göra hela livet”. 
 
Johnny säger att han avslutade sitt arbete som mentalskötare och flyttade 
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till en annan storstad för att börja ett nytt liv, ett liv som enligt honom 
började gå åt rätt håll. Han började med olika industriarbeten tills han fick 
tjänsten som rörmokare på ett företag. Johnny säger också att eftersom 
han var intresserad av industriarbeten lärde han sig flera industriyrken och 
skaffade sig bredare yrkeskunskaper. Han säger också: ”… Jag ville alltid 
visa att jag kunde, jag dög. Jag kunde klara av jobbet. Jag ville alltid få ett 
jobb och tjäna pengar, leva Svenssonliv, slippa vara fattig och beroende av 
pengar hela tiden. Jag ville få ordning på livet, ha en trygghet”. Och det 
fick han till slut. Nu hade han blivit en duktig yrkesman och nu var det 
företagen som ringde och behövde hans yrkeskunskaper. Johnny säger: 
”Jag tjänade pengar. Jag hade kommit ut ur fattigdomen”. 
 
Johnny berättar att när han flyttade till den andra storstaden träffade han 
av en slump människor från medelklassen, människor som sysslade med 
konst och fotografering, människor som studerade på universitet, och 
människor som hade annan bakgrund än han själv och som var lärare, 
författare, musiker. Johnny som hade fått jobb som rörmokare på en 
firma och tjänade pengar berättar att: ”Det var en ny värld för mig. Jag 
ville bli som dem, men jag vågade inte släppa taget. Jag ville inte lämna 
mitt jobb och pengarna och läsa på universitet även om jag gillade den 
nya och okända världen”. Under 70-talet var Johnny också engagerad i 
politik och demokratifrågor, speciellt när det gällde mänskliga rättigheter i 
Chile och i Spanien. I ett par år, vid sidan om det dagliga arbetet som 
rörmokare startade han också en tidning, fotograferade och skrev artiklar 
till olika tidningar i storstaden, berättar Johnny. Han gifte sig med en 
kvinna som var lärare.  

En vuxen förbild för elever 

När Johnny var trettiosex år gammal och medan han fortfarande arbetade 
som rörmokare började han läsa pedagogik på lärarhögskolan och när han 
var fyrtio år gammal fick han sin lärarexamen och började arbeta som 
lärare. Han arbetade på en skola i storstaden innan han bytte till 
Millinggymnasiet. Johnny har arbetat sammanlagt i tolv år som lärare 
varav åtta år som yrkeslärare i svets och VVS på Millinggymnasiet. Han 
har också studerat till specialpedagog på distans vid ett av landets 
universitet. Han säger att han känner igen sig i sina elever och uttrycker 
sig: ”Här hittar jag elever som är ungefär lika vilsna som jag var i min 
barndom”. Han kan knyta an till sina elever, förstå deras känslor, förstå 
deras sätt att agera och han säger att han har väldigt mycket närkontakt 
med dem. Johnny säger också att han vet att han har hjälpt många av sina 
elever. Många av dem har fått jobb, tjänat bra med pengar och hållit sig 
borta från gatan. Det är tack vare hans egen bakgrund han kunnat det, 
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säger Johnny. Han berättar även att han vet att arbete kan hjälpa eleverna 
och det får 90 % av hans elever när de avslutar gymnasieutbildningen.  
 
Johnny berättar att han var glad över att från varje årskull gick minst en 
elev vidare till universitet tills den nya gymnasieskolan Gy2011 trädde i 
kraft. Han berättar vidare att Gy2011 bidrar till skapande av klassamhälle 
eftersom om en elev väljer ett yrkesprogram, då ska eleven ”välja till” 
kurser för att få högskolekompetens. Han säger att det vore bättre att 
eleven automatiskt fick högskolekompetens och om eleven inte klarade av 
kurser som gav högskolebehörighet, då skulle eleven kunna ”välja bort” 
dem. Johnny utrycker sig så här: ”Förstår du skillnaden? Det är en 
jätteskillnad. Det är en jätteskillnad att välja till eller välja bort. För välja 
till krävs en aktiv handling för att lyfta det. Och om du kommer från en 
arbetsklassmiljö som jag kommer ifrån, då ser man det som ett stort steg 
att välja till. Och sen om det skulle vara så att du kan välja bort, då tvekar 
man ganska länge innan man väljer bort det”. Johnny säger också att 
dagens industri citat: ”behöver väldigt kunniga hantverkare för bland 
annat mekanik, elektronik, styr och reglerteknik. Industri är bara inte 
längre att stå och skruva och det är därför väldigt viktigt att yrkeseleverna 
ska studera vidare och möta den moderna industrin”. 
 
Johnny berättar att hans elever är duktiga på de ämnen som berör yrket, 
precis som han själv alltid var. Det finns också elever som börjar på 
Millinggymnasiet med väldig höga poäng från grundskolan, men det finns 
också elever som enligt Johnny, ”har fått lära sig att de aldrig skriver rätt, 
svarar rätt och gör rätt”. Johnny jämför dessa elever med sig själv och 
säger att det är svårt för människor som inte kommer från den klass han 
och hans elever kommer ifrån att förstå dessa elever. Dessa människor 
kallar Johnny för medelklassens snälla människor och säger: ”Det 
farligaste jag vet, det är den här medelklassens snälla människor som går 
från skola till skola till skola (skratt). Först går de i skola för att de ska 
göra det, sen går de i skola för att utbilda sig för att bli lärare och sen går 
de i skola för att skriva läroplan eller att bli specialpedagog, kurator eller 
ah (skratt)”. Skillnaden mellan medelklassens snälla människor och 
yrkeseleverna säger Johnny är: ”De människorna har alltid reflekterat över 
sin kunskap, att de satt längst fram, skrev rätt, svarade rätt och gjorde rätt, 
de här barnen vi har här, de har inte skrivit rätt, svarat rätt och gjort rätt 
och då blir det en konflikt”. Johnny berättar att det finns ett starkt band 
och goda relationer mellan honom och yrkeseleverna vilket till stor del 
beror på att Johnny själv har den bakgrund som eleverna har. Johnny 
berättar också att han själv gjort en klassresa och under resan knäckte han 
koden till ett ordnat liv. Han säger att han alltid tänker på elever som 
kommer från den miljö han kom ifrån, de sitter i den sitsen som han satt i 
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och de vet inte hur de ska knäcka koden. Johnny berättar: ”… jag var som 
dem, jag förstår dem och jag vet hur jag ska hjälpa dem att knäcka koden” 
och han fortsätter: ”… för det var samma sak för mig. Alltså, när jag 
växte upp, att gå in på en högskola liksom, nej, jag kan inte ta det steget, 
det är nog omöjligt, jag måste bli knegare för att jag är född knegare i en 
knegarfamilj. Och sen när jag klev in i högskolan, det var inte svårare än 
gymnasiet, det var bara annorlunda”. Johnny berättar att han lärde sig ta 
sig ut ur fattigdomen till ett ordnat liv och vidare till att studera till lärare 
och till specialpedagog på universitet, något som Gy2011 med ”att välja 
till kurser för att få högskolebehörighet” sätter stopp för hans elever. Med 
dessa erfarenheter berättar Johnny att han vet hur han ska hantera 
konfliktsituationer mellan lärare och elever. Johnny berättar att om det 
blir konflikt mellan lärare och elev är det oftast kärnämneslärare som 
kommer från medelkassen som hamnar i konflikten eftersom de har 
svårare att förstå eleverna. I det fallet fungerar Johnny som en bro mellan 
kärnämneslärare och yrkeselev och talar om för läraren om vikten av 
närkontakt och handpåläggning på elevens axel, säger han.  
 
Johnny berättar att han i samtal med många lärare och även 
specialpedagoger som inte kommer från det samhälle eleverna kommer 
ifrån, får veta att de tror att om man är en bra åhörare och lyssnar på 
eleven, då känner eleven sig sedd och hörd och elevens problem är löst. 
Johnny säger att det förstås är bra att se och höra eleven, men det räcker 
inte. Som lärare måste man också göra något åt situationen, säger han. 
Johnny berättar att han även är med eleverna i deras liv utanför skolan. 
Han beskriver en elev som kom från en familj där fadern var alkoholist 
och brodern satt på ett ungdomshem för narkotikamissbruk och stöld. 
Johnny berättar att han på grund av familjens negativa skolerfarenhet 
hade utvecklingssamtal med föräldrarna i deras hem. När eleven ringde 
någon lördag och mådde dåligt, då lämnade Johnny sina tre barn som 
hade det tryggt och stabilt hemma och tog i stället hand om eleven, säger 
han. Johnny berättar att de tillsammans gick någonstans, åt och pratade. 
Eleven som till och med hade svårt med sitt modersmål, svenska, klarade 
av skolan, är nu reseledare, lever ett sunt liv och talar minst ett 
främmande språk. Johnny berättar också om en VVS-elev i årskurs tre 
som låg efter på grund av hög frånvaro. Han säger att han ibland arbetar 
ideellt för föreningar och då tog han eleven med sig efter skoltiden till 
dessa ideella verksamheter, för att till exempel byta en toalettstol eller 
sätta upp ett tvättställ. Eleven som enligt Johnny ville ”göra något riktigt” 
kompenserade den tid han missade i skolan på grund av frånvaron. 
Johnny säger att han dessutom hade tid för eleven att lära honom delar av 
den kultur som finns inom VVS-yrket och kulturen beskrivs av Johnny på 
det viset: ”… förbered dig ordentligt innan du går till kund, kom i tid, gör 
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jobbet, snacka inte bort tiden med att prata i mobil, städa efter dig, se till 
att kunden är nöjd”. När Johnny berättar om fördelarna med att ta eleven 
med sig till ideella verksamheter säger han att eleven dessutom får träffa 
människor från andra samhällsklasser på dessa föreningar, någon 
möjlighet som eleven inte får annars. Johnny fortsätter: ”… sen blir det en 
bra undervisning också, för då är jag bara med honom och jag handleder 
bara honom”. 

Diskussion 

Det återkommande tema som framträder ur Johnnys profil är att vara en 
omtänksam vuxen för yrkeseleverna. Johnny berättar om tider då han som barn 
för det mesta var tillsammans med vuxna och jobbade med vuxna. I 
ungdomen saknade han familj och hade inte någon vuxen som såg efter 
honom och som vuxen kom han i kontakt med människor från 
medelklassen. Han berättar också om den tid då han är yrkeslärare och 
vuxen och gör något åt elevernas situationer. Det Johnny berättar kan 
förstås i relation till det som Lundgren och Carlsson (2012) skriver om de 
beskyddande och kommunikativa diskurserna. Kommunikationen mellan 
Johnny och hans elever framträder på olika sätt i hans beskrivning av 
möten med elever och undervisning. Dels berättar han att han fungerar 
som en bro mellan kärnämneslärare och yrkeselever, dels berättar han om 
den direkta kommunikation han har med sina elever. Den direkta 
kommunikationen ser jag exempelvis när Johnny berättar att han flyttade 
utvecklingssamtalet hem till eleven eller när han berättar att han och 
eleven tillsammans gick någonstans, åt och pratade. Det som starkast 
framträder ur Johnnys profil är omsorgen om hans elever och de 
relationer som skapas mellan Johnny och eleverna. Lärare-elevrelationer 
och yrkeslärares omsorg om sina elever har också tagits upp i forskning 
och av forskare som Berner (1989), Hiim (2010), Korp (2011) och 
Lagström (2012), men här kan det som Johnny berättar också relateras till 
hans tidigare liverfarenheter. Ur det Johnny berättar framträder att han 
känner igen sig i sina elever, han är med eleverna i deras liv utanför skolan 
och att han bland annat ger eleverna möjlighet att knäcka koder till ett 
ordnat liv, vilket Johnny berättar att han själv gjorde en gång i tiden. Ur 
Johnnys berättade erfarenheter blir det synligt att de relationer som skapas 
mellan honom och hans yrkeselever låter dem komma nära varandra både 
i och utanför skolan (jfr Hiim, 2013). 
 
Johnnys omsorg om sina elever framträder också när han berättar om 
universitetsstudier som en möjlighet för eleverna. Som vuxen förebild 
försöker Johnny utifrån sina livserfarenheter av universitetsstudier också 
visa denna möjlighet för sina elever. Han berättar om dagens moderna 
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industri som inte längre är att stå och skruva, det vill säga han talar om 
skiftande krav på yrkeskunnande, något som kan förstås i relation till 
Lindberg (2003c). De skiftande kraven på yrkeskunnande finns mellan en 
industri där man står och skruvar och en industri som behöver, som 
Johnny kallar, ”en väldig duktig hantverkare” som kan mekanik, 
elektronik, styr- och reglerteknik. En sådan duktig hantverkare kan få sin 
utbildning på universitet. Närmare bestämt handlar yrkesskola-arbetsliv 
för Johnny om yrkesskola-universitet-arbetsliv vilket, enligt Johnny, 
Gy2011 har satt stopp för med sitt ”att välja till kurser för att få 
högskolebehörighet”.  
 
Den vuxne förbilden för yrkeseleverna kan för Johnny inte vara den som 
är från medelklassen och som inte har samma bakgrund som eleverna, 
samt som har svårt att förstå eleverna. Redan i grundskolan hade Johnny, 
som han berättar, fått ”ganska schysta betyg utan att plugga”, men när 
han pluggade lite engelska gick det ”åt helsike”. Johnny säger också att de 
människor från medelklassen som han träffade i storstaden var från en 
värld som var ny för honom. När det gäller hans elever finns det också 
snälla människor från medelklassens som inte känner igen sig i 
yrkeseleverna och inte förstår dem. Medelklassens ”snälla människor” är 
enligt Johnny de som är kärnämneslärare, de som skriver läroplaner, de 
som är specialpedagoger eller kuratorer. De här människorna har som 
Johnny säger gått ”från skola till skola till skola” och är med andra ord 
inte från den miljön som Johnny och hans elever kommer från. Det som 
framträder ur Johnnys beskrivning är att de som inte är från denna miljö 
enligt Johnny har svårt att förstå yrkeseleverna som ”har fått lära sig att de 
aldrig skriver rätt, svarar rätt och gör rätt”, men yrkeseleverna är på 
samma sätt som Johnny duktiga på det som rör yrket. Att yrkeslärare och 
kärnämneslärare försöker hantera skolkulturen och arbetslivskulturen 
genom samarbete beskrivs av Höghielm (2001). Ett sådant samarbete 
menar jag framträder ur Johnnys beskrivning när han berättar att han 
fungerar som en bro mellan kärnämneslärare och yrkeselever. Ur Johnnys 
beskrivning blir det synligt att Johnny anser att kärnämneslärarna är från 
medelklassen och har gått från skola till skola till skola och kan 
skolkulturen, men de är inte från arbetarklassen och kan inte arbetarnas 
arbetskultur. De har därför svårt att förstå yrkeseleverna och därför 
berättar Johnny för dem hur yrkeseleverna ska bemötas.  
 
I gränslandet yrkesskola-arbetsliv försöker den vuxne förebilden Johnny 
öppna flera möjligheter för sina elever i livet efter skolan (jfr Lindberg, 
2003c). Ur hans profil framträder att en av de möjligheter som han 
öppnar för sina elever är att låta dem ”göra något riktigt”. Johnny berättar 
att han tar en elev med sig till ideella verksamheter, till exempel för att 
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byta en toalettstol eller sätta upp ett tvättställ. Johnny berättar också att 
han lär eleven delar av den kultur som finns inom VVS-yrket genom att 
låta eleven ”göra något riktigt”. Detta påminner mig om Höghielm (2001) 
som skriver att yrkeskultur lärs genom arbete inom näringslivet och i det 
fallet försöker Johnny lära sin elev yrkeskulturen i sin undervisning på 
ideella föreningar. Att göra något riktigt såsom det framträder ur Johnnys 
profil handlar för honom om VVS-arbete och inte om andra kunskaper 
som yrkesmatematik eller yrkesengelska. Detta till skillnad mot om 
Johnny annars skulle berätta att eleven exempelvis stannade i skolan med 
honom och fick hjälp med yrkesmatematik.  
 
När Johnny berättar om sina tidigare livserfarenheter berättar han om sitt 
möte med medelklassens människor, lärare, författare och musiker. När 
han berättar om sitt arbete med elever i undervisning berättar han 
likaledes om elevernas möjligheter att få en samhällsbild genom mötet 
med människor från olika samhällsklasser. Det framträder ur Johnnys 
beskrivning att han genom sådana möten som sker på ideella föreningar 
låter eleverna lära sig social kompetens (jfr Hiim, 2013) och hur de ska 
uppföra sig som VVS-arbetare (jfr Lindberg, 2003c). Då säger Johnny att 
han dessutom har tid med handledning eftersom det bara är han och 
eleverna där, det vill säga att det finns tid för kommunikation (jfr 
Lundgren & Carlsson, 2012). 
 
I sitt berättande befinner sig Johnny i ett spänningsfält mellan industrin 
och akademin. Han berättar om en tid då yrkesutbildning skulle leda till 
anställning som svetsare eller som rörmokare. Industriarbeten skulle 
handla om att vara hantverkare, genomföra ett arbete och tjäna pengar. 
Johnnys profil påminner mig om de elever som ingick i Hills (1998) 
forskning, det vill säga så som det framträder ur profilen försökte Johnny 
skaffa sig ett arbete efter yrkesutbildningen och få lön på sina 
hantverkskunskaper. Han hade inte heller några universitetsstudier i sikte. 
Men här händer det något. Johnny berättar om mötet med 
medelklassmänniskor och universitetsstudier. Industriarbete hade bidragit 
till att han skaffade sig ett ordnat liv, men han säger också att han ”ville 
bli som dem”, det vill säga att möta en okänd värld och studera på 
universitet. För Johnny, som det framträder ur hans profil, innebär 
akademiska studier också ett sätt att visa att man kan och att man har 
lyckats knäcka koden från att vara lönearbetare till att bli akademiker. Det 
framträder också att Johnny utifrån sina livserfarenheter ser sina elevers 
yrkesutbildning som en möjlighet där eleverna kan få ett arbete och tjänar 
pengar efter avslutad utbildning. De kan genom arbete skaffa sig ett 
ordnat liv, även om de blir reseledare och inte svetsare eller rörmokare. 
Det viktiga blir i det fallet att klara av skolan, få ett arbete och leva ett 
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sunt liv. Förutom detta berättar Johnny att från varje årskull gick minst en 
elev vidare till universitet. Det vill säga att hans elever, precis som han, 
också mötte den okända världen och studerade på universitet. Det säger 
Johnny att han är glad över.  

Leif – omtänksam vuxen  

Leif är femtiotre år gammal och född i en glesbygdskommun i Sverige. 
Han berättar att när han var liten skilde sig hans föräldrar och han aldrig 
haft kontakt med sin far. Om sin far säger han: ”Han fanns aldrig i mitt 
liv. Pappa fanns liksom inte”. Modern som ensam tog hand om Leif och 
hans tvillingbror flyttade med sina barn till en storstad. Leif berättar att 
hans mor arbetade en period som telefonist och en period som 
sekreterare. Det var i slutet på 60-talet och familjen bosatte sig i ett 
arbetarområde i storstan. Leif säger: ”Jag växte upp i storstan, men på 
arbetarsidan av storstan. Så jag har vuxit på rätt sida av stan (skratt). Jag 
var arbetarbarn, uppvuxen med andra arbetarbarn. I det området vi 
bodde, vi var arbetarbarn allihopa”.  
 
Leif berättar om sina problem i grundskolan. Han säger att lärarna i 
grundskolan aldrig såg hans praktiska sida som han var bra på. De såg 
aldrig att han var en händig pojke. Han säger: ”Jag har aldrig haft något 
läshuvud. Och, då kom jag fram till att jag var dyslektiker, och sen kom 
jag snabbt till en läsklass, eller det var någon som kallade det för obs-
klass”. Leif säger också att han hade det kämpigt i hela grundskolan och 
lärarna undervisade bara i sina ämnen utan att skapa något socialt band 
med honom. Leif berättar om sina lärare att: ”De hade svårt att få kontakt 
med eleverna. De såg bara när man gjorde bus och jag kände mig alltid 
skyldig till allt, till det som jag inte ens hade gjort”. Leif säger att han efter 
grundskolan inte visste vad han ville bli, men han valde ändå att läsa social 
linje på gymnasiet. Han fortsätter: ”Jag fick dåliga betyg på gymnasiet. Jag 
hade ettor i alla ämnen utom gympa där jag alltid har haft femma”. Leif 
säger också att han inte var duktig på att sitta och läsa, men han var alltid 
duktig på att arbeta med händerna. Leif berättar att han var arton år 
gammal när han gick ut gymnasiet. Då började han söka jobb, men han 
kunde inte få något jobb med sina låga betyg från gymnasiet. Han berättar 
att han hade väldigt dålig ekonomi i en period. Han bodde ett tag hos sina 
kompisar och ett tag i en lägenhet på tolv kvadratmeter utan dusch och då 
kände han att botten var nådd, säger Leif. Han säger också att den tiden 
var en väldigt svår tid i hans liv och att han inte hade någon vuxen som 
brydde sig om honom.  
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Leif säger att han ville ändra på sitt liv. Han arbetade extra som städare 
för att kunna betala hyran och inte hamna på gatan, men han ville ha ett 
riktigt jobb för att få ordning på sitt liv. Han fortsätter: ”Jag ville lära mig 
ett yrke, jobba med händerna för jag visste att jag var bra på det, som 
kanske någon annan inte var bra på. Jag ville visa att jag fanns, jag dög”. 
Leif säger också att han visste att han behövde utbildning för att få ett 
jobb. Han ville lära sig ett yrke. Och en dag, av en tillfällighet, var det en 
vuxen som upptäckte att Leif hade något extra i händerna. Den vuxne var 
hans flickväns far som var produktionsteknisk chef i ett stort företag i 
storstaden. Leif berättar: ”Min flickväns pappa hade ju sett min moppe 
(skratt). Jag hade varit där på sommaren. Han såg att jag hade någonting i 
händerna så han föreslog: kommer inte företaget Minoo vara någonting 
för dig? För du tycker ju om och jobba med händerna?” Leif berättar att 
företaget Minoo sökte lärlingar till deras industriskola. Då sökte Leif 
lärlingsutbildningen där och fick en anställning som lärling på företaget. 
Lärlingsutbildningen var tre år. Lärlingarna hade samma tider som 
verkstadsarbetarna. De började klockan sju på morgonen och slutade 
klockan fyra på eftermiddagen. De hade varken påsklov eller jullov, men 
de hade tjugofem dagars semester. 
 
Leif berättar att lärarna på lärlingsutbildningen var duktiga och 
uppskattade det praktiska kunnandet. Under sin lärlingsutbildning fick 
Leif nya förebilder och att vara en duktig operatör, svarvare, fräsare, eller 
verktygsmakare var uppskattat på företaget Minoo. Dessutom såg lärarna 
på lärlingsutbildningen hos Leif det som lärarna på grundskolan och 
gymnasieskolan inte såg, det vill säga hans händighet. Leif säger: ”Jag 
började lära mig för första gången på riktigt, på lärlingsutbildningen på 
Minoo industriskola”. Leif berättar att yrkeslärarna på lärlingsutbildningen 
gjorde honom nyfiken på yrkeskunskap. Han säger: ”Jag ville testa hela 
tiden och se vad händer om jag ökar varvtalet. Hur kan jag få bra yta? 
Varför fick han bra yta, men inte jag? Och vi alla hade ett mål, att lära oss 
verkstad för att klara av jobbet sen”. Leif berättar att han precis som alla 
andra lärlingar också gjorde misstag under lärlingsutbildningen, men 
yrkeslärarna på utbildningen ansåg att lärlingarna inte lär sig om de inte 
gör fel ibland. Han säger: ”… jag håller med dem för jag lärde mig just av 
mina misstag”. Efter lärlingsutbildningen fick Leif anställning på företaget 
Minoo och arbetade där i tretton år som industriarbetare och bland annat 
som CNC-svarvare i ett antal år. Leif berättar att när han var nyanställd på 
företaget Minoo arbetade många äldre och skickliga verkstadsmekaniker 
med avancerad produktion på sina manuella svarv- och fräsmaskiner. De 
hade sina egna revir och varken Leif eller någon av de före detta 
lärlingarna fick gå nära deras maskiner, men Leif säger också: ”Jag har lärt 
mig jättemycket av dem, mycket skickliga svarvare. De brydde sig 
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verkligen om oss som var nya där, men det var också deras revir, det var 
de som bestämde i verkstaden”. Dessa skickliga verkstadsmekaniker 
tillverkade exempelvis med hjälp av sina indikatorklockor avancerade 
arbetsstycken som hade toleranser på ett par tusendelsmillimeter och 
ingen fick störa den känsliga produktionen som pågick. Leif berättar att 
han också började skapa ett revir för sig. Han säger: ”I början så var jag 
nog, som svarvare till exempel, nej, det här är mitt revir, då gjorde jag 
mitt, sen lärde jag mig fräsa, sen lärde jag mig planslipa, sen lärde jag mig 
rundslip, verktygsslip, borrmaskin, då var mitt revir så mycket, mycket 
bredare”. Leif säger att han under de tretton år då han arbetade på 
företaget Minoo utvidgade sitt revir och kunde all typ av 
verkstadsproduktion där. 
 
Leif berättar också om vilka regler som fanns på företaget Minoo, regler 
som han kallar för oskrivna regler, det vill säga regler som inte stod i 
någon lärobok, men som Leif fick lära sig under sina tretton års 
anställning på företaget. Han säger: ”På arbetsplatsen, när man kommer in 
i fikarummet, går man inte och tar första bästa stol för det är någons stol, 
och vill jag ha min fikaplats då fixar jag min stol och min fikaplats”. Leif 
berättar också att han lärde sig att respektera verkstaden, att städa den 
lånade maskinen efter sig, att ta hand om sitt arbete och sin handling, att 
vara artig, att ställa lånat verktyg på rätt plats, att vara pålitlig och att 
respektera tiden. Det var också viktigt att man meddelade till 
arbetsgivaren om man såg att man var försenad till jobbet. Leif berättar 
att när han arbetade på företaget Minoo hjälpte CNC-operatörer varandra. 
Han säger: ”Man väntar inte tills någon säger hörrudu, kom och hjälp mig. 
Jag hjälper dig, du hjälper mig. Vi är ett lag och det är ett lagarbete. Vi ska 
se till att vi ska ha ett jobb och gå till imorgon, men man markerade 
samtidigt sitt revir. Det tillhör också lagen. Att hitta en balans. Det är det 
som är finessen”. Leif berättar att han efter tretton års arbete på företaget 
Minoo klev in i läraryrket. Han har arbetat nitton år som yrkeslärare varav 
sjutton år på Turninggymnasiet. Leif berättar också att han under sin 
lärartjänst studerade pedagogik på universitet och fick lärarbehörighet. 

En gränssättande vuxen i elevers liv 

Leif berättar att industritekniska programmet på Turninggymnasiet har ett 
bra elevunderlag. Eleverna är motiverade till att lära sig yrket och att få ett 
arbete inom det. Han berättar också att han känner igen sig i sina elever 
och att han försöker skapa en god relation med dem, men han säger också 
att han sätter gränser för sina elever hur de får bete sig samt hur nära Leif 
för eleverna komma så att han ”inte bli uppäten”. Många av hans elever 
har inte någon vuxen i livet. Någon vuxen som ser dem och bryr sig om 
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dem. Han jämför detta med sin egen situation i ungdomen och säger att 
han ofta har samtal med sina elever. Samtalen handlar om Leifs arbete på 
företagen Minoo, hur det är ute i verkligheten, livet, arbete, respekt och 
ansvar. Leif säger att eleverna vill höra att hans bakgrund liknar deras och 
att Leif förstår dem. Leif berättar att eleverna växer när de lyssnar på 
honom och fortsätter: ”Vi skapar en relation, med respekt och förståelse 
för varandra”. Leif berättar att det också inträffar samtal med eleverna i 
verkstaden vid en snabbroterande maskin. I den stunden när en elev har 
en viss rädsla för maskinen finns Leif med eleven. Det samtal som sker i 
den stunden och i en sådan situation gör att Leif och eleven kan komma 
varandra närmare, vilket enligt Leif är annorlunda jämfört med de samtal 
som kärnämneslärarna har med sina elever.  
 
Leif berättar att hans elever i allmänhet har svårt med att läsa 
instruktioner och förstå vad de läser, men eleverna är duktiga på fysiskt 
arbete, något som han utifrån sina erfarenheter har förståelse för. Han 
berättar: ”Jag tror att jag förstår dem på ett annat sätt än 
kärnämneslärarna gör för att jag själv har varit en sån pojke som lagt 
energi på annat och det märker jag också på mina elever att de lägger 
energi på annat än skolan”. Leif berättar också att han har stor förståelse 
för eleverna och att han hellre ger ros än ris till dem. Han säger: ”Mina 
elever kommer från en miljö där de hela tiden fått veta att de gör fel. De 
har fått höra det hela tiden, du gör ju fel, du gör ju fel, du gör ju fel, men 
det står till och med i facit, du räknar fel. Men de ska ju få veta när de har 
gjort någonting bra också, någon gång. Det är därför jag sällan sätter IG 
för att just de har fått så mycket skit hela tiden och ska de nu få skit en 
gång till?”.  
 
Leif berättar att eleverna inte växer genom att veta att de hela tiden gör 
fel, utan de växer genom beröm. Han säger också att han genom att ge 
eleverna beröm skapar förutsättningar för dem att växa. Om eleverna 
svarvar fel på någon detalj försöker Leif att hjälpa dem att rädda den 
felsvarvade detaljen med hänsyn till detaljens funktion, i stället för att 
kassera detaljen. Leif berättar att eleverna vet att han kommer från 
industrin och de vet vad Leif pratar om och de litar på vad Leif säger. 
Han fortsätter: ”… även om de gjort kanske många, många saker som har 
blivit felaktiga, men när man talar om för dem när de verkligen har gjort 
någonting bra, då höjer de upp det där. Alltså innan de får det här betyget 
så har vi haft många diskussioner långt, långt innan, så att liksom det här 
G blir ett prisande betyg för att han har tagit sig i kragen”. Leif refererar 
till sin egen barndom och berättar att eleverna är oroliga och rädda när de 
gör fel, precis som han själv var när han var grundskoleelev och 
gymnasieelev. Han fortsätter: ”Jag känner igen mig hos dem allihopa. När 
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jag ropar på mina elever, alltid tror de att de har gjort något dumt och de 
tror att jag kommer med något negativt och så här var det också på min 
skola. Så fort någon lärare ropade på mig, då trodde jag att jag hade gjort 
något dåligt. Jag ser det på många här. De säger på en gång, jag har inte 
gjort något”. Leif berättar att han talar om för sina elever att felet i sig inte 
är något problem, det viktiga är att de lär sig av sina misstag. Leif jämför 
livet i en verkstad med livet i samhället och anser att svarvning och 
fräsning inte är det viktigaste utan att ansvara för sina handlingar och hur 
man beter sig mot varandra är viktigare. Leif säger att han vill att eleverna 
ska prova och ta större skär och om maskin trots aktsamheten kraschar 
gör det inget så länge de inte skadar sig själva. Han anser att det är viktigt 
att eleverna gör fel i skolan eftersom de ska lära sig att ha omdöme att 
göra på rätt sätt, och så att de inte ska göra fel efter utbildningen när de 
börjar arbeta på företag. 
 
Leif berättar om vikten av oskrivna regler inom verkstadsindustrin. Han 
säger att han i sin undervisning berättar mycket om vad som är viktigt för 
eleverna att kunna och hur de ska bete sig på sina framtida arbetsplatser. 
Han säger: ”… något som jag jobbar jättemycket med är att de ska blir 
rumsrena. Hur beter man sig i verkstad? Hur beter man sig mot varandra? 
Och så vidare, så att tillsammans kan vi nå mycket, mycket längre än vad 
jag själv kan göra”. Leif berättar om ordning och reda i verkstaden som 
ett led till en effektiv produktion och anser att verkstaden är elevernas 
revir och att eleverna ska ta hand om den. De ska städa och ställa tillbaks 
verktygen efter sig för att de ska spara tid och hinna med mycket mer. 
Leif jämför också skolan med företagen och säger att lärarna är toleranta i 
skolan och att de blundar för elevernas brister vilket inte är fallet ute i 
företagen.  
 
Leif berättar att det är mycket viktigt för honom att hans elever kommer i 
tid till hans lektion. Enlig Leif är eleverna medvetna om CSNs regler, men 
Leif säger också att han är på elevernas sida och inte följer CSNs regler till 
punkt och pricka, men han vill också se att det har blivit förbättring med 
elevernas sena ankomster. Leif säger att eleverna är vana från sina 
grundskolor att de i alla fall får komma in vid sen ankomst, men han vill 
att de kommer in i vuxenlivet nu. Han säger också att han alltid svarar 
eleverna med ett sms om de skickar det före klockan åtta, det vill säga 
innan lektionen börjar. Det svar som Leif skickar tillbaka består av vänliga 
ord, men om eleven inte sms-ar sin sena ankomst får inte eleven komma 
in i klassrummet förrän Leif och eleven har haft samtal med varandra. 
Leif berättar för eleverna att han sätter gränser för dem eftersom han bryr 
sig om dem. Han berättar också att ungdomarna använder sms som ett 
kommunikationsmedel och han använder samma kommunikationsmedel 
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som eleverna för att kunna skapa relationer med dem och nå dem med 
samma språk.  
 
Leif säger att han dessutom vill att eleverna ska rycka upp sig, bry sig om 
jobbet, göra sitt, men också vara till hjälp och se till att arbetslaget får 
hjälp. Leif säger: ”… en elev som kan sånt, kan såna oskrivna regler är en 
okej kille” och berättar vidare att arbetsgivaren behöver okej killar. Leif 
säger att arbetsgivare på industriföretag ibland ringer honom och frågar 
hur den jobbsökande personen fungerade i skolan när han/hon var Leifs 
elev. Eftersom för Leif är det väldigt viktigt att eleven får jobb och leva 
ett sunt liv hjälper han den jobbsökande förre detta eleven till anställning. 
Leif berättar: ”… om företagare ringer och frågar hur är den här killen? 
Då kan jag väldigt rakt säga så här att, det här är en okej kille, då har vi en 
kommunikation”. Leif berättar vidare att en okej kille som kanske har G 
kan bli rekommenderad av honom när denne söker jobb, vilket en elev 
som kanske har MVG, men inte är en okej kille, inte blir rekommenderad. 
En okej kille tänker inte på sig själv utan på att alla som jobbar på 
företaget i fortsättningen ska ha ett jobb att gå till. En okej kille kan 
tillföra arbetslaget något och tjäna företaget även om denne har fått G 
utifrån Skolverkets betygskriterier. En MVG elev har kanske fått MVG 
för att som Leif uttrycker sig: ”är en individualist som dribblar på egen 
kant”, men detta innebär inte att denne kan tillföra arbetslaget något och 
tjäna företaget. Därför rekommenderar inte Leif en sådan elev någon 
anställning. Men Leif berättar att en elev också kan vara både okej kille 
och MVG elev.  

Diskussion 

Jag vill börja diskussionen med en jämförelse mellan den femtiotreårige 
Leifs profil och den femtiotvåårige Johnnys profil. För Leif, i likhet med 
för Johnny, är i första hand yrkeseleven på den industritekniska 
utbildningen, och omsorgen om eleven, i centrum, och 
industrikunskaperna kommer i andra hand. Omsorgen kan relateras till 
Leifs liverfarenheter. Den visar sig redan när Leif berättar från den tid då 
han växte upp på ”rätt sida” av storstan, det vill säga ”arbetarsida”. Att ta 
hand om varandra, att bry sig om varandra, att bli sedd och bli hörd är de 
ord som ofta nämns av Leif. Han berättar att hans mamma arbetade som 
telefonist och sekreterare och ensam tog hand om honom och hans 
tvillingbror. Han säger också: ”I det området vi bodde, vi var arbetarbarn 
allihopa”. Det som framträder ur dessa beskrivningar är att Leif ser sig 
som en yrkeslärare med arbetarklassbakgrund. Hans arbetarklassbakgrund 
visar sig dessutom vara viktig för hans möte med sina elever och 
undervisning. Det finns också nyansskillnader i Leifs och Johnnys 
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berättade erfarenheter vilka talar för olikheter i deras omsorg om eleverna, 
även om båda lärarna berättar att de känner igen sig i sina elever, de bryr 
sig om sina elever, de ser sina elever och de lyssnar på sina elever. Leif 
berättar om detta att han ser eleverna och lyssnar på dem, medan Johnny 
berättar att det inte räcker att enbart se och höra eleverna och att som 
lärare måste man också göra något åt situationen. Johnny är då, som han 
berättar, med sina elever utanför skoltiden och tar de som missade 
utbildningen med sig till ideella föreningar. 
 
Leif berättar om mötet med vuxna, ett möte som började i barndomen, 
det vill säga då pappan aldrig fanns i hans liv och det var mamman som 
ensam tog hand om honom och hans tvilling bror. Andra vuxna fanns 
också i Leifs liv, men det framträder att de saknade omtänksamhet. 
Exempelvis hade han lärare i grundskolan som hade svårt att få kontakt 
med sina elever och enbart såg elevers bus. Då fanns lärare som inte såg 
Leif och inte brydde sig om honom och lärare som snabbt placerade Leif i 
en obs-klass och inte såg att han var duktig på att arbeta med händerna. 
Det berättas också om andra vuxna och det är de som ser Leif och är 
omtänksamma. Den första vuxna som ser Leif är enligt honom hans 
flickväns pappa. Senare fanns även lärlingslärarna på företaget Minoo 
samt de äldre och skickliga verkstadsmekanikerna som arbetade på 
företaget. Leif berättar om lärlingsutbildningen och säger att han där för 
första gången på riktigt började lära sig.  
 
Det återkommande temat att vara en omtänksam vuxen för yrkeseleverna 
framträder också när Leif berättar om möten med eleverna och 
undervisning.  Han berättar att han förstår sina elever på ett annat sätt än 
vad kärnämneslärarna som inte har arbetarklassbakgrunden gör, det vill 
säga att det framträder att det skapas relationer mellan Leif och hans 
elever som hjälper honom att komma närmare eleverna och kan känna 
igen sig i dem (jfr Hiim, 2013). Leif berättar att han är på elevernas sida 
och inte följer CSNs regler till punkt och pricka och inte heller talar om 
för arbetsgivaren vad eleverna inte kan. Han berättar dessutom att han 
säger till sina elever att det inte är något problem om de gör fel eftersom 
de lär sig av sina misstag. Att låta eleverna lära sig av sina misstag betyder 
alltså, utifrån Hiim och Hippe (2001), en undervisning där yrkeselever får 
möjligheten att lära sig genom att reflektera över vad det var som gick fel. 
Leifs omsorg om sina elever framträder också när han berättar att han 
hellre ger ros än ris till sina elever, sätter prisande betyg för att de har tagit 
sig i kragen, sällan ger dem IG, låter dem växa genom beröm och hjälper 
dem att rädda det felsvarvade arbetsstycket i stället för att kassera det. 
Han berättar också att han ofta har samtal med sina elever, samtal som 
handlar om liv, arbete, respekt och ansvar. Det som Leif berättar kan 
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förstås i relation till det som Lundgren och Carlsson (2012) skriver om de 
beskyddande och kommunikativa diskurserna. Detta påminner mig också 
om Berglund (2009) som skriver att yrkeslärare värderar gemenskapen 
och yrkets dominerande tradition högre än yrkeskunskaper och de vill 
utbilda eleverna till yrkesarbetare som kan få arbete efter utbildningen. 
Det som Berglund skriver stämmer väl med det som Leif berättar, men 
det framträder också att för Leif är, utöver gemenskapen och yrkets 
dominerande tradition, elevernas ansvarstagande för sina handlingar samt 
hur de beter sig mot varandra viktigare än svarvning och fräsning. 
 
Leif berättar om samtalen med sina elever, det vill säga samtal om att 
eleverna ska ta hänsyn till att verkstadsarbete är ett lagarbete, att de ska ta 
hand om verkstaden, städa efter sig, ställa tillbaks verktygen efter sig etc. 
När Leif berättar om sina elever säger han att hans elever litar på honom 
och vet vad han pratar om eftersom han kommer från industrin. Det som 
Leif berättar kan förstås i relation till det som Fejes och Köpsén (2012) 
skriver om yrkeslärares identitetsframträdande och i det fallet ser Leif sig 
själv som en yrkeslärare som kommer från industrin och hans elever kan 
lita på det som han undervisar. Leif går också ett antal gånger tillbaka till 
sina elevers grundskola när han berättar om eleverna, men det som 
framträder ur det han berättar är relaterat till en grundskola där det 
saknades omtänksamhet. Till exempel nämner han att eleverna har fått 
höra att de hela tiden gör fel och att det till och med står i facit att de 
räknar fel, eller att eleverna har blivit vana från grundskolan att de får 
komma in vid sen ankomst. Ur det Leif berättar blir det synligt att det 
finns relationer mellan hans berättade erfarenheter av bristande omsorg i 
hans egen grundskoletid och hans berättade erfarenheter av hans omsorg 
om sina egna elever, en omsorg som av Leif anses vara viktigt för eleverna 
(jfr Korp, 2011). Det vill säga att Leifs erfarenheter av sin grundskola får 
betydelse för det han berättar om sina elever. Ur det Leif berättar 
framträder med andra ord relationer mellan hans uppväxt och hans behov 
av en omtänksam vuxen, och det sätt på vilket han försöker vara en 
omtänksam vuxen för sina elever, samt det sätt på vilket hans 
livserfarenheter blir betydelsefulla i hans möten med eleverna och 
undervisning. 
 
Jämförelsen mellan Leifs och Johnnys profiler visar att båda lärarna är 
från samma generation och antagligen har liknande erfarenheter av en 
svensk industriproduktion och av en svensk industriutbildning under 70- 
och 80-talet. Det vill säga en industriproduktion som i stort sett handlade 
om en människa, en maskin och ett delmoment i taget samt en 
yrkesutbildning som enligt A. Nilsson (2013) eller Ellström och Davidson 
(2001) handlade om att uppskatta praktiskt kunnande och lära sig 
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hantverk. Leif berättar att han hade arbetat som CNC-svarvare på 
företaget Minoo, det vill säga att Leif också har erfarenheter av modern 
och datoriserad verkstadsindustri. Han liksom Johnny befinner sig i sitt 
berättande i spänningsfältet mellan en äldre verkstadsindustri, en modern 
och datoriserad verkstadsindustri och en industriteknisk utbildning. I ett 
sådant fält, och i likhet med i Johnnys, kretsar Leifs berättade 
undervisningserfarenheter också kring den äldre verkstadsindustrin, 
exempelvis med att för eleven rädda den felsvarvade detaljen. Jag menar 
att i dagens moderna industrier är de producerade arbetsstyckena så 
avancerade att det ofta varken är lätt eller lönsamt att lägga tid på att 
rädda dem. Samtidigt, som det framträder ur Leifs profil, är hans syfte 
med att rädda det felsvarvade arbetsstycket inte räddningen av själva 
produkten utan det är omsorgen om eleven och att eleven inte ska känna 
sig misslyckad med sitt felsvarvade arbetsstycke.  
 
För Leif, som det framträder ur hans profil, handlar industriteknisk 
utbildning, i likhet med för Johnny, inte heller om att bli en skicklig 
svarvare eller fräsare, men Leifs profil visar en annan sida av en 
industriteknisk utbildning i förändring. Det är att den industritekniska 
utbildningen kan ses som en utbildning där yrkeseleven kan, kanske för 
första gången under sin utbildningstid, känna sig sedd, hörd, behövd och 
duglig. I en sådan utbildning behöver inte eleven höra att han/hon hela 
tiden gör fel och i en sådan utbildning behöver inte heller eleven få IG 
om han/hon inte har tillräckligt med industritekniska kunskaper, men att 
eleven under sin utbildning ska förberedas för samhällslivet. Och detta 
gör Leif som jag förstår det utifrån sina livserfarenheter.  
 
Leif berättar att han jobbar med att eleverna ska blir rumsrena, rycka upp 
sig, bry sig om jobbet, lära sig att svarvning och fräsning inte är det 
viktigaste utan deras beteende är viktigare, att tänka på lagarbetet, att 
komma i tid till lektionen och att vara okej killar.  Det betyder att för Leif, 
som han säger, att vara en ”okej kille” med andra ord, är att vara social 
kompetent och att ha lämpligt beteende (jfr Hiim, 2010; 2013) vilket är 
viktigare än att vara en MVG-elev. Och det är det Leif säger att han gör i 
sin undervisning, det vill säga att det framträder ur Leifs beskrivning att 
han genom att lära sina elever lämpligt beteende försöker skapa 
förutsättningar för dem att få anställning. Dessutom för hans elever över 
det lämpliga beteendet från yrkesskola till yrkesliv. Tsagalidis (2008) 
skriver att yrkeslärare i sin bedömning av yrkeselevers kunskaper utgår 
ifrån arbetslivets förväntningar på eleverna, och inte från 
betygskriterierna. Utifrån det som Leif berättar framträder att han utgår 
från arbetslivets förväntningar på eleverna och det framträder också att 
för Leif finns två olika typer av bedömningar, en från Skolverket och en 
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från elevens sociala kompetens. MVG-eleven har bland annat fått MVG 
utifrån Skolverkets betygskriterier, men bedömningen utifrån vad som är 
social kompetens och vad som är det lämpliga uppförandet görs utifrån 
Leifs livserfarenheter. Det som framträder ur Leifs beskrivning visar att 
för Leif är elevens sociala kompetens viktigare än MVG-betyget när 
eleven ska bli rekommenderad ett arbete. 

Anders – grundkunskap  

Anders berättar att han är trettiofyra år och född och uppvuxen i ett litet 
samhälle utanför en industrikommun i närheten av den kommun som 
Drillinggymnasiet ligger i. Han bor fortfarande i det lilla samhället fast i 
ett annat hus. Anders säger också att han var sju år gammal när hans 
föräldrar köpte en moped till honom vilket ledde till att han i tidig ålder 
blev intresserad av teknik och mekanik genom att meka med mopeden. 
Anders föräldrar arbetade med marknad och försäljning, i synnerhet med 
export. De sålde alla möjliga produkter från trädgårdsmöbler till 
maskeringar för lackeringsanläggningar och Anders sysselsatte sig själv. 
Han säger: ”I det samhället jag växte upp i, fick man ingenting serverat 
där. Det fanns inga färdiga aktiviteter, då fick jag alltid sysselsätta mig 
själv, komma på saker själv. Jag skruvade mycket grejer och så här. Sen 
åkte jag skidor på vintern”. Anders berättar att han själv lärde sig 
grundkunskaperna inom mekaniken genom att lossa på skruvar och se 
vad som fanns bakom dem och sedan dra åt dem igen. Ett sätt som 
hjälpte honom att förstå hur mekanisk teknik var uppbyggd, vilket också 
motiverade honom för verkstadsindustrin, säger han. 
 
Anders avslutade grundskolan med bra betyg och som han säger: ”… så 
kunde jag välja vilken linje jag ville, men jag ville läsa industriell-teknisk 
linje för jag verkligen ville jobba med det”. Då valde Anders att gå på en 
yrkesskola i närheten av samhället där han bodde. Anders berättar att 
undervisningsmaterialet på den tvååriga industriell-tekniska linjen bestod 
av verkstadsritningar, skärandeverktyg, skjutmått och mikrometrar samt 
konventionella (manuella) svarv- och fräsmaskiner. När han och hans 
klasskamrater kom till skolan ställde de sig vid varsin svarv och fräs, läste 
ritningen på den produkt som skulle tillverkas, plockade fram de verktyg 
som behövdes för produktionen och sedan kom den slutliga fasen, det vill 
säga hantverket. Anders säger att med hantverket menas att eleverna 
utifrån ritningarna och med hjälp av rätt val av verktyg producerade en 
perfekt produkt med rätt mått, mått som oftast hade en tolerans på ett par 
tusendelsmillimeter. Om hur Anders lärde sig verkstadsteknik26 säger han: 

                                           
26

 Med verkstadsteknik menas verkstadsindustrins teknik. Därför används verkstadsteknik 
och industriteknik som synonyma i denna avhandling. 
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”Jag lärde mig inte genom att sitta framför en dator och bara skriva in det 
och få det utfört. Vi körde mycket konventionella maskiner. Vi lärde oss 
hantverket”. Anders berättar att CNC-maskinerna har tagit bort känslan 
för verkstadsteknik. Med hjälp av datorer är det självklart lättare att 
producera arbetsstycken som håller ett par tusendelsmillimeter i tolerans 
än att arbeta med manuella svarv- och fräsmaskiner, säger Anders. Han 
fortsätter: ”Jag tror att man får mer förståelse för det om man jobbar 
konventionellt, än att sitta och titta in i en glasruta [på en CNC-maskin] 
att, så gjorde den. Men verkstadsutbildningen är tyvärr lika med CNC-
teknik och då försvinner hantverket”.  

 
Anders berättar att han arbetade i tolv år som verkstadsmekaniker och 
CNC-tekniker på ett industriföretag och att han efter några års arbete i 
industrin förstod hur produktionen höll ihop. Han säger att det inte räckte 
att bara veta hur man startade en svarvmaskin, planade av och svarvade av 
en axel och stängde av maskinen, utan det behövdes också kunskap om 
bearbetningsmaterial, kunskap om verktyg, kunskap om mätverktyg, 
kunskap om maskindelar och även en viss känsla för bearbetningen för att 
produktionen ska bli av. Han berättar också att på industriföretag som 
han arbetade i, var det viktigt att producera rätt och felfritt från början, 
men om det blev fel skulle han förstå vad felet var för att så fort som 
möjligt kunna lösa problemet och fortsätta med produktionen. Han säger 
att för detta krävdes goda tekniska grundkunskaper och dessa kunskaper 
kom han i kontakt med redan som sjuåring. 

Kunskaper om manuella skärandet maskiner för elever 

Anders berättar att han klev in i läraryrket och blev CNC-lärare tack vare 
en platsannons. Han säger att verkstadsteknik alltid hade funnits i hans liv, 
först som hobby och senare då han var lärling på industriell-teknisk linje 
och till slut då han blev anställd på ett industriföretag. Följaktligen blev 
det som en naturlig process att i nästa steg också undervisa i 
verkstadsteknik och CNC-teknik på industrigymnasiet, säger han.  Anders 
berättar också att de kurser som han undervisar i inte ingick i hans egen 
utbildning på industriell-teknisk linje, men att han har lärt sig avancerad 
CNC-teknik under sina tolv års arbete som CNC-tekniker. Han säger: 
”Jag har jobbat i tolv år i industrin, så jag kan allt som de läser här, och 
mycket mer än det, jag har kört fyraxligt [CNC-maskin], mer avancerat”. 
Anders säger att han är stolt över sin tillhörighet i verkstadsindustrin och i 
industriskolan. Han berättar också att han även har en avvisande ställning 
till Skolverket och dess inblandning med sina kursmål, elevmål och 
betygskriterier i industriteknisk utbildning. Han fortsätter: ”… det är vi 
som är företaget. Det är vi som vet vad vi vill ha. Jag har svårt och förstå 
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varför Skolverket ska veta bättre än vi, vad vi behöver”. Han säger också: 
”Eleverna hoppas på att få anställning hos oss, och då ska vi se vad 
Skolverket tycker att vi ska behöva? (skratt). Det är vi [industrilärare] som 
är mitt i företagsverksamheten och vet precis vad de ska kunna för att få 
jobb på industrin”. Anders berättar också att det finns luddighet och 
utrymme för olika tolkningar i kursplanen, därför får inte alla elever i 
Sverige en likvärdig utbildning inom industriprogrammet. Han säger att 
eleverna får olika betyg för samma kunskap i Sverige och det vore bättre 
om yrkeslärarna i industriprogrammet skulle utgå från gröna certifikatet27 
för bedömning av elevers yrkeskunskaper i stället för att utgå från 
Skolverkets kursmål och elevmål. Det gröna certifikatet är enligt Anders 
framtaget av ett svenskt företag och utgår från det som företagen tycker 
att en elev ska kunna efter en treårig gymnasieutbildning. Anders berättar 
att det gröna certifikatet består av en teoretisk del och en praktisk del som 
eleverna ska klara. Han berättar också att det gröna certifikatets övningar 
grundar sig på skärandebearbetning genom manuella svarv- och 
fräsmaskiner.  
 
Anders säger att det är väldigt viktigt att eleverna som ett första steg 
arbetar grundligt med manuella svarv- och fräsmaskiner för att få tekniska 
grundkunskaper. I nästa steg kan de lära sig CNC-teknik eftersom de då 
kan förstå vad de gör. Om en elev kan grunden ordentligt, och får 
förståelse för hur tekniken fungerar, kommer eleven att bli motiverad för 
yrket och klara av verkstadsarbetet, säger Anders. Övningar som Anders 
anser kunna bidra till grundkunskaper, när eleverna arbetar vid de 
manuella maskinerna, är övningar till det gröna certifikatet. 
Industriföretag är enligt Anders mycket villiga att anställa elever som har 
grönt certifikat eftersom de då vet att eleven klarar av industriarbetet. Det 
gröna certifikatet är någonting som företagen dessutom kan låta sin 
personal skaffa sig för att kartlägga kunskap och kunskapsbehov hos sina 
anställda, berättar Anders. 
 
Anders säger att många av hans elever har invandrarbakgrund. Han 
fortsätter: ”… men jag tror att de är födda här. Alltså det hörs inget på 
deras språk. Problemet med dem är inte språket. Problemet är deras 
motivation”. Anders berättar att hans elever i stort sett är omotiverade 
och att de varken är intresserade av att ta vara på Anders 
verkstadstekniska kunskaper eller arbeta med övningar till det gröna 
certifikatet. Han säger: ”De skolkar mycket och ja, de är sena till lektion, 
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 Grönt certifikat är en yrkescertifiering för CNC-tekniker. Certifiering finns på tre nivåer, 
grön, blå och svart. Det gröna certifikatet som är den lägsta nivån på certifieringen 
säkerställer yrkeskompetens vid skärande maskiner, både manuella och datoriserade. 
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de är trötta ah, det är sånt. Jag vet inte om det har med åldern och göra, 
eller så attityden eller vad man ska säga”. Anders berättar att han har 
genomgång för eleverna i klassrummet av vad de ska göra när de kommer 
till skolans verkstad, men när eleverna är i verkstaden märker Anders att 
de inte har lyssnat på genomgången. Resultatet blir att nästan alla elever 
behöver hjälp samtidigt och de ropar på honom gång på gång. Anders är 
tvungen att springa från maskin till maskin och förklara en gång till vad de 
ska göra. Han säger också att han har svårt att förstå sina elevers dåliga 
motivation för industriteknisk utbildning. Han uttrycker sig: ”De får egen 
laptop, de får gratis penna, papper, böcker, gratis skolmat och inte vilken 
mat som helst heller, alltså det är riktigt, riktigt god mat. De får 
studiemedel för att de bara ska komma till skolan (skratt) och vi försöker 
också hjälpa dem att få godkänt (skratt). Vad ska man göra mer? Hur kan 
man motivera dem annars då? Nej, jag har svårt att förstå dem”. Anders 
berättar också att han antar att många av hans elever vill arbeta efter 
avslutad gymnasieutbildning, men han säger samtidigt: ”… jag tycker inte 
att de kan så mycket om jag ska jämföra dem med de som jobbar ute på 
företag. Inga av dem. Jag har ingen duktig elev, inte någon av dem. Hur 
ska de klara av arbetet sen?”  

Diskussion 

Det återkommande tema som framträder ur Anders profil är att undervisa 
yrkeseleverna i de grundkunskaper som anses som viktiga för utbildningen. Till 
skillnad från Johnny och Leif som berättar om sina relationer till sina 
elever och att de ser sina elever, hör dem och känner igen sig i dem 
berättar Anders om industriteknisk utbildning och om kunskaper om 
manuella skärande maskiner som viktiga för utbildningen. Anders berättar 
att han redan som yrkeselev på industriell-tekniska linjen arbetade med 
manuella skärandemaskiner och lärde sig hantverket. Anders har även 
erfarenheter av moderna CNC-maskiner och säger att han har arbetat 
med avancerade fyraxliga CNC-maskiner. Så som det framträder ur 
Anders profil befinner han sig i sitt berättande i ett spänningsfält mellan 
arbetsliv och skola, dock närmare arbetslivet än skolan (jfr Fejes & 
Köpsén, 2012). Det blir synligt ur Anders profil att arbetslivet skiftar 
mellan en äldre verkstadsindustri där man svarvar och fräser ett 
delmoment i taget och en modern och datoriserad verkstadsindustri där 
man producerar ett nästan helt arbetsstycke på en och samma gång på en 
fyraxlig CNC-maskin. Undervisningen genomförs också i detta fält och i 
övergången från den äldre verkstadsindustrin till den datoriserade 
verkstadsindustrin där han främst försöker lära sina elever den 
förstnämnda. Detta kan ha med hans erfarenheter av yrkesutbildningen på 
den industriell-tekniska linjen att göra. På den industriell-tekniska linjen 
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arbetade han med manuella skärande maskiner och lärde sig hantverket, 
och manuella skärande maskiner ser han som viktiga i sin undervisning, 
berättar han. Det blir synligt i profilen att Anders ser det som ett problem 
att hans elever inte samarbetar med honom och inte vill arbeta med 
manuella skärande maskiner eller med övningar till det gröna certifikatet 
och lära sig hantverket. Anders berättar om elevernas ovilja till 
yrkesutbildningen, skolk, trötthet och sena ankomster. Det leder mig till 
Nyberg (1988) som undersökte arbetsmotivationen bland finlandssvenska 
yrkeslärare och kom fram till sju motivationssänkande variabler, varav 
elevproblem var en28. Detta problem framträder ur Anders profil och kan 
vara en orsak till att Anders lämnade läraryrket och återgick till sitt gamla 
arbete som CNC-operatör. 
 
Jag menar att det finns relationer mellan Anders berättade erfarenheter av 
lärandet av grundkunskaper i barndomen och i yrkesskolan och hans 
berättade erfarenheter av sin undervisning i grundkunskaper för hans 
elever. Anders berättar att han redan i barndomen mekade med sin 
moped, lärde sig grunden på egen hand genom att lossa på skruvar, se vad 
som fanns bakom dem och sedan dra åt dem igen. Han berättar att han 
genom detta fick förståelse för teknik, något som motiverade honom för 
verkstadsindustrin och till valet av studier på industriell-tekniska linjen. 
Detta resonemang visar sig återigen när Anders berättar om sin 
undervisning. Han berättar att grundkunskaperna inom yrkesämnena 
uppnås genom arbete på manuella maskiner, och övningarna i dessa 
grundkunskaper finns i det som kallas för gröna certifikatet. Han säger 
också att han vill att eleverna ska arbeta med övningar till gröna 
certifikatet, få förståelse för teknik och bli motiverade för yrket och klara 
av verkstadsarbetet, så som han berättade att han gjorde när han lärde sig 
grundkunskaperna. Det framträder ur hans profil att han också försöker 
lära sina elever grundkunskaperna genom att öva dem på manuella 
skärande maskiner. Med andra ord försöker Anders undervisa sina elever 
om det som finns bakom den datoriserade skärande bearbetningen, det 
vill säga om hur manuell svarvning och fräsning går till, innan eleverna 
börjar lära sig svarvning och fräsning på datoriserade CNC-maskiner.  
 
Anders berättar också om en viss känsla för skärandebearbetning vilket 
eleverna lär sig genom erfarenheter. Denna känsla, som den framträder ur 
Anders beskrivning, är en produktionskänsla. Men det framträder också 
en annan känsla i det som Anders berättar om sina elever och denna 
känsla är det som Berner (2009) skriver om, nämligen känslan av att 
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 De resterande sex variablerna är arbetsbörda, upplevelse av otillräcklighet, byråkrati, 
materiella brister, utvecklingshinder och kollegiala problem. 
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kunna CNC-maskinerna. Jag menar att Anders har en känsla för vad hans 
elever kan och inte kan, men han ser på kunskaper om skärande maskiner 
som en helhet, det vill säga att hans elever antingen kan svarv- och 
fräsmaskinerna eller inte. Anders säger utifrån denna känsla, som enligt 
mig grundar sig på hans tidigare yrkeserfarenheter, att hans elever inte kan 
så mycket. Jag menar att Anders har en viss känsla för vad yrkesutövare 
på företag kan och vad hans elever kan och då jämför han i sitt berättande 
dessa två när han säger: ”… om jag ska jämföra dem med de som jobbar 
ute på företag. Inga av dem. Jag har ingen duktig elev, inte någon av 
dem”.  
 
Den helhetssyn på teori och praktik som Hiim och Hippe (2001) skriver 
om är för Anders förknippad med övningar till gröna certifikatet och det 
handlar om grundkunskaper inom skärande bearbetning via manuella 
svarv- och fräsmaskiner. Övningarna till gröna certifikatet är framtagna av 
ett svenskt industriföretag, säger Anders. Ur det Anders berättar 
framträder att han är intresserad av att undervisa i vad industriföretagen 
tycker att eleverna ska kunna. Det blir också synligt att han väljer 
övningarna till gröna certifikatet för att eleverna ska få grundkunskaper 
inom industriteknisk utbildning och för att de ska klara sig på sina 
framtida arbetsplatser, det vill säga att de kunskaper om manuella 
maskiner som undervisas nu ska komma till användning tre år senare när 
eleverna får arbeta inom industrin (jfr Berner, 1989; Hiim, 2010; 2013; S. 
Johansson, 2009; Lindberg, 2003c). Med tanke på hur arbetslivet har 
förändrats kommer kanske Anders elever aldrig att arbeta med manuella 
skärande maskiner på sina framtida arbetsplatser, men så som det 
framträder ur Anders beskrivning ger kunskaper om manuella maskiner 
eleverna förståelse för skärande bearbetning som är den gemensamma 
nämnaren i både manuella och datoriserade svarvar och fräsar. 
 
Tidigare forskning talar om yrkeselevers ganska ringa kontakter med 
näringslivet under deras yrkesutbildning (se t.ex. Håkansson & Nilsson, 
2013a). Hiim och Hippe (2001) skriver också att yrkesundervisning ofta 
saknar återkoppling till teori från praktiskt arbete och produktion och 
detta innebär att en del yrkeselever inte uppfattar teoriundervisning som 
betydelsefull och nyttig. Anders undervisar i ett industrigymnasium och 
hans elever har dagligen kontakt med yrket. Anders säger till och med att 
det är de som är företaget, det är de som är mitt i företagsverksamheten 
och de vet bättre än Skolverket vad eleverna behöver kunna för att få 
anställning. Men enligt Anders är hans elever varken intresserade av 
teoretisk eller praktisk undervisning. Han berättar också att hans elever är 
dåligt motiverade till att arbeta med övningar till gröna certifikatet och att 
de har hög frånvaro. Ur Anders beskrivning visar sig övningarna till gröna 
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certifikatet vara såsom de skoluppgifter som Lindberg (2003c) skriver om, 
det vill säga övningar som till exempel består av modeller, ritningar och 
verktyg. Eleverna läser och tolkar ritningarna, genomför ett arbete och 
prövar något i arbetet för att lära sig hur en maskin fungerar eller hur en 
skärande bearbetning genomförs. Utifrån det Anders berättar framträder 
att övningarna till gröna certifikatet varken är motiverande eller 
stimulerande för Anders elever. Det innebär att det som motiverade 
Anders för verkstadsindustrin motiverar inte hans elever, inte ens när de 
till skillnad mot Anders ”får allt gratis”. 

Oskar – grundkunskap  

Oskar berättar att han är tjugoett år gammal och säger sig vara glad över 
sin barndom. Oskar är född och uppvuxen i en industrikommun, i en 
familj där han fick väldigt mycket uppmärksamhet och kunde ägna sig åt 
sina hobbyer. Oskar säger också att han växte upp i en familj där praktiskt 
arbete uppskattades. Farfadern är bilmekaniker, fadern arbetar som 
mättekniker inom vägbyggen och modern som undersköterska. Hans far 
är en händig människa som aldrig anlitar folk för bilreparation eller 
husrenovering. Oskar berättar vidare att han sen barndomen var med sin 
far och sin farfar och mekade med bilen, renoverade huset och lärde sig 
mycket om bilar och husrenovering. Oskar säger: ”Jag blev händig när jag 
hela tiden höll på med det praktiska. Jag köpte mopeder och med dem 
växte motorintresset. Sen började datorer komma in och jag började lära 
mig hur man byggde om dem och vad tekniken bakom dem var”. Enligt 
Oskar var det i hans familj fint att vara praktiker och kunna laga och 
renovera.  
 
Oskar säger att han klarade av grundskolan med bra betyg, men han var 
överhuvudtaget väldigt duktig på att arbeta med händerna och lära sig 
genom praktik, mer än att lära sig genom att läsa. Oskar berättar att han 
tillhör den generation som växte upp med bredband och datorer och att 
han exempelvis var bättre på datorer och el än sin far vilket han ofta fick 
beröm för av honom. Han säger att datorer och elektronik var hans 
största intresse och när han kom hem från skolan satte han direkt i gång 
med att plocka isär datorer, uppgradera dem och bygga om dem. Detta 
intresse följde Oskar i valet av hans gymnasieutbildning. Han valde att 
läsa sin gymnasieutbildning på industrigymnasium Drillinggymnasiet som 
låg tre mil ifrån hans föräldrahem enbart för att han ville studera något 
praktiskt, säger han. Oskar studerade till automationstekniker med 
inriktning mot reparation och service på CNC-maskiner. Om sin fritid 
efter skoldagen säger Oskar: ”… det var också mycket datorer och sånt, 
byggde egna datorer, uppgraderingar och sånt. Sen var det också mycket 
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datorspel. Jag var mycket på nätet och spelade lan på nätterna”. Han 
berättar att yrkesutbildningen var en mycket bra utbildning, men han är 
ändå kritisk till vissa kurser som ingick i utbildningen, vilka inte kommer 
till användning i det verkliga livet som automationstekniker. Oskar säger: 
”Jag tycker till exempel, det är helt onödigt att läsa matte-C, för att det 
inte finns en enda människa jag har träffat på i världen som kan förklara 
för mig varför man ska läsa matte-C. Vad ska man ha det till i 
verkligheten?” Oskar berättar vidare att allt som han lärde sig av sin farfar 
som är bilmekaniker var nyttigt eftersom han kunde använda kunskaperna 
när han mekade med sin moped och sina bilar. Det är likadant med det 
som han lärde sig av sin far. Alla dessa kunskaper kan han använda i 
verkligheten berättar Oskar. 

Kunskaper om modern teknik för elever 

Oskar berättar att han arbetar deltid som yrkeslärare på Drillinggymnasiet 
och deltid som servicetekniker på Drilling company. Han berättar att det 
inte alls är säkert att de elever som utbildas på Drillinggymnasiet får en 
anställning på Drilling company. Drilling company anställer också många 
utifrån, men det händer också att de elever som är duktigast i skolan 
erbjuds anställning på företaget och får vara kvar. Han säger att alla hans 
klasskamrater fick arbete på andra företag efter avslutad utbildning, men 
som han uttrycker sig: ”… de tyckte att jag var duktigast, då fick jag göra 
min APU här och sen hade jag tur, för att de erbjöd mig också anställning 
sen när jag blev klar”. Oskar berättar att nu, när han arbetar både som 
servicetekniker och CNC-lärare, ser han i sin dagliga kontakt med 
industriföretag att industriföretagen använder sig av moderna 
industrimaskiner. Det är kunskaper om modern teknik som värderas högt 
av industrin, säger Oskar.  
 
Oskar berättar att de övningar som han använder är en utstakad kursgång 
som han har fått från ett annat Drillinggymnasium där han själv var elev 
och det han själv använde under sin utbildningstid som yrkeselev. 
Övningarna är samma i alla Drillinggymnasier och meningen är att 
yrkeslärarna i dessa skolor ska kunna undervisa utifrån dessa 
gemensamma övningar för att erbjuda Drilling companys elever en 
likvärdig utbildning. Men Oskar säger också: ”Jag tyckte att de gamla 
övningarna inte var bra och våra elever kunde inte genom de övningarna 
lära sig den moderna tekniken som de behöver sen och då började jag 
göra om dem. Så, här nere sitter jag och gör hela tiden egna 
övningsuppgifter och bygger på den utstakade kursgången”. När det gäller 
konstruktionen av uppgifterna berättar Oskar att olika industriföretag 
arbetar med olika specialiteter och att skolan vill att eleverna gör sina 



 104 

APU på olika företag för att bli bekanta med olika typer av produktion. 
Han fortsätter: ”Jag har en väldigt god kontakt med våra elevers 
praktikplatser och så frågar jag dem om deras tycke och tänk för att ge 
dem [eleverna] rätt kunskap och alla använder den modernaste tekniken 
som finns”.  
 
När Oskar berättar om sina elever säger han: ”… de är lite trötta och slöa, 
men jag ser, de verkligen tar för sig när de ser nyttan med det. Jag har 
elever som inte ens tar rast, de kör [CNC-maskinen] bara för de tycker att 
det är roligt. De missar nästan bussen hem, men de kör, [och säger:] aa, 
jag ska bara köra det och sen ska jag hem”. Däremot är eleverna mindre 
motiverade när det gäller kärnämnen eftersom de inte ser någon nytta 
med dem i sina framtida yrken, säger Oskar. Han berättar: ”… till 
exempel, matematik-C är inte nyttigt för dem för de har ingen användning 
av det sen när de jobbar på industrin”. Oskar säger också att 
kärnämneslärarna brukar argumentera för sina ämnen, men han vet att en 
CNC-operatör klarar sitt arbete utmärkt utan att kunna mycket 
matematik. Inte heller svenska eller engelska används för CNC-
programmering, säger Oskar. CNC-maskinerna är avancerade datorer och 
har ett eget språk som kallas för ISO-språk. Språket är internationellt och 
det är det språket som är viktigt för eleverna att kunna programmera, 
berättar Oskar. Han säger att det är viktigt för honom att eleverna lär sig 
det som de kan ha nytta av i verkligheten och det som de kan ha nytta av 
är kunskaper om den moderna tekniken. Oskar berättar: ”… vem gör 
gängsvarvning i en konventionell svarv nuförtiden? Alla kör ny teknik, 
CAM-bredning, körning, produktion på hög nivå. Mest avancerade 
teknik”. Enligt Oskar vill äldre lärare oftast att deras elever ordentligt ska 
kunna konventionella (manuella) svarv- och fräsmaskiner. Han säger att 
äldre lärare lärde sig verkstadsyrket många år tillbaka i tiden och de har 
förlorat kontakten med dagens moderna industri. De äldre lärare som 
betonar gammal teknik vet dels inte vad den moderna industrin behöver 
och har dessutom svårt att lära sig den moderna tekniken, säger Oskar. 
 
Oskar berättar att han känner igen sig i eleverna. Han och eleverna är från 
samma generation med likvärdiga intressen, säger han. Oskar berättar: 
”De har också precis som mig, vuxit upp med bredband och datorer och 
vi förstår varandra bra”. Han säger också att han vet att många elever är 
trötta på morgnarna eftersom de är på nätet och spelar lan på nätterna. 
Det är något som han har förståelse för eftersom både han och hans 
klasskamrater också gjorde det när de gick i gymnasiet. Han fortsätter: 
”Eleverna är de som är den trevliga biten så att säga. Det tycker jag 
absolut trots att de är lite bråkiga och busiga och lyssnar aldrig och så 
(skratt) är det de som är den trevliga biten. Du vet, gymnasieeleverna är 
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väldigt lugna och fina och trötta (skratt), men det är de som gör att det 
blir roligt med att vara lärare så att säga. Helt klart”. Oskar nämner att 
vissa äldre lärare klagar på att eleverna inte lyssnar på dem vilket till en 
viss del kan stämma. Oskar säger att problemet oftast ligger i att lärare 
och elever inte förstår varandra eftersom de är från olika generationer. 
Äldre lärare vill ofta tvinga eleverna att uppföra sig på samma sätt som de 
själva uppförde sig när de gick i skolan, vilket eleverna inte vill. Han 
berättar vidare: ”De lyssnar lite mer på mig om jag säger liksom, det här är 
lite viktigare än allt annat. Ni ska lägga krut på det. Då ser jag ju att de ser 
upp mig lite för jag har ju ändå varit där, bara för något år sedan. När de 
andra [lärare] gick ut gymnasiet, då var det ju liksom trettio år sedan. Så, 
jag tror att de [eleverna] kan se lite närmare på det”. 

Diskussion 

Det återkommande tema som framträder ur Oskars profil är att undervisa 
yrkeseleverna i de grundkunskaper som anses som viktiga för utbildningen. Oskar 
berättar att kunskaper om moderna datoriserade skärande maskiner är 
viktiga i industriteknisk utbildning. Hans profil visar att det finns 
relationer mellan den moderna teknik som han anser att hans elever ska 
lära sig och den moderna teknik han själv har lärt sig. Oskar kom redan i 
barndomen i kontakt med datorer och bredband. Datorer och elektronik 
var hans största intressen och han plockade isär datorer, uppgraderade 
dem och byggde om dem, berättar han. Datorer och elektronik finns även 
i hans automationsteknikerutbildning, en utbildning som han valde att 
studera och som hade inriktning mot reparation och service på 
datoriserade skärande maskiner (CNC-maskiner). Oskar berättar att 
Drillinggymnasiet tyckte att han var en av gymnasiets duktigaste elever 
och därför fick han anställning som yrkeslärare och servicetekniker på 
Drilling company. På så sätt är Oskar en yrkeslärare som kommer direkt 
från yrkesutbildning, som yrkeselev, till yrkesskola som yrkeslärare. 
 
Synen på vad som är relevant yrkeskunnande varierar under olika 
tidsperioder (se t.ex. Davidson & Svedin, 1999; Kallinikos, 2010; Sandkull 
& Johansson, 2000). En jämförelse mellan den trettiofyraårige Anders 
profil och den tjugoettårige Oskars profil visar hur synen på 
yrkeskunnande förändras. Båda undervisar på Drillinggymnasiet som är 
ett industrigymnasium. Som det visar sig i Anders profil har han 
erfarenheter av industris krav på yrkeskunnande genom sin 
yrkesutbildning och genom sin anställning som industriarbetare. När han 
var yrkeselev på industriell-teknisk linje uppfylldes kravet på 
yrkeskunnandet i hans utbildning genom att varje elev stod vid sin maskin 
och producerade var sitt arbetsstycke. Som det framträder ur Anders 
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profil drogs han också in i den tekniska utvecklingen inom industrin och 
industrins förändringar när han arbetade på industrin. Han säger till 
exempel att han arbetade med fyraxliga CNC-maskiner. Att lära sig 
avancerade fyraxliga CNC-maskiner och att arbeta med den moderna 
datoriserade industrin kräver andra typer av yrkeskunnande än det som 
kan läras genom att stå vid en manuell svarv och svarva ett arbetsstycke. 
Anders berättar att han först vill lära sina elever manuella skärande 
maskiner och i nästa steg avancerade CNC-maskiner. Jag menar att det 
Anders berättar kan förstås i relation till hans tidigare livserfarenheter 
vilka inkluderar de förändringar i synen på yrkeskunnande som han mött i 
arbetslivet under olika tidsperioder av sitt liv. Situationen är annorlunda 
för den tjugoettårige Oskar som inte har arbetat inom industrin och som 
blev yrkeslärare direkt efter avslutad gymnasieutbildning. Han har inte 
yrkeserfarenheter från industrins nya krav på yrkeskunnande i olika 
tidsperioder. En jämförelse mellan deras profiler visar på nyansskillnader i 
det de berättar om vilka industritekniska kunskaper deras elever ska 
kunna. Egna erfarenheter av vad industri är och vad industriproduktion 
innebär visar sig betydelsefulla i deras beskrivningar av möten med elever 
och undervisning. I sitt berättande befinner sig Anders dels i vad hans 
egen yrkesutbildning innehöll och vad hans elevers yrkesutbildning ska 
innehålla, och dels i arbetslivet med vad industriarbetare på företag kan 
och vad hans elever inte kan. Oskar, liksom Anders, befinner sig dels i 
vad hans egen yrkesutbildning innehöll, vilka ämnen som var nyttiga eller 
onyttiga och vad hans elevers yrkesutbildning ska innehålla, och dels i 
arbetslivet med vilka moderna CNC-maskiner som används inom 
industrin. Med denna jämförelse menar jag att den skiftande synen på 
yrkeskunnande får betydelse för vem som arbetar som yrkeslärare på 
industritekniska programmet.  
 
Den bild som exempelvis Berner (1981) och (1989) ger av yrkeslärare, 
som personer som i arbetslivet har lärt sig ett yrke och bemästrat ett 
hantverk och senare kommit till yrkesskolan för att undervisa, har delvis 
förändrats. I den industritekniska utbildning som Oskar beskriver behöver 
nu för tiden yrkesläraren inte ha fleråriga yrkeserfarenheter från branschen 
för att bli yrkeslärare. Den tjugoettårige Oskar som framhåller kunskaper 
om CAM-bredning och avancerade teknik som viktigare än 
hantverkskunskaper (gängsvarvning i en manuell svarvmaskin), har nu 
blivit yrkeslärare, något som skulle varit omöjligt för ett antal år sedan. 
Detta kan förstås som att den nya industrin inte längre har behov av 
industriarbetare med äldre hantverkskunskaper. Den nya industrin 
behöver i stället industriarbetare som Oskar som är skickliga 
programmerare, har vuxit upp med datorer och internet och som kan 
programmera datoriserade maskiner med hjälp av avancerade dator- och 
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ritprogram. Den nya industrin behöver inte längre människan för 
produktion, den behöver datorer och robotar för produktion och 
människan är programmerare av dessa smarta maskiner och robotar (jfr 
Kallinikos, 2010). I en sådan industri med kontinuerliga förändringar 
anställer Drilling company med sitt industrigymnasium Oskar som 
tidigare var en av skolans bästa elever. 
 
Det blir också synligt ur Oskars beskrivning att yrkesundervisning på 
industritekniska programmet för honom innebär undervisning i avancerad 
teknik och produktion genom CAM-bredning i datoriserade CNC-
maskiner. Detta kan förstås i relation till Hiim och Hippe (2001) som 
skriver att yrkesundervisning innebär undervisning i ett yrke med allt som 
yrket kan innehålla. Det som yrket kan innehålla visar sig i Oskars 
beskrivning stå i relation till hans livserfarenheter. Oskars beskrivning av 
den moderna tekniken på dagens industrier talar också om en förändrad 
industri i ett förändrat samhälle (jfr Davidson & Svedin, 1999; Sandkull & 
Johansson, 2000). Här möter den gamla generationen industriarbetare, 
som gängsvarvade på manuella maskiner, en ny generation 
industriarbetare som gängsvarvar via CAM-bredning på datoriserade 
CNC-maskiner. Detta innebär också en förändring i lärandet av 
industritekniska kunskaper från att lära sig gammal teknik till att lära sig 
modern teknik. 
 
Ur det Oskar berättar framträder att för Oskar har matematik-C, svenska 
eller engelska inte någon plats i den moderna industritekniken eftersom 
den moderna tekniken har ett eget språk som heter ISO-språk29. Ur 
Oskars beskrivning blir det dessutom synligt att för Oskar är matematik, 
svenska och engelska teori, och industriproduktionen via modern teknik 
är praktik. Det visar sig även i hans beskrivning att för honom är teori och 
praktik delbara och de kompletterar inte varandra (jfr Hiim & Hippe, 
2001; Kilbrink, 2013). I hans yrkesundervisning har inte heller manuella 
svarv- och fräsmaskiner någon plats eftersom, som han säger, ”vem gör 
gängsvarvning i en konventionell svarv nuförtiden?”. Dessa kunskaper, 
berättar Oskar, är inte nyttiga eftersom de inte används i ”verkligheten”, 
det vill säga i den moderna industrin. Såsom det framträder ur Oskars 
profil verkar hans elever trivas med hans undervisning och med att köra 
CNC-maskinerna. Eleverna, som han säger, tar inte rast och missar nästan 
bussen, men de vill ändå göra sina övningar färdiga. Oskar verkar också 
trivas med att vara yrkeslärare. Han säger att det är helt klart eleverna som 
gör att det är roligt att vara lärare. Detta påminner mig om Bäck (1987) 
som skriver att finlandssvenska yrkeslärare främst relaterade sin 
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 ISO-språk är ett programmeringsspråk för CNC-maskiner. 
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arbetstillfredsställelse till samarbetet med eleverna och det är detta som 
Oskar berättar om. 
 
Oskar berättar också om sitt samarbete med andra industriföretag och om 
att ge eleverna ”rätt kunskap”. För Oskar, som själv undervisar på ett 
industrigymnasium, är den rätta kunskapen den om den moderna 
industriproduktionen. Oskar berättar att han gör om övningar som inte är 
bra för undervisning i modern teknik till övningar som är bra för 
elevernas framtida arbeten. Det vill säga att ur Oskars beskrivning 
framträder att de övningar som han gör om har anpassats utifrån de krav 
som den moderna verkstadsindustrin ställer på industriteknisk utbildning 
och inte, som exempelvis Korp (2011) skriver, utifrån de krav som 
läroplan och styrdokument ställer på utbildning. Utifrån det som Oskar 
berättar är de övningarna så motiverande att eleverna inte ens tar rast och 
nästan missar bussen, för att de vill fortsätta köra CNC-maskinerna. Det 
som Oskar berättar om sina elever kan jämföras med det som Anders 
berättar om sina elever. Både Oskar och Anders undervisar CNC-teknik 
på Drillinggymnasiet. Anders undervisar elever i årskurs tre och Oskar 
undervisar elever i årskurs två. Anders berättar om grundkunskaper via 
manuella maskiner och övningar till gröna certifikatet och Oskar berättar 
om grundkunskaper via moderna datoriserade maskiner och övningar 
som han anpassar till modern industriteknik. Anders berättar att han inte 
har någon duktig elev, att hans elever är dåligt motiverade och att hans 
elever skolkar. Oskar däremot berättar att hans elever inte ens tar rast och 
att de är motiverade till att köra CNC-maskinerna. Denna jämförelse visar 
att Anders och Oskar ger olika bilder av vad det industritekniska yrket är 
och att de försöker undervisa sina elever utifrån sina erfarenheter av yrket 
(jfr Hiim, 2010). Det de berättar är relaterat till deras livserfarenheter, det 
har betydelse för deras undervisning och för deras elevers motivation för 
yrkesutbildning.  
 
Oskar berättar att olika industriföretag arbetar med olika specialiteter, 
något som också beskrivs av Lindberg (2003c). Oskar säger också att alla 
industriföretag som han har samarbete med använder sig av den 
modernaste teknik som finns. Det som Oskar berättar kan förstås i 
relation till Papier (2011) som skriver att yrkeslärare genom sin 
kontinuerliga kontakt med arbetsliv och företag kan känna en viss 
samhörighet med yrkesutövare på dessa företag, och att genom det 
konstruera identiteter som yrkesutövare. Denna samhörighet kan i Oskars 
fall bidra till att han får del av den moderna teknik som finns på andra 
industriföretag.  
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Goran – grundkunskap  

Goran berättar att han är en fyrtioåttaårig yrkeslärare på industritekniskt 
program som är född och uppvuxen i ett land i mellanöstern. Goran växte 
upp i en stad motsvarande svensk storstad och säger sig att haft en bra 
uppväxttid. Hans föräldrar hade utbildningar motsvarande svensk 
grundskola. Goran berättar att hans mor var hemmafru och hans far som 
var egen företagare arbetade som byggentreprenör, ett högavlönat arbete. 
Föräldrarna ville att deras barn skulle vara duktiga i skolan och satsa på 
universitetsutbildningar. Goran säger att han och hans syskon också hela 
vägen från grundskola till gymnasium var duktiga elever och fortsatte 
vidare till universitetsstudier. Han säger: ”Vi är sju barn. Fem pojkar och 
två flickor och alla är högutbildade. Alla har gått på någon form av 
universitet. Vi har byggnadsingenjörer, vi har kemister, maskiningenjörer 
och en lärare i familjen”. Goran berättar att han alltid var en duktig elev i 
skolan och klarade av både grundskolan och gymnasiet med bra betyg. 
Han berättar också att matematik var ett av de ämnen som han alltid hade 
lätt för. Han fortsätter: ”Matematik betraktas som ett viktigt ämne i mitt 
hemland och både familjer och skolor uppmanar barn och ungdomar att 
satsa på matematik”. Goran berättar att han efter avslutad 
gymnasieutbildning som var ett högskoleförberedande program, ville 
studera vidare på universitet. Han säger att han var 18 år gammal när han 
blev klar med gymnasieutbildningen och började studera maskinteknik på 
ett universitet. Han berättar också att ingenjörsutbildningen var av 
teoretiskt slag med mycket matematik som grund. Vid samma tid bröt 
kriget ut och det politiska läget i landet blev instabilt. När Goran fick sin 
universitetsexamen lämnade han landet i en ålder av 23 och flyttade till 
Sverige för att slippa militärtjänstgöring och att medverka i krig.  
 
Goran berättar att han, efter att han fick sitt permanenta 
uppehållstillstånd, så småningom flyttade till en storstad, gifte sig med en 
svensk kvinna och studerade svenska språket på Komvux. Han påbörjade 
sedan en arbetsmarknadsutbildning med inriktning mot verkstadsindustrin 
och arbetade på ett industriföretag som CNC-operatör i fyra år, men 
förlorade jobbet på grund av företagets flytt till en annan stad. Han säger 
också att han då sökte in på ett svenskt universitet för att studera 
maskinteknik, men när han blev klar med utbildningen blev det 
lågkonjunktur inom maskinteknik och han fick inte något ingenjörsjobb. 
Goran berättar att eftersom han inte ville vara arbetslös började han köra 
taxi. Han berättar att det inte var fel att arbeta som taxichaufför, men det 
kändes inte heller bra att ha en universitetsexamen i maskinteknik från sitt 
forna hemland och en svensk universitetsexamen och också ha 
arbetslivserfarenheter från verkstadsindustrin, och ändå inte få något jobb 
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inom området. Goran berättar vidare att han visste att han var kapabel att 
göra något annat än att just köra taxi. Efter tre års arbete som taxichaufför 
bestämde han sig för att studera till mikrodatortekniker på en av landets 
högskolor. Goran berättar att han tog sin examen i mikrodatorteknik och 
började praktisera på ett företag. Praktiken ledde inte heller till någon fast 
anställning och Goran blev arbetslös igen. Då gick han tillbaka till sitt 
gamla arbete och körde taxi i några år. Goran berättar vidare att han 
började studera till lärare vid ett av landets universitet i början på 2000-
talet. Eftersom Goran redan hade en akademisk examen behövde han 
bara studera pedagogik i ett år vid lärarhögskolan för att få lärarexamen. 
Goran genomförde sin VFU30 på Turningsgymnasiet. Efter avslutad 
lärarutbildning arbetade han som yrkeslärare i industriprogrammet vid 
Turningsgymnasiet.  

Kunskaper i matematik för elever 

Goran berättar att många industrielever har problem med kärnämnen, 
inklusive matematik, men att matematik, speciellt trigonometri, är väldigt 
viktigt inom CNC-teknik. Goran säger att det har varit diskussioner bland 
yrkeslärarna på industritekniska programmet om att eleverna också kan 
klara av programmering och ritningsläsning utan matematik. Till detta 
påstående refererar yrkeslärarna enligt Goran till industriföretagen där 
vissa CNC-operatörer producerar avancerade arbetsstycken som sitter i 
bilar och flygplan utan att kunna matematik, men tack vare goda 
kunskaper inom verkstadsindustrin. Goran säger att han ändå anser att 
matematik är grunden i CNC-teknik. Han fortsätter: ”Jag säger så här att 
om de förstår trigonometrin, så kan de förstå CNC. Det är kanske lite 
annorlunda mellan olika yrkeslärare hur man gör. Men för mig går 
matematik och teknik ihop”. Goran berättar att rädslan för matematik är 
uppenbar hos eleverna. Många av dem valde just industritekniska 
programmet för att slippa kärnämnen och speciellt matematik. 
Syokonsulenter på grundskolorna rekommenderar tyvärr elever som har 
klarat av grundskolan med svaga betyg och har problem med kärnämnen 
att studera på industritekniska programmet, säger Goran. Detta sker enligt 
honom på grund av de bristande kunskaper som syokonsulenterna har 
om industritekniska programmet. Goran anser att den svenska skolan inte 
heller är oskyldig till elevernas bristfälliga kunskaper i och deras rädsla för 
matematik i Sverige. Han refererar till sin skoltid i sin barn- och ungdom 
och säger att de hade minst fyrtio minuters matematiklektioner om dagen. 
Eleverna på Turningsgymnasiet har däremot högst en timmes 

                                           
30

 VFU = Verksamhetsförlagd utbildning 
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matematiklektioner i veckan. Goran säger att det är därför eleverna är 
ovana vid matematik.  
 
Goran berättar att rädslan för matematik kan man komma åt via en 
planerad undervisning. När Goran har årskurs ett börjar han med enkla 
matematiska problem och försöker med hjälp av övningar som han själv 
tar fram, relatera CNC-tekniken till matematiska problem för att eleverna 
ska kunna förstå kopplingen mellan matematik och CNC-teknik och få 
bättre förståelse för programmering och ritningsläsning. Goran säger att 
eleverna i alla fall måste lära sig grunden och teknikens grund är 
matematik. Lärarna behöver inte vara oroliga för att eleverna har svårt för 
trigonometrin och att matematik är svårt för dem. Lärarna kan undervisa i 
matematik på ett enkelt sätt så att eleverna kan förstå och när eleverna 
förstår blir det också lätt för dem. Goran säger: ”Jag tror inte att vi 
behöver ta hand om de här eleverna på ett speciellt sätt för att de just är 
industriprogrammets elever”. Goran berättar också att om yrkeseleverna 
lär sig analysera matematiskt och får förståelse för relationen mellan 
matematik och teknik har de nytta av detta vid framtida 
universitetsstudier. 
 
Goran berättar att när han fick sin tjänst på Turninggymnasiet var det 
kanske en elev på hela skolan som läste matematik-B. Han säger att han 
kunde se att det fanns en god kapacitet hos eleverna att lära sig matematik 
och många av dem var väldigt duktiga och ambitiösa. Goran säger att: ”Vi 
har gjort så att målet för oss, vi började för tre, fyra år sedan och jag själv 
var ganska drivande i den frågan, att vi skulle uppmana våra elever att läsa 
matte-B som är ett individuellt val och det har gett resultat”. Goran 
berättar att industritekniska programmet på Turninggymnasiet till och 
med har elever som läser matatematik-C. Goran berättar också att han har 
några väldigt duktiga elever och han berättar för dem om olika 
ingenjörslinjer som de kan söka sig till. 

Diskussion 

Det återkommande tema som framträder ur Gorans profil är att undervisa 
yrkeseleverna i de grundkunskaper som anses som viktiga för utbildningen. Han 
berättar om kunskaper i matematik som viktiga för industriteknisk 
utbildning. Gorans profil visar att det finns relationer mellan hans 
livserfarenheter av matematikens betydelse och det som han anser att 
hans elever ska lära sig som grund för CNC-teknik. I hans hemland, 
berättar Goran, betraktades matematik som ett viktigt ämne både av 
familjer och av skolor, och på universitet var hans ingenjörsutbildning av 
teoretiskt slag och den hade till stor del matematik som grund. Tidigare 
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forskning beskriver ofta yrkeslärare som lärare som i vissa fall har en 
pedagogisk universitetsutbildning (se t.ex. Berner, 1989; S. Johansson, 
2009; Lindberg, 2003c) utan någon teknisk akademisk examen. I 
Lagströms (2012) forskning återfinns dock bland lärlingslärarna vårdlärare 
med sjuksköterskeexamen som grundutbildning och några av 
fordonslärarna hade universitetsexamen i produktionsteknik. Lagström 
går däremot inte djupare in på vad lärares utbildningsbakgrunder kunde 
ha för betydelse för deras möten med elever och undervisning. Goran har 
ingenjörsexamen. Detta innebär att han, till skillnad mot det som ofta 
visats i tidigare forskning, är en yrkeslärare med teknisk akademisk 
examen. Numera kommer således också ingenjörer från universitet till 
yrkesskolan, vilket har betydelse för undervisning i industritekniska 
kunskaper (jfr Heikkinen, 1997; Papier, 2011).  
 
Ur Gorans berättade erfarenheter av sin undervisning blir det synligt att 
yrkesundervisning på industritekniska programmet för Goran grundar sig 
på teknisk matematik, exempelvis trigonometri. Det framträder också att 
Goran försöker lära sina elever det de behöver kunna för att hantera det 
nya arbetslivet, det vill säga att eleverna ska ha en bredare kunskap och 
förstå helheter. Gorans beskrivning av att förstå CNC-tekniken genom 
matematik kan förstås genom en tillbakablick på den historiska 
utvecklingen av industriproduktion, exempelvis efter krigstiden. 
Industriarbetaren stod vid sin maskin och producerade sitt arbetsstycke i 
den hierarkiskt organiserade industrin. I en sådan industri behövde inte 
industriarbetaren ha en bred kunskap, förstå helheter och fatta egna 
beslut. Det gjorde i stället företagsledningen. Det räckte i det fallet att 
industriarbetaren var skicklig på det han/hon gjorde och bidrog till att 
företaget gick med vinst för att denne skulle kunna behålla sin anställning 
(se t.ex. Sandkull & Johansson, 2000). I senare tid, exempelvis i den studie 
som Wärvik (2004) genomförde, organiserades produktionsprocessen på 
det viset att det fanns krav från ledningens sida på anställdas engagemang 
och ansvarstagande. Ledningen eftersträvade att produktionspersonalen 
skulle ha en central överblick och ha kunskaper om kundens krav. Det 
byggdes olika instrument som skulle styra och kontrollera 
produktionsprocessen. Kundkraven synliggjordes för 
produktionspersonalen och kompetensstegar kopplades till deras löner, 
men när det uppstod oväntade problem i produktionen visste varken 
ledningen eller produktionspersonalen hur problemen skulle lösas. 
Produktionspersonalen tvingades i det fallet att själva testa sig fram och 
komma på lösningar och fortsatta med produktionen. Och nu berättar 
Goran om att förstå CNC-tekniken genom matematik, det vill säga om en 
industritid där mångkunnighet är viktig. Hans elever ska förstå vad de gör 
och de måste genom matematiken förstå det som ingenjören förstår för 
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att de själva ska kunna lösa kommande produktionsproblem. 
Framträdande ur Gorans profil är den nya moderna industrin, med den 
avancerade tekniken där operatören inte enbart är en operatör utan också 
en person som förstår sig på det som döljer sig bakom det producerade 
arbetsstycket.  
 
En jämförelse mellan Gorans och Oskars profiler visar på likheter och 
skillnader gällande industriteknisk undervisning för den moderna 
högteknologiska industrin. Oskar berättar om modern teknik, CAM-
bredning, körning, produktion på hög nivå, men han berättar också att 
CNC-maskinerna är avancerade datorer och har ett eget språk som kallas 
för ISO-språk. Jämförelsen visar att de båda två representerar det nya 
arbetslivet, en industri med avancerade CNC-maskiner som inte längre 
behöver industriarbetare som står vid en svarv och svarvar, utan som 
behöver tekniker som programmerar maskinerna. Men till skillnad mot 
Oskar berättar Goran om matematiken som grund för CNC-teknik, 
medan Oskar berättar att varken matematik eller andra kärnämnen behövs 
för programmering och körning av CNC-maskinerna. Det som den nya 
industriarbetaren behöver är kunskap om ISO-programmering. Denna 
jämförelse för mina tankar till Håkansson och A. Nilsson (2013b) som 
skriver att många bedömare uppfattar att yrkesundervisning kännetecknas 
av teoretiskt förhållningssätt och av en hög andel allmänna ämnen som 
svenska, engelska och samhällskunskap. Jag noterar emellertid att även 
om teoretiska ämnen som exempelvis matematik anses vara viktigt för 
industriteknisk undervisning, varierar synen på ämnets relevans bland 
yrkeslärarna i min studie, mot bakgrund av vem yrkesläraren är och vilka 
livserfarenheter yrkesläraren har. Om yrkesläraren är en ingenjör, som 
Goran, kan matematik vara ett väldigt viktigt ämne för industriteknisk 
undervisning. När Goran berättar om sin undervisning säger han att 
matematik är själva grunden i CNC-teknik, det vill säga att för Goran är 
matematik och bearbetning via CNC-maskiner inte separerade från 
varandra. De till och med kompletterar varandra (jfr Hiim & Hippe, 2001; 
Kilbrink, 2013). För Oskar däremot kan matematik, liksom svenska och 
engelska, uppfattas som irrelevant för industriteknisk undervisning. För 
Oskar är det viktigt att hans elever lär sig ISO-språket och inte till 
exempel matematik-C. Även om Oskar representerar det nya arbetslivet 
befinner han sig i sitt berättande i den industri där industriarbetaren inte 
förväntades tänka själv och inte heller behövde ha en bred kunskap och 
förstå helheter. Det räckte om industriarbetaren kunde utnyttja sin 
maskin. Det vill säga att för Oskar, till skillnad mot för Goran, behöver 
inte eleverna förstå sig på det som döljer sig bakom det producerade 
arbetsstycket. 
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Goran och Oskar arbetar på två olika skolor och vet inte något om 
varandra, men oenigheten om vad industriutbildning är, och vilka 
kunskaper yrkeseleverna på industritekniska programmet ska ha, finns 
även bland de yrkeslärare som arbetar med Goran. Goran berättar också 
själv om denna oenighet som finns bland yrkeslärare på Turninggymnasiet 
när det gäller synen på matematik som grund för industriteknisk 
utbildning. Han säger att yrkeslärarna relaterar till industriföretagen där 
avancerade arbetsstycken tillverkas av CNC-operatörer som inte kan 
matematik, men som däremot är duktiga på verkstadsteknik (det är 
samstämmigt med det som Oskar säger). Som Goran säger har det också 
varit diskussioner bland yrkeslärarna om att eleverna kan klara av 
programmering och ritningsläsning utan matematik. En av de yrkeslärare 
som tillsammans med Goran undervisar på Turninggymnasiet är Leif. Leif 
berättade om erfarenheter från sin undervisning av den elev som lärde sig 
fräsa av topplocket (se avhandlingens inledning). Leif erbjuder eleven den 
lathund han själv använde sig av en gång i tiden. Det blir också synligt att 
detta erbjudande var relaterat till Leifs erfarenheter av matematik och att 
han också löste sina matematiska problem med hjälp av lathunden. Med 
stöd i Gorans och Leifs berättade erfarenheter av sin undervisning 
konstaterar jag att yrkeslärarna har olika erfarenheter av matematik samt 
till vad, hur och på vilken nivå matematiken ska användas i 
undervisningen. De befinner sig med andra ord i spänningsfältet mellan 
en verkstadsindustri där industriarbetaren gör sitt utan att behöva kunna 
det som döljer sig bakom det producerade arbetsstycket, och en 
verkstadsindustri där industriarbetaren inte längre enbart är en operatör 
utan även en tekniker som förstår sin produkt genom kunskaper i 
matematik. Goran säger också att han har varit drivande i frågan om att 
uppmana yrkeseleverna att läsa matematik-B. Detta är enligt mig en 
uppmaning som kan relateras till Gorans livserfarenheter och enligt 
Goran har uppmaningen också gett resultat. Nu finns det elever som till 
och med läser matatematik-C, berättar han. Det som Goran berättar kan 
tolkas som att nu finns det elever som kommer att utbildas för det nya 
arbetslivet, för en industri där operatören förstår sin produkt genom 
matematik. 
 
Det som blir synligt i Gorans beskrivning är att han integrerar den 
teoretiska matematiken och den praktiska produktionen för att eleverna 
ska kunna förstå kopplingen mellan dessa två (jfr Kilbrink, 2013). Goran 
berättar också att han med hjälp av övningar, som han själv har tagit fram, 
relaterar CNC-tekniken till matematiska problem. Dessa övningar, utifrån 
hur det framträder ur Gorans beskrivning, är baserade på vad som behövs 
för det industritekniska yrket (jfr Lindberg, 2003c). Det som behövs för 
det industritekniska yrket, är enligt Goran, matematik. Det Goran berättar 
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om matematik som grundkunskaper i CNC-teknik kan också jämföras 
med det som Anders och Oskar berättar om grundkunskaper i CNC-
teknik. För Anders, som har lärt sig mekaniken steg för steg och grundligt 
på sin moped, har lärt sig verkstadstekniken på manuella skärande 
maskiner i sin yrkesutbildning, och som arbetat vidare som CNC-operatör 
i fjorton år, handlar grundkunskaper i CNC-teknik om kunskaper om 
manuella skärande maskiner. För Oskar, som har varit intresserad av 
elektronik och datorteknik, har byggt egna datorer och lärt sig 
verkstadstekniken på moderna datoriserade CNC-maskiner, handlar 
grundkunskaper för CNC-teknik om kunskaper om moderna datoriserade 
skärande maskiner. Och för Goran som är ingenjör handlar 
grundkunskaper i CNC-teknik om kunskaper i teknisk matematik. Så 
framträder det ur yrkeslärarnas profiler. Goran säger att hans elever har 
nytta av matematik när de senare väljer att studera på universitet och han 
säger också att: ”… jag berättar ofta för dem om olika ingenjörslinjer som 
de kan söka sig till”. Det vill säga att utifrån det som framträder ur 
Gorans beskrivning är hans vision inte bara en skola för arbetsmarknaden 
(jfr Carlbaum, 2012)31 utan också en skola som ger möjlighet till 
ingenjörsstudier. Gränslandet yrkesskola-arbetsliv kan för Goran, i likhet 
med för Johnny, således sägas ha utvidgats till ett gränsland yrkesskola-
universitet-arbetsliv.  

Petter – respekt och disciplin  

Petter är en trettiosjuårig yrkeslärare som är född och uppvuxen i ett 
östeuropeiskt land, i en stad som motsvarar en svensk medelstor stad. 
Han berättar att han bor ensam i Sverige och uttrycker sig: ”jag har inte 
någon familj i Sverige, så jag kan därför koncentrera mig på mitt arbete, 
på mina studier. Jag är fri på det sättet”. Hans familj hade ett ganska tryggt 
och stabilt liv, men eftersom Petters familj ville ha en bättre standard på 
livet hade Petters far två arbeten, ett som konditorimästare på ett bageri 
och ett som betongarbetare på ett betongverk medan hans mor arbetade 
som sekreterare. Varje dag gick fadern tidigt på morgonen till arbetet och 
kom hem sent på natten. Han kom ibland hem mellan två arbeten för att 
vila upp sig. Petter säger: ”I min familj, kanske inte bara i min familj, i 
mitt hemland var det väldigt, väldigt viktigt att barn verkligen hade 
respekt för föräldrar och äldre”. Då blev Petter och hans bror uppmanade 

                                           
31

 Carlbaum (2012) skriver i sin avhandling att den svenska skolan står inför förändringar 
och den senaste reformen av gymnasieutbildningen genomfördes 2011. Hon anser att 
målen med gymnasieutbildning har förändrats från en skola för alla (åren 1971-1989) till 
livslångt lärande (åren 1990-2005) och vidare till en skola för arbetsmarknaden (åren 
2006-2011). Termer som anställningsbarhet, kompetensförsörjning, effektivitet, 
differentiering, entreprenörskap, kvalitet, valfrihet, flexibilitet, likvärdighet och jämställdhet 
diskuteras i förhållande till diskursen en skola för arbetsmarknaden. 
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av modern att vara tysta och inte störa fadern så att han skulle kunna vila 
upp sig till sitt nästa arbete. Det var modern som tog ansvaret för 
barnuppfostran. Hon var enligt Petter en snäll, men bestämd kvinna som 
krävde respekt av sina barn. Barnen gjorde som mamman sa utan att fråga 
varför vilket Petter utrycker: ”Jag tycker fortfarande, det kändes lite väl 
hårt i min barndom”.  
 
Petter berättar att precis som i hans hem var disciplin och respekt också 
väldigt viktigt i skolorna i hans forna hemland. Lärarna hade makt, 
eleverna respekterade dem och sa aldrig emot dem. Han säger också att 
vissa lärare inte ens förtjänade respekt, men Petter och hans klasskamrater 
respekterade dem ändå. Han berättar: ”Vi hade en tant som bara sprang 
runt där, såg dum ut, var idiot och elak mot eleverna. Hon var inte värd 
och respektera, men ingen vågade säga någonting till henne. Hon trodde 
att hon hade respekt, men hon fick ingen riktigt respekt”. Petter berättar 
vidare att det inte fanns något mentorskap i skolorna och om eleverna 
inte var skötsamma kontaktade rektorn deras föräldrar. Det var 
föräldrarna som var anvariga för barnuppfostran och inte lärarna och 
skolan, säger Petter. Men Petter säger också att skolan i hans före detta 
hemland var strukturerad och väldigt bra. Lärarna accepterade aldrig att 
eleverna kom sent till skolan. I sådana fall kontaktade rektorn föräldrarna 
direkt och ville att de skulle ingripa, säger Petter. Eleverna respekterade 
skolans regler, höll tiden och som Petter uttrycker sig: ”Skolan börjar 
klockan det och det och alla elever var också där. Det var ingen som 
sprang in och ut och sa jag hann inte och sånt, det var ingen som vågade 
göra så egentligen”. 
 
Petter berättar att han studerade mycket eftersom skolan och lärarna 
krävde mycket, men han klarade ändå av grundskolan med ganska låga 
betyg. Förutom skolan tog också ridning en del tid i Petters vardagsliv. 
Petter var engagerad i ridning och ridtävlingar och ville vara i naturen med 
hästar och ha det lugnt och tyst. Efter grundskolan var Petter sexton år 
gammal och ville arbeta med hästar som var hans största intresse, men det 
politiska läget i landet blev instabilt och det företag som ville anställa 
Petter som hästskötare privatiserades, och i och med det fick han ingen 
anställning där. Petters liv fick en annan vändning. Han studerade på 
gymnasiet i två år och efter avslutad gymnasieutbildning, när han var 
arton år gammal, gjorde han sin militärtjänst. Petter berättar att efter 
militärtjänsten började han sin lärlingsutbildning till rörmokare på ett 
företag. Under sin lärlingsutbildning arbetade Petter på sin fritid för en 
organisation som tog hand om barn och ungdomar som var i behov av 
hjälp, men han fick inte någon anställning där, eftersom han saknade 
relevant utbildning för en sådan tjänst. Petter blev klar med sin 
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lärlingsutbildning. Han berättar att han genom sin lärlingsutbildning ville 
skaffa sig bra kunskaper för att få ett arbete, tjäna pengar, resa och ha råd 
med saker och ting. Men i hans forna hemland behövde 
lärlingsutbildningar inte automatiskt leda till anställning på det företag där 
utbildningen pågick, säger Petter. I hans fall började han arbeta inom 
VVS-teknik på ett bemanningsföretag. Petter säger att ”jag kunde mitt 
jobb och jag var säkert på det jag gjorde. Jag kom alltid i tid. Jag gjorde 
mitt bästa, sen gick jag därifrån och jag visste att jag gjorde ett bra jobb 
och kunden var nöjd. Det var min respekt för kunden”. Han berättar 
vidare att det också var många bemanningsföretag som hade startats i 
landet och konkurrensen mellan dem hade så småningom blivit hård. 
Bemanningsföretagen erbjöd låga priser för sina tjänster och 
kompenserade dessa låga priser med hårt arbete och låg lön för de 
anställda. För Petter blev det en lön på motsvarande femtio kronor i 
timmen. Han berättar att han åkte långt mellan olika städer för att utföra 
VVS-arbeten hos kunder och den lön han fick täckte inte ens 
bränslekostnaderna. 

Livet som yrkeslärare med fokus på disciplin och respekt  

Petter berättar att han, som hade blivit trött på det hårda och lågavlönade 
arbetet på bemanningsföretaget, sa upp sig och flyttade till Sverige i 
början på 2000-talet och började arbeta som VVS-tekniker på ett svenskt 
företag. Under sin tid i Sverige har Petter också utövat meditation. Petter 
säger att meditation är bra för honom eftersom han arbetar med sig själv 
under meditation, försöker förstå sig själv, går på djupet inom sig själv 
och lär sig självdisciplin. Petter säger: ”Jag jobbar med två olika sätt att 
meditera, det tibetanska sättet som är mer traditionellt och sen är det 
Zenmeditation som är Zenbuddismen”. Petter berättar också att han 
behöver ta det lugnt efter arbetsdagen och förbereda sig mentalt så att 
han kan klara av vardagen. Han är uppfostrad på så vis att han inte gör 
mycket väsen av sig och han trivs bäst i tysta och lugna miljöer, säger 
Petter. Om sitt dagliga arbete som lärare berättar Petter att han vaknar 
halv fem på morgnarna och är i skolan vid sex-tiden eftersom han vill 
förbereda sig mentalt och inte vara stressad när han börjar sin 
undervisning. Han fortsätter: ”Jag börjar dagen med att släppa det mesta 
som belastar mig för att gå med glädje, stråla ut och vara glad och visa 
eleverna att ja, jag är här, för er är jag här”. Detta ser Petter som hans 
respekt för eleverna och han säger också att de blir dessutom lugna när de 
ser att deras lärare är lugn.  
 
Petter berättar i den första intervjun att han har varit i branschen i femton 
år och han vet att för företagen är det viktigt med respekt för tid, respekt 
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för företagets regler och respekt för medarbetarna. Enligt Petter är han 
själv väldigt tydlig mot sina elever och han säger till dem att han inte 
accepterar när de kommer sent till hans lektion. Han säger att han skriver 
upp var femte minut som eleverna är försenade till hans lektion och 
relaterar sitt sätt att undervisa eleverna i respekt till anställningsbarhet och 
säger att eleverna inte får bete sig hur de vill på arbetsplatserna. Företagen 
har sina regler och eleverna måste lära sig att följa dem. Petter berättar 
vidare att han nästan varje lektion har samtal med eleverna om just hur 
det är ute på företag och vilken personal företagen behöver på en 
arbetsmarknad där tusentals utbildade yrkesmän konkurrerar med 
varandra om VVS-arbete, svetsarbete och verkstadsmekaniskt arbete. 
Petter jämför också sina elever med de ungdomar som han tog hand om 
under sin fritid i sitt hemland när han studerade på sin lärlingsutbildning 
och säger att svenska elever till skillnad mot de ungdomarna inte 
respekterar sina lärare. Petter säger att eleverna i Sverige alltid får de 
finaste och nyaste verktygen, men ändå inte är intresserade av 
utbildningen, de struntar i skolan och saknar respekt för lärarna. Petter 
säger också: ”… och jag tror att det har med mentaliteten hos våra elever 
att göra. Man säger till dem: lämna tillbaks det här [och då svarar 
eleverna:] varför ska jag göra det? Jag har inte hämtat det. Det spelar ingen 
roll. Vi måste se till att jobbet bli gjort, men det är inte så i mitt hemland. 
Vi säger aldrig, varför jag? Varför det? (skratt). Vi gör bara det (skratt)”. 
Petter berättar vidare att trots det bryr sig svenska lärare väldigt mycket 
om sina elever och det finns goda relationer mellan lärare och elev i 
Sverige. 
 
I den andra intervjun, det vill säga ett och ett halvt år senare, berättar 
Petter att medan han arbetar som yrkeslärare studerar han pedagogik på 
universitet och att han kommer att få sin lärarbehörighet år 2014. Han 
berättar också att: ”När jag blev lärare här hade jag mycket vana från mitt 
hemland, men de [svenska] ungdomarna fungerar på ett helt annat 
koncept, på ett helt annat sätt än det som jag var van vid”. Petter berättar 
också att Millinggymnasiet har skrivit avtal med företaget Saddra och 
personalen på företaget undervisas i svetsteknik två dagar i veckan. Han 
säger vidare att när han kommer från sin undervisning på Saddra till 
Millinggymnasiet kommer eleverna fram till honom, skakar hand med 
honom och säger att det är kul att se honom. Han fortsätter: ”… de visar 
sin respekt för mig så här, det är deras sätt och visa det”. Petter berättar 
också om det sätt han undervisar eleverna under en långtråkig lektion. 
Petter säger att undervisningssituationen ibland kan bli långtråkig för 
eleverna eftersom han både i klassrummet och i verkstaden måste gå 
genom övningen och berätta och visa hur den ska genomföras. Han säger 
också att vissa elever skolkar när de ser att lektionen är tråkig. Petter som 
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vill peppa eleverna att inom rimlig tid utföra övningarna noga, ger dem 
som lyckas läskedryck. Han säger också att lektionerna blir roliga på det 
sättet. Läskedryck köper han med sina egna pengar, men han säger också 
att läsken i sig inte är värd något, läsken fungerar enbart som en belöning, 
i första hand för ett kvalificerat arbete, och i andra hand, för ett 
genomförande inom en rimlig tid. Dessutom konkurrerar eleverna med 
varandra i att göra gott från sig för att få läskedryck, säger han.  
 
Petter berättar också om hur han försöker hjälpa en elev att respektera 
undervisningen och komma i tid till skolan. Enligt Petter berättade eleven 
för honom att problemet var hans väckarklocka som var för tyst och 
därför kom han inte i tid till Petters undervisning. Petter sa att om eleven 
köpte en väckarklocka för upp till 300 kronor skulle Petter betala 
kostnaden mot kvitto. Petter säger att om det går att lösa ett problem med 
300 kronor och att få eleven att komma i tid till skolan då gör han gärna 
det. Han fortsätter: ”… så respekterar de mig och min undervisning om 
de kommer i tid till min lektion”. När min andra intervju med Petter 
närmar sig sitt slut berättar Petter att han och eleverna har kommit 
mycket närmare varandra under den tid som gått mellan vårt första och 
andra intervjutillfälle.  

Diskussion 

Johnny och Leif berättade om sina relationer till sina elever och att de 
kände igen sig i eleverna. Anders, Oskar och Goran berättade om de 
grundkunskaper de ansåg som viktiga för utbildningen. Till skillnad från 
Johnny, Leif, Anders, Oskar och Goran berättar Petter om hur hans 
elever får uppföra sig som nuvarande elever och som framtida 
industriarbetare. Det återkommande tema som framträder ur Petters 
profil är därmed att lära yrkeselever respekt och disciplin och det vill jag 
diskutera utifrån begreppet social kompetens som Hiim (2010; 2013) 
skriver om32. Att lära yrkeseleven respekt och disciplin menar jag ingår 
också i att lära eleven social kompetens och fostra denne till den 
skötsamma industriarbetaren. Historiskt sett har alltid industrin haft 
behov av skötsamma industriarbetare som håller sig nyktra, kommer i tid 
till jobbet och gör sitt (se t.ex. Ambjörnsson, 1988; Sandkull & Johansson, 
2000; Womack m.fl., 1991). Det framträder också ur Petters profil att han 
försöker fostra sina elever till skötsamma, disciplinerade och respektfulla 

                                           
32

 Hiim (2010; 2013) grundar sin diskussion om social kompetens på Wenger (1998; 2007) 
som skriver om sociala koder, det vill säga hur en yrkesutövare får bära sig åt. Hiim skriver 
att social kompetens är del av yrkeskunskaper, det vill säga att yrkesutövare kan lösa 
problem, men också att kunna samarbeta och ta etiskt ansvar för sin handling, hur man 
ska uppföra sig mot andra och hur man ska sköta sitt arbete. 
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industriarbetare. När det gäller anställning av nyutbildade industriarbetare 
utgår industriledare ofta från att de som är nyutbildade inte har hunnit 
skaffa sig yrkeserfarenheter och inte heller besitter fördjupade 
industrikunskaper. Då blir det i sådana fall skötsamhet som en viktig 
anledning till anställning. I det föränderliga arbetslivet anses det vara 
viktigt för industriarbetaren att vara anpasslig (se t.ex. Falk-Lundqvist, 
Hallberg, Leffler, & Svedberg, 2011). Skötsamhet, disciplin och respekt 
för arbetet och medarbetarna är också bland de faktorer som hör ihop 
med anpasslighet och det är också framträdande ur Petters profil vilket 
kan förstås i relation till hans livserfarenheter. 
 
Respekt och disciplin visar sig vara en del av Petters liv. I hans berättade 
erfarenheter från föräldrahemmet, från skolan och från det samhälle han 
växte upp, framträder vikten av lämpligt uppförande och med det respekt 
för föräldrar, vuxna, lärare och skola, tid etc. Det som Petter berättar visar 
att modern uppfostrade Petter på det viset att han skulle ha lämpligt 
uppförande och visa respekt för den trötta fadern som skulle vila upp sig. 
Lärarna krävde också att barnen skulle respektera dem även om de ibland 
inte förtjänade det. Det förväntades också av samhället att barn 
respekterade föräldrar och äldre. Det visar sig i Petters beskrivning att 
kravet på respekt och disciplin inte betraktades som negativt av Petter 
eftersom han också berättar att hans skola var väldigt bra och 
strukturerad. Detta trots att, som han berättar, skolan och lärarna krävde 
mycket, han studerade mycket, men ändå slutade grundskolan med ganska 
låga slutbetyg. Petter berättar också varför han studerade på 
lärlingsutbildningen. Han säger att han ville få ett arbete och tjäna 
tillräckligt med pengar, och arbete fick han på ett bemanningsföretag, 
dock utan att tjäna tillräckligt med pengar. Han berättar om den hårda 
konkurrensen mellan många bemanningsföretag som hade startats i 
landet, detta som en förklaring till den låga lönen han fick. Hiim (2010; 
2013), Berner (1989; 2010) och S. Johansson (2009) skriver att det främsta 
syftet med yrkesutbildningar är anställning. Petter fick anställning efter sin 
yrkesutbildning, men han kunde inte behålla den på grund av 
samhällsförändringen i sitt forna hemland. Att vara socialt kompetent och 
kunna VVS-tekniken på en nivå som gör kunden nöjd, att ha förmåga och 
vilja till anpassning och att vara flexibel och åka mellan olika städer var i 
Petters fall inte tillräckligt för att klara sig i det förändrade arbetslivet. 
Men Petter tar med sig erfarenheterna om anpassligheten, skötsamheten, 
disciplinen och respekten för arbetet och medarbetarna till Sverige och till 
sitt arbete som yrkeslärare och dessa erfarenheter visar sig vara 
betydelsefulla för hans möten med elever och hans undervisning. Respekt 
och disciplin är också framträdande när Petter berättar om livet i Sverige. 
Han säger att meditation är bra och att han lär sig självdisciplin genom 
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meditation och han säger också att han är i skolan vid sextiden och ser 
detta som respekt för eleverna. Eleverna måste också respektera tiden, 
respektera företagets regler och respektera sina medarbetare när de är 
anställda på företag. Det lär Petter dem genom att, som han säger, inte 
acceptera deras sena ankomster, och han skriver upp var femte minut de 
är försenade till hans lektion. Sin handling relaterar Petter till sina femton 
års erfarenheter från yrket och till elevernas anställningsbarhet.  
 
När Petter berättar om köp av läskedryck berättar han om att eleverna 
skolkar när de ser att lektionen är tråkig, att han vill göra lektionen 
roligare samt att han vill att eleverna genom att konkurrera med varandra 
utför övningarna noga inom rimlig tid. Ur dessa beskrivningar blir det 
synligt att belöningen fungerar som ett sätt att skapa möjligheter för 
eleven att uppföra sig på ett lämpligt sätt, det vill säga att inte skolka, att 
göra ett bra arbete och att genomföra arbetet i rimlig tid. Petters 
belöningssystem kan också jämföras med industrins belöningssystem, 
något som historiskt sett har funnits länge inom industrin. Vi kan gå 
tillbaka till början av 1900-talet och taylorismen och föreställningen om 
den skicklige arbetaren som stod vid sin maskin och producerade sitt 
delmoment och till ackordslönesystemet där lönens storlek var beroende 
av industriarbetarens eller arbetslagets prestationer (se t.ex. Jonsson, 1981; 
Sandkull & Johansson, 2000). I Petters berättelse kopplas också hans 
elevers prestationsförmåga till ett lönesystem, i det här fallet läskedrycken.  
 
Ur Petters profil framträder också att de livserfarenheter som han berättar 
om har rekonstruerats i en process mellan den första och den andra 
intervjun (jfr Bruner, 1986). Denna rekonstruktion blir synlig när han ett 
och ett halvt år efter första intervjun berättar om sin ändrade uppfattning 
om svenska elevers respekt och disciplin. Petter berättar att eleverna visar 
honom respekt genom att komma fram till honom, skaka hand med 
honom och säga att det är kul att se honom när han kommer från 
undervisningen från företaget Saddra. Med andra ord förändras 
definitionen av sociala kompetenser, och vad lämpliga uppföranden är, i 
berättandet utifrån Petters livserfarenheter.  

Jasmin – kämpa och ge inte upp 

Jasmin berättar att hon är fyrtioåtta år gammal och är född och uppvuxen 
i ett sydeuropeiskt land. Jasmin kommer från en familj där fadern var 
gymnasielärare och modern var sömmerska. Fadern värdesatte framförallt 
kunskaper och brydde sig om Jasmins och hennes syskons utbildning, 
säger Jasmin. Hon växte upp i ett medelklassområde i en stad 
motsvarande svensk storstad. I det området, berättar hon, var de flesta 
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familjer tjänstemannafamiljer. Grannarna kände varandra och de visste att 
Jasmins far var gymnasielärare. Läraryrket var också ett respekterat yrke i 
hennes hemstad och Jasmins familj hade lite högre status i det området 
hon bodde i tack vare faderns yrke, säger hon. I Jasmins föräldrahem var 
ingen teknikintresserad, inte heller Jasmin. Hon var däremot intresserad 
av att designa kläder och sy, något som hon säger sig ha ärvt av sin mor. 
Hennes fritidsintressen handlade bland annat om att göra weekendresor 
eller att vara med kompisar. Jasmin berättar att hon hade en mycket 
kärleksfull familj. Båda föräldrarna var snälla och hjälpte sina barn så gott 
de kunde i deras studier och genom livet. Jasmin säger att hennes far alltid 
var intresserad av hennes och hennes syskons utbildning och hade 
kontinuerlig kontakt med sina barns skolor. Om sin far säger Jasmin: 
”Min pappa kom själv från en arbetarfamilj, men han kämpade hårt i sitt 
liv och till slut lönade det sig för honom. Han läste på universitet och blev 
språkvetare och gymnasielärare …”. Och när Jasmin och hennes syskon 
stod inför livets svåra stunder var pappan alltid där och hjälpte dem att 
klara av svårigheterna, säger Jasmin. Hon fortsätter: ”Min pappa brukade 
säga, livet är som en berg- och dalbana, svåra stunder kommer, det är 
viktigt att man kommer på en lösning i stället för att sitta och deppa ner 
sig”. Eftersom hennes far själv hade dagliga kontakter med ungdomar 
visste han att om han skulle släppa taget om sina barn skulle de göra det 
som var roligare än att sköta sina skoluppgifter, säger Jasmin. Därför var 
han ganska hård i att uppfostra sina barn, men också som Jasmin 
uttrycker sig: ”… om jag hamnade i någon situation så jag kände att jag 
hade problem och sånt då kunde jag alltid prata med min pappa”. Jasmin 
berättar att hennes far väckte intresse för utbildning hos Jasmin och 
hennes syskon i deras barndom. Han själv läste mycket litteratur och hans 
barn satt tillsammans med honom och gjorde skoluppgifter eller läste 
någon bok. Hemma diskuterade de också den litteratur de hade läst. 
Jasmin berättar vidare: ”Jag kommer ihåg att min pappa kom med jobb 
hem både på höstterminen och på vårterminen. Han kom hem med 
kanske fyrtio uppsatser och bara satt och läste och läste och vi barn satt 
tillsammans med honom och gjorde våra läxor”.  
 
Jasmin säger att hon läste ekonomilinje och var bland de duktigaste på 
gymnasiet och klarade av gymnasiet med goda betyg. Hon utgick under 
gymnasietiden enbart från att hon skulle läsa vidare på universitetet. 
Hennes far pratade också ofta med sina barn om deras framtid och att de 
skulle satsa på universitetsstudier. Han gav beröm när Jasmin och hennes 
syskon kom hem med bra betyg. Efter avslutad gymnasieutbildning 
började Jasmin studera på universitet, men hon avbröt sina studier när 
hon träffade sin blivande make. Jasmin säger: ”Jag träffade min man och 
sen gifte vi oss. Så, jag kunde inte fortsätta med min universitetsutbildning 
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och det gjorde min pappa ledsen. Han ville att jag skulle fortsätta med 
min utbildning”. Pappan var enligt Jasmin ledsen att hon gav upp sin 
universitetsutbildning i stället för att försöka hitta en annan lösning 
tillsammans med sin make. Jasmin säger: ”… men det gick inte, vi var 
nygifta och vi behövde pengar”. Då började Jasmin arbeta med bokföring 
i en liten affär. Livet med familj och arbete var bra, säger Jasmin. De hade 
fått barn och levde lyckliga tillsammans tills kriget bröt ut. Jasmin berättar 
att kriget i stor utsträckning ändrade både hennes och andra människors 
liv i hennes forna hemland. Kriget var oväntat och främmande för henne 
och varken hon eller hennes familj var förberedda på det. Då flydde hon, 
hennes man och deras små barn till Sverige. Hon var då trettio år.  
 
Jasmin berättar att hon har upplevt kriget i sitt hemland och att hon har 
kämpat med att överleva det och att skaffa sig och sina barn ett bättre liv i 
Sverige. Hon berättar också att hennes föräldrar fortfarande bor kvar i 
hennes hemstad. De har därför alltid saknats i Jasmins barns uppväxt. 
Många av hennes barndoms- och ungdomsvänner har också flyttat till 
andra länder och kontakten med dem har förlorats. Allt detta hände på 
grund av kriget och har påverkat och fortfarande påverkar Jasmins och 
hennes familjs liv. För att hantera dessa saknade reaktioner med föräldrar 
och vänner behövs sådana kunskaper som Jasmin har lärt sig av livet, 
säger hon. ”Livet gick upp och ner för mig, men jag lärde mig av det. Jag 
blev inte stoppad av problemen”.  
 
Jasmin berättar att när hon kom till Sverige var hon medveten om att hon 
inte kunde få något bokföringsjobb med sin gymnasieutbildning inom 
ekonomi. Då börjar Jasmin på nya utbildningar. Hon läste svenska, 
engelska och gick på kvällskurser. Hon säger också: ”Sen fick jag via 
arbetsförmedlingen veta att det fanns en utbildning som hette kvinnor för 
tekniska yrken och då sökte jag utbildningen och jag kom in på 
utbildningen”. Utbildningen var Jasmins första kontakt med teknik, säger 
hon. Men Jasmin fick inte något jobb efter utbildningen. Då studerade 
hon ett år på en arbetsmarknadsutbildning med inriktning mot 
verkstadsteknik och CNC-teknik. Jasmin säger att när hon studerade i den 
utbildningen blev hon intresserad av att programmera datoriserade svarv- 
och fräsmaskiner. Då ville hon också arbeta inom det området, men 
svensk verkstadsindustri hade drabbats av en lågkonjunktur. Hon jobbade 
några månader som montör på ett företag, men på grund av 
lågkonjunkturen förlorade hon sitt arbete. Jasmin säger: ”Du vet, som 
invandrare måste man hela tiden kämpa och visa att man är duktig och 
man kan och då tänkte jag, nej, jag kan inte bara vänta på jobb, på att 
jobbet ska dyka upp, jag måste själv göra något och då tog jag initiativet 
och läste vidare i stället”. Jasmin började studera till processtekniker. Det 
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var en tvåårig teknisk utbildning vid ett svenskt universitet. Efter 
universitetsutbildningen gick Jasmin tillbaka till industrin och arbetade 
några månader som montör.  
 
Jasmin som ville göra något annat än att jobba som montör i industrin 
läste i en annons att Drillinggymnasiet sökte yrkeslärare på 
industriprogrammet. Hon sökte tjänsten och fick den. Under tiden som 
hon arbetade som yrkeslärare läste hon också pedagogik på universitet 
och fick sin lärarbehörighet. Hon berättar att hon som invandrare hade 
svårt att få arbete i Sverige. Hon säger också att hon kämpade med att lära 
sig svenska och trots att hon inte hade något teknikintresse studerade hon 
till CNC-operatör i Sverige för att få ett arbete. Hon studerade dessutom 
vidare på universitet till processtekniker och sedan till lärare på 
universitet. Hon berättar: ”… och min kamp fortsatt också i Sverige. Jag 
lärde mig språket, jag försökte hitta arbete och sen när jag såg att, nej, nu 
är det stopp, då gick jag vidare. Jag väntade inte bara på och se om det 
ordnar sig eller inte. Jag började i stället studera på universitet, så jag är en 
person som inte bara ger upp, jag kämpar alltid. Jag försöker hitta en 
lösning och till slut gör jag det”. 

Livskunskaper som ska lära eleverna att kämpa och inte ge upp 

Jasmin säger att kunskap för henne inte enbart handlar om kunskaper i 
verkstadsyrket utan också om kunskaper om livet. Jasmin berättar att 
hennes liv påverkades av kriget och det innehöll kunskaper om 
överlevnad och kunskaper om att hantera saknad efter familj och vänner i 
det forna hemlandet. Hennes liv innehöll också kunskaper om att leva i 
ett nytt land, om att integreras i landet och om att kämpa och inte ge upp. 
Jasmin berättar att hon ofta har samtal med sina elever och berättar om 
sitt liv i forna hemlandet, kriget och livet i Sverige. Hon säger att hon i sin 
undervisning berättar för sina elever att kriget var det värsta som kunde 
hända henne och hennes familj och det klarade de av. Hon berättar för 
sina elever att man kan klara av det mesta i livet bara om man vill. Jasmin 
berättar att hon utifrån sina erfarenheter vet att industriarbetet är ett hårt 
arbete med obekväma arbetstider. Konkurrensen är också hård och 
många jobbsökande konkurrerar om ett och samma arbete. Om eleverna 
ska ha en chans till anställning måste de lära sig att kämpa för att få jobb 
och att anstränga sig genom att arbeta på obekväma arbetstider.  
 
Jasmin berättar att hon har god kontakt med sina elever och fortsätter: 
”Jag ser dem som mina pojkar. Du vet, jag har också pojkar [hemma] så 
jag vet hur de är, men jag säger också till dem, det accepterar jag inte när 
mina barn gör, det accepterar jag heller inte att ni gör”. Jasmin berättar 
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också att hon verkligen vill att hennes elever lyckas i livet. Hon vill att de 
ska få arbete efter utbildningen och tjäna pengar, men hon säger också att: 
”… ibland när jag ser mina elever tänker jag på mig själv, men de pratar ju 
svenska som alla andra eftersom de har vuxit upp här, men jag tänker, de 
kommer kanske att få svårt och få jobb. Du vet, arbetsgivare vill inte 
anställa vem som helst och de är ändå invandrare”. När Jasmin kontaktar 
föräldrar vars barn har hög frånvaro får hon den uppfattningen att vissa 
föräldrar själva också har dåliga erfarenheter av skolan och negativ 
inställning till den och inte ser någon vits med utbildningen. Hon säger att 
majoriteten av skolans elever har invandrarföräldrar. Föräldrarna har 
oftast bristande kunskaper om svensk skola och medverkar därför mindre 
i sina barns utbildning. Några av skolans elever är etniska svenskar och 
också de eleverna har hög frånvaro och låg prestation. Jasmin säger att 
inga av skolans elever, vad hon vet, har studerat vidare på universitet, men 
hon talar ändå om för eleverna vilka möjligheter de har efter avslutad 
gymnasieutbildning. Hon talar också om för sina elever att det är viktigt 
att de ska ta vara på möjligheterna som finns, ha viljan, kämpa och inte ge 
upp. Då kan de nå hur långt som helst: ”jag säger till dem, det är aldrig 
försent. Ni kan också läsa vidare inom teknik och industri på universitet 
om ni vill. Nu kan man faktiskt utveckla sig hur långt som helst inom 
industrin”. 
 
Jasmin berättar: ”… det viktigaste för mig är att de lär sig om livet, de ska 
inte tänka så: nej, nu är det kört, jag fixar inte det, jag vill inte göra det, 
sånt. Därför tycker jag, det spelar egentligen ingen roll hur mycket du 
kräver av dem, för att de kommer att lära sig yrket sen när de jobbar. 
Därför sätter jag aldrig IG på dem, men jag vill att de ska lära sig att livet 
går upp och ner, de måste lära sig hur de ska hantera det, det är det som 
är viktigast”. Jasmin berättar även att för henne är det viktigt att hennes 
elever får förståelse för produktionsteknik, men också att undervisningen 
inte ska vara så svårt att eleverna ska tro att de inte klarar av det och ger 
upp. Hon berättar att hon exempelvis använder delar av sin egen 
studentlitteratur från universitetstiden i sin undervisning, men för att 
eleverna ska kunna klara av övningarna förenklar och anpassar hon 
övningarna till sina elever. Hon säger: ”… om det är bara något som är 
lite svårt, någon uppgift till exempel, de stenvägrar och göra det. De går 
hellre hem”. Jasmin berättar också att många av hennes elever tyvärr vill 
ha det roligt hela tiden, de vill skaffa sig allt lätt utan att anstränga sig. 
Hon berättar vidare: ”Jag säger till dem att om jag har lyckats, kan de 
också lyckas. Det är bara att jobba på och det har jag gjort hela tiden, med 
små barn, lärde mig språket, läste två gånger på universitet (skratt), du vet, 
först processteknik, sen till lärare. Jag har jobbat hårt hela tiden. Jag är 
faktisk stolt över mig”.  
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Diskussion 

Det återkommande tema som framträder ur Jasmins profil är att lära 
yrkeselever kämpa och inte ge upp. En jämförelse mellan Jasmins profil och de 
yrkeslärares profiler som hittills presenterats visar att Johnny och Leif 
berättade om sina relationer till sina elever och att de kände igen sig i 
eleverna. De berättade att de såg sina elever och lyssnade på dem. Anders, 
Oskar och Goran berättade om de grundkunskaper som ansågs viktiga för 
den industritekniska utbildningen. Petter berättade om hur hans elever får 
uppföra sig med fokus på respekt och disciplin. Till skillnad från de 
yrkeslärarna berättar Jasmin om livskunskaper som viktiga för hennes 
elever. Hennes profil visar att det finns relationer mellan hennes berättade 
erfarenheter av livet i föräldrahemmet, av flytten från ett land i krig till 
Sverige, och av att lära sig ”kämpa och inte ge upp”. Temat visar sig redan 
när hon berättar om sin far där hon säger att fadern kom från en 
arbetarfamilj och kämpade hårt i sitt liv. Till slut lönade det sig för honom 
och han blev språkvetare och gymnasielärare. Hon berättar också att 
hennes far brukade säga till henne att det var viktigt att lösa kommande 
problem i stället för att sitta och vara ledsen. Hon säger att när hon gav 
upp sin universitetsutbildning ville fadern att hon och hennes make skulle 
hitta en annan lösning. Att kämpa och inte ge upp kommer igen i Jasmins 
berättade erfarenheter av kriget. Hon beskriver att hon, hennes man och 
deras barn flydde till Sverige. Jasmin berättar att hon även i Sverige 
kämpade med att hantera saknaden av föräldrar och vänner, med att lära 
sig svenska, med att få ett arbete och med att studera på universitet och 
hon gav inte upp när motgångarna kom. Hon säger att livet har gått upp 
och ner för henne, men hon har också lärt sig av det. Jasmin har också 
som Goran teknisk akademisk examen och tillhör de yrkeslärare på 
industritekniska programmet som inte kommer enbart från industrin till 
yrkesskolan. Hon kommer som processtekniker från universitet till 
yrkesskola vilket har betydelse för hennes undervisning av 
industritekniska kunskaper (jfr Heikkinen, 1997; Papier, 2011). Betydelsen 
visar sig på så vis att hon försöker göra sina elever medvetna om 
möjligheterna till universitetsstudier. För Jasmin handlar gränslandet 
yrkesskola-arbetsliv liksom för Johnny och Goran, också om gränslandet 
yrkesskola-universitet-arbetsliv.  
 
Jasmin tar sina livserfarenheter med sig till skolan och till sin 
undervisning. Hon säger att hon berättar för sina elever att de ska kämpa 
och inte ge upp och att man kan klara av det mesta i livet bara om man 
vill. Det som Jasmin berättar kan förstås i relation till den entreprenöriella 
pedagogiken som lyfts fram på senare år och där lärare försöker utveckla 
vissa generella kompetenser som kreativitet, samarbetsförmåga, riskvilja, 
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ansvar och förmågan till problemlösning hos sina elever (Falk-Lundqvist 
m.fl., 2011). Jasmin säger att hon ofta har samtal med sina elever och 
berättar om sina erfarenheter från sitt forna hemland, kriget och livet i 
Sverige. Lärares samtal med elever anses vara en viktig och central del i 
den entreprenöriella pedagogiken (ibid.). Samtalen fungerar i det fallet 
som ett verktyg för att framhålla den konsekvens som elevers passiva 
handlingar i ett föränderligt arbetsliv kan innebära för deras framtida liv. 
Jasmin försöker lära sina elever vad som är konsekvensen av att ge upp 
och inte kämpa. För att kunna använda det verktyget tar Jasmin hjälp av 
sina livserfarenheter. Genom att berätta för eleverna om hur hon kämpat 
sig igenom kriget och livet i Sverige med att lära sig ett nytt språk, med att 
hitta ett arbete, med att ta hand om sin familj och med att studera på 
universitet försöker hon i själva verket lära sina elever hur de ska kunna 
klara sig i ett föränderligt arbetsliv. Det vill säga att hon försöker lära sina 
elever att de inte ska tänka att någon annan gör deras arbete för dem utan 
att det är de som ska göra sitt, de ska kämpa vidare, ta sig upp och 
anpassa sig. De ska försöka klara sig själva i samhället, bidra till 
samhällsutvecklingen och inte utgå ifrån att det är samhället som ska ta 
hand om dem. Framträdande i Jasmins profil är att det är dessa 
komptenser som kan leda till anställning och förhoppningsvis säkra 
elevernas framtid i ett arbetsliv i förändring. 
 
Betydelsen av att Jasmin kommer som processtekniker från universitet till 
yrkesskola visar sig också i hennes beskrivning av möten med elever och 
undervisning när hon berättar om de övningar hon ger sina elever. Jasmin 
säger att hon förenklar övningar från sina universitetsstudier och anpassar 
dem till eleverna. Hon säger att hon vill att eleverna får förståelse för 
produktionsteknik, men också att undervisningen inte ska vara så svår att 
eleverna ska tro att de inte klarar av den och ger upp. Det Jasmin berättar 
leder mig till Hiim (2010) som skriver att yrkeslärare i sin undervisning 
försöker göra yrkeskunskaperna begripliga för sina elever. Vad dessa 
kunskaper är bestäms utifrån yrkeslärares egen förståelse av yrket. Ur 
Jasmins beskrivning framträder att hennes egen förståelse av yrket har 
påverkat hennes syn på vad produktionsteknik ska innehålla. Det blir även 
synligt att Jasmin gör kunskaper om produktionsteknik begripliga för sina 
elever med hänsyn till att eleverna ska klara av övningarna och med 
hänsyn till att de inte ska ge upp. Hon förenklar och anpassar övningar 
från sin egen studentlitteratur från universitetstiden för sina elever, 
berättar hon. Det vill säga Jasmin skräddarsyr övningarna för sina elever 
och det med utgångspunkt i att de ska klara av övningarna och inte ge upp 
(jfr Korp, 2011). 
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Henry – internationell anställning 

Henry är en femtiofemårig yrkeslärare på industritekniska programmet 
som är född i ett nordamerikanskt land och har engelska som modersmål. 
Henry berättar att han är uppvuxen i en stad som motsvarar en svensk 
medelstor stad och att staden är rik på skog och skogsindustri och har 
resurser för sågverk och pappersbruk. Henrys far arbetade som chef på 
ett pappersbruk och Henrys mor var hemmafru. Henry säger att han tack 
vare närheten till pappersbruket kunde arbeta där som diversearbetare 
under sina sommarlov och övriga lovtider. Han arbetade då tillsammans 
med svetsarna, rörmokarna och ibland elektrikerna.  
 
Henry berättar att han i både grundskolan och gymnasieskolan enbart 
gjorde det som han skulle göra för att få godkänt och inte något mer. Han 
säger: ”När jag tänker efter, det syntes på mina betyg, det vara bara väldigt 
låga betyg och mina kompisar var inte heller skolmotiverade. Vi var inte 
riktig intresserade av ämnena”. Däremot var Henry mycket intresserad av 
basket och hans barndomsliv hade rutiner på så vis att när han kom hem 
från skolan gjorde han sina läxor, åt middag och sedan gick han tillbaks till 
skolan och spelade basket till sent på kvällen. Det var dåligt med 
kollektivtrafik i det område han bodde och därför gick Henry fram och 
tillbaks mellan hemmet och skolan. Det tog cirka en timme.  
 
Henry berättar att han efter gymnasieutbildningen var arton år gammal 
och hade varit i skolan hela livet och det enda han kände till var skolan, 
pappersbruket samt de yrkeskategorier som var representerade på 
pappersbruket. Han säger: ”Jag började läsa till lärare [efter gymnasiet]. 
Jag ville bli idrottslärare, men ett och ett halvår senare tappade jag suget. 
Jag hade tröttnat på att läsa”. Henry började efteråt arbeta ett tag på ett 
sågverk hos en kompis och spara pengar till en jorden-runt-resa, en resa 
som varade i tre år. Under sin jorden-runt-resa såg Henry också att 
svetsyrket var ett internationellt yrke. När Henry kom tillbaka hem till 
hemlandet utbildade han sig till svetsare på en yrkesskola. Henry berättar 
att han i efterhand vet att hans yrkesval var ett mycket bra val. Det var en 
relativt kort utbildning som direkt ledde till jobb med bra lön. Efter 
utbildningen arbetade han tre år som svetsare på ett företag i sitt hemland 
tills han träffade sin blivande fru och flyttade till Sverige i 
tjugofemårsåldern.   
 
Henry berättar att när han flyttade till Sverige började han lära sig svenska 
språket. Efter svenskutbildningen insåg han att han trots både 
svetsutbildning och svetserfarenheter inte kunde arbeta som svetsare i 
Sverige, säger Henry. Anledningen till detta var att han hade en 
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svetsutbildning från sitt forna hemland och inte någon internationell 
svetsutbildning och den svetsutbildningen som han hade godkändes inte i 
Sverige. Henry säger: ”Okej, min svetsutbildning var inte internationell, 
men kunskaperna var internationella. Det är dokumentationen som inte 
var internationell, inte på papper. Jag hade inget internationellt 
svetsdokument och då, ett svetsdokument från mitt hemland räckte inte 
för anställning”. Henry säger också att han har förståelse för det att det 
behövs antingen en svensk svetsutbildning eller en internationell 
svetsutbildning för anställning i Sverige eftersom god svetskvalitet nås 
genom en viss process. För att kunna kvalitetssäkra en produkt bör 
svetsaren genomföra hela processen noga. När svetsaren svetsar 
exempelvis en bro måste svetsningen vara så högt kvalitetssäkrad så att 
bron kan användas utan några risker för människoliv. En svetsare som 
innehar internationellt svetsdokument har enligt Henry i sin utbildning 
läst kurser om hur en kvalitetssäkrad svetsning genomförs. Henry började 
via arbetsförmedlingen utbilda sig till svensk svetsare. Eftersom han redan 
hade svetskunskaper tenterade han bara av svetskurserna och fick ett 
svenskt bevis. Henry arbetade därefter i arton år som svetsare på företaget 
Razi i storstaden innan han för tolv år sedan klev in i läraryrket. Under nio 
av dessa år har han varit svets- och plåtlärare på Turninggymnasiet. Han 
säger också att han under sin lärartjänst studerade pedagogik på 
universitet och fick lärarbehörighet. 

Internationell certifiering 

Henry berättar att när han började sin lärartjänst på Turningsgymnasiet 
fick han veta att svetsutbildningen var nedläggningshotad och att hans 
anställning var en satsning för att lyfta utbildningen. Henry berättar 
vidare: ”Internationell svetsutbildning har hela tiden varit mitt mål sen jag 
kom hit, att den här utbildningen ska bedrivas”. Henry säger också att 
Turningsgymnasiet behövde satsa på internationell svetsutbildning av två 
anledningar, dels för att locka elever till utbildningen med titel 
”Internationell svetsare”, dels för att utöka möjligheterna till anställning 
som svetsare för eleverna, både i Sverige och utomlands. Henry säger om 
sina elever: ”Jag har hört att vissa vill åka tillbaka till sina hemländer och 
starta eget där. Sen har vi också en del som åker utomlands och jobbar, till 
Norge till exempel, jobbar som svetsare där. Ett internationellt 
svetsdokument är mer anpassat till deras framtid, speciellt om de väljer att 
arbeta utomlands har de stor nytta av det”. Henry som själv har engelska 
som modersmål berättar också att: ”… jag tycker att svenska barn är 
väldigt duktiga på engelska. De förstår framförallt väldigt bra engelska”, 
och han berättar vidare att den goda engelskan är en fördel för elevernas 
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anställningsbarhet utanför Sveriges gränser, speciellt om de har ett 
internationellt svetsdokument. 
 
Henry berättar att för att Turningsgymnasiet skulle kunna utbilda eleverna 
utifrån en internationell svetsutbildning behövdes en stor satsning från 
kommunen. Kommunen trodde på idén med internationellt 
svetsdokument för eleverna och satsade på specialutbildningar hos 
Svetskommissionen33, säger Henry. Svetslärarna på Turningsgymnasiet 
blev efter utbildningen behöriga svetsutbildare enligt internationell 
standard av Svetskommissionen, berättar Henry. Utbildningen handlade 
om synkronisering av svetskvalitet och Turningsgymnasiet fick efteråt 
godkänt av Svetskommissionen på att utbilda sina elever till 
internationella svetsare. Kommunen satsade också på uppbyggnad av 
skolans maskinpark och gascentral. Men det är Svetskommissionen som 
godkänner om en internationell svetsutbildning får bedrivas, säger Henry. 
Han berättar: ”vi är medlemmar i Svetskommission och vi bedriver våra 
svetsutbildningar efter deras kriterier”. Detta innebär enligt Henry att han 
och skolans andra svetslärare använder Svetskommissionens 
övningsmaterial i undervisningen. 
 
Henry säger att han har en nära relation till industriföretagen, genom att 
han ordnar APL34-platser till elever på industritekniska programmet. 
Henry säger: ”… det är många skolor som slåss om platserna, och jag 
tycker att, och det är mitt mål att jag ska få ut dem på de ställen som de 
också har en chans till att få anställning sen”. Företagen där eleverna gör 
sin APL har olika förväntningar på eleverna, säger Henry. En del företag 
tycker att eleverna inte behöver kunna jättemycket svetsning och att det 
bara räcker om de är skötsamma och kommer i tid. Vissa andra företag 
har större krav på eleverna och vill att eleverna ska vara till hjälp och lasta 
av andra svetsare på företagen. Och några andra vill till och med att 
eleverna ska vara självständiga svetsare, speciellt om du studerar tredje 
året på industritekniska programmet, berättar Henry. Han säger också att 
Svetskommissionens övningar är tillräckligt bra för att lära eleverna det 
som de behöver lära sig och som han säger: ”… jag har inga förväntningar 
på att de ska lära sig något extra där under APL. Det som de ska kunna, 
lär de sig här hos mig, inte på APL”. Henry poängterar också att en elev 
som har gått genom en gymnasial svetsutbildning inte blir färdig svetsare 
efter utbildningen, inte ens efter det att han/hon får ett internationellt 
diplom eller efter sin APL. Eleven blir efter avslutad svetsutbildning 
anställningsbar, men inte färdig svetsare, säger Henry. Han berättar vidare 

                                           
33

 Svetskommissionen är en branschorganisation. 
34

 APL = Arbetsplatslärande 
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att eleven måste arbeta ett antal år på svetsföretag och utföra olika typer 
av svetsningar för att bli svetsare. Henry säger: ”… APL ökar egentligen 
deras chans till anställning, för att då kan de visa vilka de är annars vad de 
egentligen under sin APL gör är oväsentligt. Det var också likadant för 
mig. När jag kom till Sverige var jag inte sämre svetsare än mina svenska 
kollegor, men jag gjorde också allt som jag blev tillsagd att göra, för att jag 
ville få jobb”. Henry säger att eleverna inte ser på de arbetsuppgifter som 
de blir tillsagda att göra på samma sätt som Henry. Om eleverna gör andra 
arbetsuppgifter förutom svetsning på praktikplatserna blir de missnöjda 
med praktiken och vill byta APL-plats. Henry säger: ”… det viktiga är att 
de får en APL-plast annars om de hela dan sopar golvet eller jobbar på 
lager eller vad som helst, har absolut ingen betydelse för att sånt arbete 
också måste göras”. Han berättar också att på APL-platserna kommer 
eleverna i nära kontakt med skickliga svetsare, de fikar med dem, har 
samtal med dem, äter lunch med dem och skaffar sig förebilder bland 
dem. Dessutom när eleverna kommer tillbaka från APL är de motiverade 
till utbildningen. Henry säger att han tack vare sitt nära samarbete med 
företagen vet att de helst vill anställa svetsare som kan svetsa så 
självständigt som möjligt, i rimlig tid och med en bra kvalitet. Han 
fortsätter: ”… och sånt kan våra elever bli tack vare Svetskommissionens 
övningsmaterial som vi använder i vår utbildning”. Henry berättar vidare 
att han utifrån sina kontinuerliga kontakter med arbetsgivare vet att för 
arbetsgivaren är det viktigaste att den anställde visar vem den är och att 
arbetsgivaren kan lita på en, svetskunskaperna kommer med tiden.  
 
Henry berättar också att han får positiv feedback när skolans tidigare 
elever besöker skolan och berättar om livet efter svetsutbildningen. Henry 
säger att hans gamla elever ofta är nöjda med utbildningen och han får 
positiv feedback av dem. De är nöjda med att utbildningen ledde till ett 
industriarbete, de tjänar penar och lever ett relativt bra liv. Henry 
fortsätter: ”Jag har inte haft någon som kommer och säger att 
utbildningen var jättedålig i alla fall och jag borde göra någonting annat”. 
Han säger också att hans elever valde industriprogrammet för att de ville 
arbeta på industrin och nu gör de det. Henry berättar att tidigare 
svetselever ofta i efterhand, efter avslutad yrkesutbildning och när de 
arbetar på industrin inser att industriprogrammet stämde överens med 
deras förväntningar på industriarbete, det vill säga att utbildningen ledde 
till ett bra jobb med hög lön. Henry säger att många av hans elever som 
arbetar inom industrin har högre ingångslöner än sina föräldrar som har 
arbetat i många år inom andra branscher och berättar vidare: ”… industri 
har alltid haft höga löner, överallt, det var så i mitt hemland, det är även så 
i Sverige”.  
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Diskussion 

Johnny och Leif berättade om sina relationer till sina elever att de såg 
eleverna, lyssnade på dem och kände igen sig i eleverna. Anders, Oskar 
och Goran berättade om de grundkunskaper som anses som viktiga för 
den industritekniska utbildningen. Petter berättade om hur hans elever får 
uppföra sig med fokus på respekt och disciplin och Jasmin berättade om 
livskunskaper som viktiga för sina elever.  Till skillnad från de yrkeslärarna 
berättar Henry om det hans elever behöver skaffa sig för en internationell 
anställning. Det återkommande tema som framträder ur Henrys profil är 
därmed att visa på möjligheter till internationell anställning för yrkeseleverna. 
Anställning är ett begrepp som ofta har tagits upp i forskning om 
yrkesutbildningar (se t.ex. Berner, 1989; Hiim, 2010; 2013; S. Johansson, 
2009; Lindberg, 2003c) och Henry relaterar sina elevers anställning till 
internationell svetsutbildning när han beskriver sin undervisning. Henrys 
profil visar att det finns relationer mellan hans berättade erfarenheter av 
hans jorden-runt-resa, hans flytt till Sverige och behovet av ett 
internationellt svetsdokument för anställning, och hans berättade 
erfarenheter av det sätt på vilket han försökte ordna internationell 
svetsutbildning för sina elever och utbilda dem till internationella svetsare. 
 
Det Henry berättar om internationell svetsutbildning menar jag kan 
relateras till hans livserfarenheter och till hans avsaknad av internationellt 
svetsdokument. Hiim (2010) skriver att yrkesutbildning ökar möjligheten 
till anställning, och det som framträder ur Henrys beskrivning handlar 
också om ökade möjligheter till anställning inom svetsyrket, både i Sverige 
och utomlands. Henry, som ordnar praktikplatser till sina elever på 
svetsföretag, berättar även att det inte spelar någon roll vilka 
arbetsuppgifter eleverna arbetar med under praktiken. Med andra ord 
framträder det att för Henry är det anställning på svetsföretag som är det 
viktigaste och inte vad den anställde arbetar med. Detta relaterar han till 
sina livserfarenheter och säger att det var likadant för honom när han 
flyttade till Sverige. Det framträder också ur Henrys beskrivning att för 
honom, till skillnad mot det som Green och Smith (2002) påstår, är 
tillämpning och utveckling av svetskunskaper under praktikperioderna 
inte det viktigaste. I det sammanhanget nämns Svetskommissionens 
övningsmaterial av Henry och han säger att de övningarna är tillräckligt 
bra och att svetskunskaper får eleverna genom dessa övningar och hos 
honom, och inte på APL-platserna (jfr ibid.). Henry berättar däremot om 
gemenskapen på APL-platserna där eleverna kommer i kontakt med 
skickliga svetsare (jfr Berglund, 2009) och skaffar sig förebilder och att 
eleverna, som också Green och Smith (2002) skriver, visar större 
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motivation för utbildningen när de kommer tillbaka från sina 
praktikplatser. 
 
Ur Henrys beskrivning framträder att förutsättningar för elevers 
anställning skapas redan under praktiken när de visar vilka de är. Kravet 
på vad eleverna ska kunna under praktiken, berättar Henry, är olika från 
företag till företag, från att eleverna ska komma i tid till att de ska vara 
självständiga svetsare. Detta leder mig till Hiim (2013) som skriver att 
yrkesutbildningen inte enbart handlar om att undervisa yrkeseleverna i 
kunskaper om själva yrket utan också att fostra dem till yrkesmän som 
både kan få en anställning och kan få behålla sin anställning. Henrys 
beskrivning visar att anställningsbarhet börjar med att man visar vem man 
är, och sedan fortsätter med att visa vem man är. Att enbart vara utbildad 
internationell svetsare betyder inte att man kan behålla sin anställning, 
utan det är att visa vem man är som person som är det viktigaste för 
arbestgivaren. Så framträder det ur Henrys beskrivning. Detta kan förstås 
i relation till Høstmark Tarrou (2009) som skriver att arbetslivet tar 
hänsyn både till den tidspress som finns på produktion och till lönsamhet 
när anställning kommer på tal. Det innebär att yrkeseleverna, som enligt 
Henry ska visa vilka de är, måste kunna hantera både tidspress och 
lönsamhet om de ska få en anställning och få behålla anställningen.  
 
Henrys beskrivning kan också förstås i relation till det förändrade 
arbetslivet.  I det nya arbetslivet, om vi utgår från Magnusson (1999) 
kommer vi troligen att se en fortsatt ökning av tjänstearbete och en 
minskning av traditionellt industriarbete. Flexibiliteten mellan olika typer 
av tjänstearbete kommer att fortsätta öka vilket kan innebära att 
industriarbetaren i många fall måste vara beredd på att rycka in och 
producera när företaget behöver och därmed minskar möjligheten till att 
exempelvis förena arbete och familjeliv. Dessutom kommer 
arbetsmarknaden att vara betydligt mer segmenterad än den vi har idag 
(ibid.). Henrys berättade erfarenheter visar att Henry redan för trettio år 
sedan hade rört sig mellan olika former av arbete och arbetsformer i och 
med flytten från sitt hemland till Sverige. Det globala arbetslivet har 
Henry erfarenheter av. Han har erfarenheter av delar av den segmenterade 
arbetsmarknaden där han som färdigutbildad svetsare med några års 
arbetserfarenhet från sitt hemland fick tenta av svetskurser för att kunna 
arbeta som svetsare i Sverige. Som industriarbetare arbetade han med allt 
som han blev tillsagd att göra för att han ville ha ett jobb, säger han. Han 
hade redan för trettio år sedan sett svårigheter med att få ett svetsarbete 
inom industrin trots att han, som han berättar, inte var sämre svetsare än 
sina svenska kollegor. Som det framträder ur Henrys profil har Henry 
redan erfarenheter av det arbetsliv som enligt Magnusson kommer att 
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fortsätta. Mot bakgrund av dessa erfarenheter berättar Henry att många av 
hans elever kommer att flytta tillbaka till sina hemländer och till Norge 
och arbeta där som svetsare. Det vill säga att svetseleverna kommer att i 
det globala arbetslivet, i en värld där gränser mellan människor blir mindre 
och rörligheten mellan olika länder ökar (jfr ibid.), ta i anspråk möjligheter 
till anställning på en utökad arbetsmarknad, precis som Henry själv gjorde 
för trettio år sedan.  
 
Vi ser att det förändrade arbetslivet också påverkat den svetsutbildning 
som Turningsgymnasiet bedriver, och Henrys undervisning, genom 
prioriteringen av den internationella svetsutbildningen för eleverna. I sin 
undervisning, så som Henry beskriver den, använder han sig av 
Svetskommissionens övningsmaterial för den internationella 
svetsutbildningen. Dessa material kan enligt Henry hjälpa svetseleverna att 
svetsa så självständigt som möjligt, i rimlig tid och med en bra kvalitet. Ur 
detta framträder att de övningar som Henry berättar att hans elever 
arbetar med är yrkesinriktade i enlighet med Lindbergs (2003c) definition. 
Övningarna har dock inte, så som exempelvis Korp (2011) skriver, 
skapats utifrån de krav som läroplan och styrdokument ställer på 
utbildning. Den har i stället skapats utifrån Svetskommissionens krav på 
svetsutbildning. Henry berättar också att han är medlem i 
Svetskommissionen och bedriver svetsutbildningen efter 
Svetskommissionens kriterier. Det framträder också att det för Henry är 
så viktigt att driva en internationell svetsutbildning att även skolans övriga 
svetslärare, som Henry säger, gått på Svetskommissionens utbildning och 
blivit internationella svetsutbildare. 
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Kapitel 6. Framträdande undervisningsmål och -strategier  

I detta kapitel besvaras min andra forskningsfråga om vilka 
undervisningsmål och -strategier som framträder ur yrkeslärarnas 
livsberättelser. Här kommer jag att ta ett annat grepp om mitt 
forskningsmaterial än det jag gjorde i kapitlet Yrkeslärarnas profiler. I 
Yrkeslärarnas profiler visade jag på relationer mellan yrkeslärarnas tidigare 
livserfarenheter och deras erfarenheter av möten med elever och 
undervisning. I detta kapitel går jag däremot tillbaka till yrkeslärarnas 
livsberättelser och fokuserar på de beskrivningar yrkeslärarna ger av 
arbete med elever i undervisning. De beskrivningar som leder till ett och 
samma framträdande mål knyter jag ihop och rubricerar som 
undervisningsstrategier. Undervisningsmål och -strategier som presenteras 
i detta avsnitt har farmställts på det sätt som redovisades i kapitel fyra, 
avsnitt Kategoriserande ansats (se även figur 2). En översiktlig bild av de 
framträdande undervisningsmålen och -strategierna visas i tabellen nedan: 
 

 
Tabell 3: Framträdande undervisningsmål och -strategier  
 

  
  

  
  

 M
å
l 

Skapa 
förutsättningar för 
yrkeselever att klara 
av skolan 
 

Skapa 
förutsättningar för 
yrkeselever att få 
anställning  

Skapa 
förutsättningar för 
yrkeselever att 
studera vidare på 
universitet 

Forma yrkeselever 
till industriarbetare 
med yrkesstolthet 
 

 Vara en vuxen i 
yrkeselevernas liv 

Undervisa i 
industriteknikens 
grundkunskaper  

Berätta för 
yrkeseleverna om 
universitetsstudier  

Få yrkeselever att 
möta 
studieförberedande 
elever 

 

Generera 
tävlingsmoment för 
yrkeseleverna 

Framställa 
undervisnings-
material  
 

Hjälpa yrkeseleverna 
med ansökan till 
universitetsstudier  
 

Berätta för 
yrkeseleverna om sin 
stolthet över sitt 
yrkeskunnande 

 S
tr

a
te

g
ie

r 

  

Skapa extra resurser 
för yrkeseleverna 
 

Kräva skötsamhet av 
yrkeseleverna  
 

Integrera 
studieförberedande 
ämnen med 
yrkesförberedande 
ämnen 

 

 Få yrkeselevernas 
föräldrar engagerade i 
sina barns skolgång 
 

Hjälpa yrkeseleverna 
till arbete  
 

  

 Berätta för 
yrkeseleverna om sina 
livserfarenheter 
 

Låta yrkeseleverna 
möta människor från 
olika miljöer efter 
skoltiden 
 

  

 
Såsom det framträder ur yrkeslärarnas beskrivningar av arbete med elever 
i undervisning grundar sig undervisningsmålen och -strategierna på två 
principer; 1) yrkeslärares omsorg om sina elever (se t.ex. Berner, 1989; Hiim, 
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2010; Lagström, 2012) och 2) det som Lindberg (2003c) kallar för 
yrkeskunnande, det vill säga det som yrkeseleverna behöver ha kunskaper 
om i gränslandet yrkesskola-arbetsliv (se t.ex. Berner, 1989; Hiim, 2010; 
Lindberg, 2003c), inklusive de sociala kompetenser som yrkeseleverna 
behöver skaffa sig i detta gränsland (se t.ex. Hiim, 2010; 2013). Dessa 
kommer jag att lyfta upp i redovisningen. Jag börjar avsnittet med att 
redovisa det framträdande målet att skapa förutsättningar för yrkeselever att 
klara av skolan med dess ingående strategier. 

Att skapa förutsättningar för yrkeselever att klara av skolan  

Detta är ett mål som framträder ur yrkeslärarnas beskrivningar av arbete 
med elever i undervisning och visar sig genom lärarnas beskrivningar av 
följande strategier:    

 vara en vuxen i yrkeselevernas liv 

 generera tävlingsmoment för yrkeseleverna  

 skapa extra resurser för yrkeseleverna      

 få yrkeselevernas föräldrar engagerade i sina barns skolgång 

 berätta för yrkeseleverna om sina livserfarenheter. 

Vara en vuxen i yrkeselevernas liv 

Genom strategin att vara en vuxen i yrkeselevernas liv skapas förutsättningar 
för eleverna att klara av skolan. I denna strategi framstår yrkeslärares omsorg 
om eleverna tydligt. Strategin visar sig bland annat i Johnnys beskrivning av 
en elev som hade stora familjeproblem och inte kunde klara av skolan. 
 

Johnny: Jag jobbade väldigt mycket så att säga socialt utanför 
skolan, väldigt mycket, på hans fritid, jag fanns tillhands, om han 
ringde en lördag och mådde jättedåligt, då övergav jag mina tre 
barn jag hade då i princip faktiskt, åkte iväg och tog hand om 
honom en stund. Vi gick någonstans, åt och pratade med och det 
gick ju ut på min familj lite grand, mina barn var ganska trötta på 
mig, men mina barn var trygga, stabila, så att man fanns där, men 
man fanns ändå inte där (skratt). [Hamid: Vad hände med eleven 
sen då?] Det gick bra för honom. Han klarade av skolan. Han är 
reseledare nu och lever ett sunt liv. Han är ute i världen och talar 
flytande, åtminstone, ett främmande språk.  

 
Strategin visar att Johnny inte enbart är en vuxen för sina elever i skolan, 
utan också utanför skolan. Beskrivningen visar också på att Johnny 
kommer i nära kontakt med sin elev (jfr Hiim, 2010; Lagström, 2012) och 
försöker hjälpa eleven att klara av skolan. Det som framträder är att i 
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spänningsfältet mellan industri och industriskolan där både Johnny och 
hans elev befinner sig, blir eleven i detta fall inte någon industriarbetare, 
men eleven klarar av skolan, blir reseledare och lever ett sunt liv.  
 
Att vara en vuxen i yrkeselevernas liv träder också fram ur Leifs 
beskrivning av arbete med elever i undervisning.  
 

Leif: Många av dem har inte ens en vuxen som ska se dem, lyssna 
på dem, bry sig om dem. Hur ska de lära sig bry sig om andra då? 
Jag hade ingen farsa som skulle finnas där heller utan jag sökte 
efter andra vuxna lite här och där, och just att vara med en vuxen 
som stannar upp och lyssnar då, lyssnade på mig och visade, såg 
mig och brydde sig om mig, det var viktigt för mig. Jag gör också 
likadant nu.  

 
Leif berättar vidare att han stannar upp och lyssnar på sina elever, 
visar dem att han ser dem, lyssnar på dem och att han bryr sig om 
dem. Han fortsätter:  
 

Leif: … men jag sätter också gränser för dem och jag är väldigt 
noga med gränserna för att, att sätta gränser på dem betyder också 
att jag bryr mig om dem. Jag vet att det betyder mycket för dem. 
[Hamid: Hur vet du att det betyder mycket för dem?] För att det 
betydde mycket för mig när jag var i deras ålder och behövde bli 
sedd. Jag ser också att de växer jättemycket de här eleverna, när de 
ser att jag ser dem och jag bryr mig om dem. Då vill de vara här. 
Jag har hört många gånger, föräldrarna säger: du har gjort något 
med min grabb, han skolkade hela grundskolan, men nu tycker 
han att skolan är rolig, då är det min feedback.  

 
I citaten ovan synliggörs Leifs omsorg om sina elever. Det som Leif 
berättar visar att han i sin relation till eleverna försöker vara en vuxen som 
ser eleverna, men också sätter gränser för dem, det vill säga en 
gränssättande vuxen i elevernas liv. Detta kan exempelvis förstås i relation 
till Berner (1989) eller till Hiim (2013) som också skriver om den närhet 
och kontakt som skapas mellan yrkeslärare och deras elever, men också 
om att yrkeslärare är tydliga med att markera elevers uppförande. Hiim 
relaterar detta till arbetsmiljö och till elevernas säkerhet på arbetsplatser, 
och det som visar sig i Leifs beskrivning är relaterat till en skolmiljö där 
eleverna får växa och tycka att skolan är rolig.  
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Det framträder också skillnader i de sätt yrkeslärarna visar sig som vuxna i 
elevernas liv, nämligen Johnny som vuxen också utanför skoltiden och 
Leif i en mer begränsad omfattning. 
 

Leif: Vi pratar och då kan vi prata bra och jag märker att, då kan 
de börja ty sig till mig, men det gäller också att inte bli uppäten, 
alltså de får inte ty sig till mig så mycket att de börjar ringa hem så 
att jag inte har privat liv, utan liksom det finns en gräns. 

 
Johnny berättar att det inte räcker med att enbart se och höra eleven. Som 
lärare måste man också göra något åt elevens situation. Han berättar 
vidare:  
 

Johnny: Jag hade en elev som låg efter. I och för sig, jag har gjort 
det med en del elever som ligger efter, inte bara han, men 
problemet var att han missade mycket för han kom inte till skolan 
och då tog jag ett eget jobb och tog med honom på. […] Jag tog 
inte ens betalt för jobben utan jag gjorde det ideellt för ideella 
föreningar eller sånt ah. [Hamid: Aha, du tog eleven med dig till 
någon förening?] Ja, jag skulle byta toalett och göra i ordning ett 
kök, så där, på en förening och då sa jag till honom att jag vill att 
du ska kunna hjälpa mig med det eftersom jag inte klarar av det 
ensam. [Hamid: Var det utanför skoltiden alltså?] Ja, ja, jag brukar 
ta det efter skoltiden och då kompenserar de tiden som de 
missade när de inte var i skolan.  

 
I Johnnys beskrivning blir hans omsorg om eleverna synlig. Han försöker 
vara en vuxen i elevens liv och skapa förutsättningar för eleven att klara 
av skolan. Eleven kom inte till skolan och låg efter, men Johnny nådde 
honom då efter skoltiden utanför skolan. 

Generera tävlingsmoment för yrkeseleverna 

Genom strategin att generera tävlingsmoment för yrkeseleverna skapas 
förutsättningar för eleverna att klara av skolan. I denna strategi är 
yrkeskunnandet framträdande. Strategin visar sig i Petters beskrivning av det 
som han gör när han försöker få eleverna att vara med på långtråkiga 
lektioner och genomföra övningar. Petter berättar att en del av hans 
elever visar tendenser till skolk när de ser att lektionen är tråkig eller när 
de ser att arbetsuppgifterna inte är motiverande: 
 

Petter: … det är ganska tråkigt att bara kloppa gäng så ska det 
vara lite roligt också. Det är tråkigt om eleverna bara står runt och 
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väntar tills den här grabben har gängat klar. Så, jag försöker att 
peppa dem igenom och då säger jag: kom igen nu. Nu tar vi tid. 
Den som får bäst tid får en läsk av mig. [Hamid: En läsk?] Ja, 
alltid. Jag har alltid en back med läsk här (skratt) där ser du det 
(skratt). [Hamid: Men vem betalar för läsken? Är det skolan 
som?], nej, det gör jag. [Hamid: Av dina egna pengar?] Ja, ja. Jag 
tycker att det är värt det. Jag får dem igång helt enkelt och jag 
känner väldigt stor tacksamhet från dem, inte i form av ord, men 
jag ser det på hur de bemöter mig.  

 
Ur citatet ovan framträder vad Petter anser som viktigt att hans elever ska 
kunna. Eleverna ska kunna genomföra sina arbetsuppgifter snabbt, en 
lärdom som de kan ta med sig till sitt framtida arbete på industri. Detta 
kan jämföras med det som förväntas av en industriarbetare att göra, det 
vill säga att han/hon ska göra sina arbetsuppgifter på utsatt tid och på 
bästa möjliga sätt (jfr Jonsson, 1981; Womack m.fl., 1991). I det 
sammanhanget använder sig Petter av tävlingsmoment i sin undervisning. 
Hiim och Hippe (2001) skriver att yrkeslärare utifrån den befintliga 
undervisningssituationen använder sig av undervisningsmetoder som ska 
hjälpa eleverna i deras lärande. Det som framträder ur Petters beskrivning 
är att han utifrån den befintliga undervisningssituationen använder sig av 
tävlingar för att eleverna ska klara av skolan.  

Skapa extra resurser för yrkeseleverna 

Genom strategin att skapa extra resurser för yrkeseleverna skapas 
förutsättningar för eleverna att klara av skolan. I denna strategi är 
yrkeskunnandet framträdande. Strategin framträder redan i beskrivningen 
ovan av Petter som berättade att han köpte läsk till sina elever för att få 
dem att vara med på långtråkiga lektioner, men den är även synlig i 
beskrivningen nedan av Petter när han erbjuder en elev att få en ny 
väckarklocka av honom. 
 

Petter: … han kom väldigt ofta sent till skolan, nästan varje dag. 
Jag sa, vad är det som är problemet? Är det kanske så att, du 
kanske spelar dataspel lite för mycket och har problem med att 
vakna i tid? [Eleven sa:] nej, nej. [Jag sa:] vadå nej, men, vad är det 
då? [Eleven sa:] nä, men, väckarklockan, den är för tyst. [Jag sa till 
honom:] vet du vad vi gör då? Om det är det som är problemet då 
köper vi en ny. [eleven sa:] nej, men jag har inte råd med det. [Jag 
sa till honom:] okej, köp en väckarklocka upp till 300 kronor, då 
får du allt tillbaka från mig, när du visar kvittot. 
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Det Petter berättar visar att han försöker lära sin elev att vakna i tid, 
komma i tid till skolan, sköta sina arbetsuppgifter och klara av skolan, 
något som eleven, som den blivande industriarbetaren, också har nytta av 
på sitt framtida arbete. Petter försöker forma skötsamma industriarbetare 
som vaknar i tid, kommer i tid till sitt jobb och sköter sina 
arbetsuppgifter. Petter hjälper en elev till detta genom att erbjuda något 
som skolan vanligtvis inte gör, nämligen att bekosta köp av en ny 
väckarklocka till eleven som inte kommer i tid till skolan. 

Få yrkeselevernas föräldrar engagerade i sina barns skolgång 

Genom strategin att få yrkeselevernas föräldrar engagerade i sina barns skolgång 
skapas förutsättningar för eleverna att klara av skolan. I denna strategi är 
yrkeslärares omsorg om eleverna framstående. Strategin framträder ur Jasmins 
beskrivning av hennes kommunikation med elevernas föräldrar och 
Johnnys beskrivning av hans utvecklingssamtal med föräldrar. Jasmin 
berättar att majoriteten av hennes elever har utländsk bakgrund och att 
deras föräldrar ibland inte vet hur svensk skola fungerar. Hon fortsätter:  
 

Jasmin: Jag blir mest störd när jag ser att föräldrarna inte bryr sig. 
Hur kan det hända att en sextonåring inte kommer till skolan och 
föräldrarna inte reagerar? […] Så, varje gång när jag inte ser 
eleven, så mailar jag eller ringer jag till hans hem. Jag vet inte hur 
jag kan engagera föräldrarna mer i deras barns utbildning. Jag 
fortsätter regelbundet bara med att maila och ringa till mamma 
eller pappa, men jag ser inte något resultat och mer än så kan jag 
inte göra.  

 
Det som Jasmin berättar visar hur hon försöker reducera skolk hos sina 
elever. Beskrivningen visar att med detta försöker Jasmin få hjälp av 
elevernas föräldrar, dock utan resultat. Forskning visar att i Sverige finns 
en varierad bild av studiemotivation och studieframgång hos elever med 
utländsk bakgrund. Medan en relativt stor grupp av dessa elever hoppar 
av gymnasiet uppnår en annan relativt stor grupp bra resultat i gymnasiet 
och studerar vidare på universitet (jfr Hill, 1996; 1998). Elever med 
utländsk bakgrund berättar enligt Hill (1996) om att det ofta är föräldrarna 
som vill att de ska satsa på skola och utbildning eftersom de själva i 
många fall missat denna möjlighet i sina hemländer. Jasmin berättar att 
hon försöker engagera föräldrarna i sina barns utbildning utan resultat 
vilket kan innebära att även om föräldrarna i Jasmins skola vill att deras 
barn satsar på utbildningen och skolan handlar de annorlunda när Jasmin 
kontaktar dem.  
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Strategin framträder också i Johnnys beskrivning av att ha 
utvecklingssamtal med föräldrar i elevens föräldrahem. Johnny berättar 
om en elev vars far var alkoholiserad och vars bror satt på ett 
ungdomshem för knark och stöld. Johnny flyttade i det fallet 
utvecklingssamtalen hem till eleven.  
 

Johnny: Jag hade en elev som man var säker på att han kunde bli 
kriminell och narkoman. Folk trodde inte ens att han skulle lära 
sig och prata svenska [Hamid: var han invandrare?], nej, han var 
svensk, men han hade mycket såna saker. Hans pappa var 
alkoholist, det hade inte heller gått så bra för hans brorsa. […] 
Varje gång när jag hade utvecklingssamtal med honom flyttade jag 
utvecklingssamtalet hem till hans familj i stället för att ha det i 
skolan. […] Sen var det mindre jobbigt för föräldrar som haft en 
dålig och negativ skolerfarenhet att möta mig i deras eget hem på 
deras hemmaplan än att komma till en expedition eller sånt här 
rum som vi sitter i nu. […] Det var en väldigt bra pedagogik alltså 
att komma hem till folk och sitta och prata i lugn och ro och med 
eleven, med familjen. 

 
Också i Johnnys beskrivning blir omsorgen om eleverna synlig. Johnny 
flyttar utvecklingssamtalen hem till elevens föräldrar för att samtala med 
dem på deras ”hemmaplan”, skapa relationer med föräldrar som själva har 
haft ”negativa skolerfarenheter”, lära känna föräldrarna och genom det 
skapa förutsättningar för eleven att fungera i skolan. Detta bedömer han 
som ”en väldigt bra pedagogik”.  

Berätta för yrkeseleverna om sina livserfarenheter 

Genom strategin att berätta för yrkeseleverna om sina livserfarenheter skapas 
förutsättningar för eleverna att klara av skolan. I denna strategi är både 
yrkeskunnandet och yrkeslärares omsorg om eleverna framträdande. Strategin, 
med utgångspunkt i det som yrkeseleverna behöver ha kunskaper om i 
gränslandet yrkesskola-yrkesliv, visar sig i Jasmins beskrivning av det som 
hon säger att hon berättar för sina elever.   
 

Jasmin: Du vet, ungdomar alltså, de är bortskämda. De tror att de 
kan få allt de pekar på. De har alltid fått allt som de ville, och jag 
säger till dem: kolla på mitt liv. Livet är inte så. Livet är ju en berg- 
och dalbana som det var för mig. […] Den riktiga skolan är livet, 
jag lärde mig av kriget som drabbade mig och min familj och det 
brukar jag berätta för dem [eleverna]. [Hamid: Vad lärde du dig 
då?] Ja, [att] livet är det viktigaste man har, [att] familjen är det 



 142 

viktigaste man har, kompisar, hemmet, allt, då lärde jag mig att 
uppskatta livet. I ingen skola kan du lära dig det. Ingenstans. 
 

Ur Jasmins beskrivning blir det synligt att hon anser det viktigt att hennes 
elever ska få livskunskaper, kunskaper om att uppskatta livet, familjen och 
kompisar, kunskaper om att klara av livets berg- och dalbana.  
 

Jasmin: Jag säger till dem [eleverna] att jag erkänner att jag också 
ibland blir trött, men jag kan inte bara säga; hallå, jag är trött idag. 
Jag måste ju jobba. Jag har ju min familj att ta hand om. Jag vill att 
de ska lära sig att livet inte bara är så här lätt. Okej, jag är trött 
idag, jag kommer inte till skolan. Vadå? Livet är en kamp. Man 
måste kämpa hela tiden om man vill nå högre upp. Om man vill 
ha ett jobb, om man vill tjäna pengar. Det går inte bara säga; ah, 
jag är trött idag, ah måste jag göra det? ah, jag orkar inte idag. Våra 
elever är tyvärr såna och jag vill lära dem att man måste kämpa. 
Man får inget gratis. 

 
Ur citatet ovan framträder att Jasmin försöker lära sina elever att livet är 
en kamp och att eleverna både i skolan och i det framtida arbetslivet ska 
lära sig att de inte kan få något gratis, att de måste kämpa för att nå högre 
upp och att de inte ska ge upp när motgångar kommer.  
 
Vid ett annat tillfälle berättar Jasmin att eleverna enbart får 
grundkunskaper på Drillinggymnasiet. Hon säger: ”det spelar egentligen 
ingen roll hur mycket du kräver av dem, för att de kommer att lära sig 
yrket sen när de jobbar. Därför sätter jag aldrig IG på dem”. Det som 
visar sig i Jasmins beskrivning är att hon inte utgår från arbetslivets 
förväntningar på vad eleverna ska kunna (jfr Tsagalidis, 2008), utan 
betonar livskunskaper starkare än kunskaper om yrket. Det framträder 
också att hon i sin undervisning använder sig av de livskunskaper hon har 
skaffat sig. Detta för att skapa förutsättningar för sina yrkeselever att klara 
av skolan när de säger att de är trötta och inte orkar göra något.  
 
Att skapa förutsättningar för eleverna att klara av skolan genom strategin 
att berätta om sina livserfarenheter framträder också i det som Leif säger. 
Leif berättar att han väldigt ofta har samtal med sina elever. Samtalen sker 
både i klassrummet och i verkstaden och de handlar ofta om tiden när 
Leif var yrkeselev och när han arbetade på företaget Minoo. Han säger 
också att han pratar med sina elever om livet, om arbete, om respekt, om 
vuxenlivet, om ansvar, och så vidare. 

 
Leif: Det blir mycket samtal i verkstan, jag kommer så nära 
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eleverna, till exempel inte bara det här formella 
utvecklingssamtalet utan det är informella utvecklingssamtalet. 
När jag står och pratar, elev och lärare, framför en svarv, jag 
märker att han är kanske rädd, det snurrar där tusen varv kanske, 
då kommer man liksom, då kommer man närmare varandra än 
kärnämneslärare kan göra. Och jag ser att de växer när de lyssnar 
på mig. De vill höra sånt, de vill höra hur jag själv hade det när jag 
var i deras ålder, när jag gick yrkesskolan. De vill höra att jag var 
också som dem, jag har också samma bakgrund, att jag förstår 
dem. De förstår också mig. 

 
Det Leif berättar påminner mig om Lindberg (2003c) och Hiim (2013). 
Lindberg skriver om undervisningssituationer där yrkeslärare och elev 
samtalar i en bullrig verkstad och eleven lär sig de begrepp som är 
speciella inom yrket. Hiim beskriver undervisningssituationer där 
yrkeslärare skapar lärmiljöer så att deras elever kan känna sig trygga i sitt 
lärande. I den lärsituation som Leif beskriver har han också samtal med 
sin elev i verkstaden vid den snabbroterande maskinen där eleven är rädd 
för maskinens höga varvtal. Här handlar också lärande om begrepp som 
är speciella inom yrket, och den trygga undervisningsmiljön handlar också 
om att låta eleven känna sig trygg och komma undan rädslan för den 
snabbroterande svarven. I dessa samtal berättar Leif att han kommer 
närmare sin elev och eleven vill höra att han också har samma bakgrund 
som Leif. Ur det Leif berättar framträder att skapandet av denna 
undervisningsmiljö görs genom hans omsorg om eleven. Detta för att 
skapa förutsättningar för eleven att klara av skolan, precis som hans lärare 
Leif, som också har ”samma bakgrund” som han, gjorde det.  
 
Med detta har jag redovisat de strategier som enligt mig kunde bindas till 
det framträdande målet att skapa förutsättningar för yrkeselever att klara 
av skolan. Härnäst redovisas målet att skapa förutsättningar för yrkeselever att 
få anställning med dess ingående strategier.  

Att skapa förutsättningar för yrkeselever att få anställning 

Detta är ett mål som framträder ur yrkeslärarnas beskrivningar av arbete 
med elever i undervisning och visar sig genom lärarnas beskrivningar av 
följande strategier:    

 undervisa i industriteknikens grundkunskaper  

 framställa undervisningsmaterial  

 kräva skötsamhet av yrkeseleverna 

 hjälpa yrkeseleverna till arbete 
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 låta yrkeseleverna möta människor från olika miljöer efter 
skoltiden. 

Undervisa i industriteknikens grundkunskaper 

Genom strategin att undervisa i industriteknikens grundkunskaper skapas 
förutsättningar för yrkeselever till anställning. I denna strategi är 
yrkeskunnandet framstående. För Anders är förutsättningar till anställning 
relaterat till kunskaper om manuella skärande maskiner. Exempelvis 
berättar Anders vid ett tillfälle att Drilling company har köpt nya 
datorprogram. Han säger också att han är kritiskt till att skolan köpte det 
nya programmet och han anser att dessa program har kostat skolan 
mycket pengar, vilket är en onödig satsning. Anders säger också att de 
pengarna kunde satsas på köp av fler manuella skärande maskiner så att 
fler elever skulle öva på varsin manuell maskin i stället för att dela på en 
CNC-maskin som det är nu. Vid ett annat tillfälle säger Anders: 
 

Anders: Vi [eleverna] kör mycket konventionellt så att de får in 
grunderna ordentligt.[…] Jag tycker att utbildningsmässigt skulle 
det vara bättre för eleverna att kunna grunden ordentligt för att 
annars kan de inte sköta jobbet. Om de inte kan grunden klarar de 
inte jobbet, de tappar lusten, skolkar, sjukskriver sig. De gör allt 
för att slippa jobba. De ser helt enkelt ingen mening med det 
[och] grunden är för mig det konventionella [skärande maskiner], 
men jag ser att det tyvärr är CNC som får mycket plats. […] När 
de lärt sig grunden kan de börja med CNC, för då förstår de vad 
de gör. 

 
Ur Anders beskrivning blir det synligt vad han anser är viktigt att hans 
elever ska kunna. För Anders vilar industriteknisk utbildning på 
kunskaper om manuella skärande maskiner och inte på datoriserade CNC-
maskiner. Det blir också synligt att Anders skapar förutsättningar för 
yrkeselever till anställning genom att låta dem arbeta med manuella 
skärande maskiner. Anders befinner sig i sitt berättande i en tid då 
industriproduktionen handlade om att varje arbetare stod vid sin maskin 
och massproducerade var sitt delmoment och inte som det är nu i hans 
skola att flera elever delar på en CNC-maskin.  
 
Ur Oskars beskrivning blir det också synligt vad han anser som viktigt att 
hans elever ska kunna. Det framträder att Oskar till skillnad mot Anders 
försöker skapa förutsättningar för yrkeseleverna till anställning genom att 
få dem att öva på datoriserade CNC-maskiner. Oskar berättar att 
industrin inte är den industri som den äldre generationen har upplevt och 
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har en bild av, det vill säga en industri som är mörk, oljig och smutsig. 
Den nya industrin är högteknologisk och ren, och kräver kompetent 
personal som kan programmera, felsöka, rigga och producera, säger han. 
Oskar fortsätter: 
 

Oskar: Jag har dagligen kontakt med [industri]företag. Jag känner 
inte ett enda företag som använder sig av konventionella 
maskiner. Vem gör gängsvarvning i en konventionell svarv 
nuförtiden? Alla kör ny teknik, CAM-bredning, körning, 
produktion på hög nivå. Mest avancerade teknik. Nej, jag tycker 
att, om jag fick bestämma, tycker jag att de ska satsa på CNC. Det 
är det som används i verkligheten, det är bara modern teknik ute i 
verkligheten, ingen konventionell maskin.  

 
Som det framträder ur Oskars beskrivning är det viktigt för honom att 
hans elever ska ha lämpliga kunskaper för att kunna möta den moderna 
industrin efter avslutad yrkesutbildning och de lämpliga kunskaperna är 
kunskaper om datoriserade CNC-maskiner. 
 
Goran berättar något annat än Anders och Oskar om vad eleverna ska 
kunna som framtida CNC-operatörer. Det framträder ur Gorans 
beskrivning att han i stället ser matematik som grunden för all teknik och 
därmed också för industriteknik. Han berättar att när han har årskurs ett 
börjar han med enkla matematiska problem. När eleverna kommer till 
årskurs tre har de till och med lärt sig att räkna ut koordinater på 
geometriska figurer som cylindrar, koner och ellipser och programmera 
dem, säger Goran. Han berättar också att han med hjälp av övningar som 
han själv tar fram försöker relatera CNC-tekniken som grunden till de 
matematiska problemen för att eleverna ska kunna förstå kopplingen 
mellan matematik och CNC-teknik och på så sätt få bättre förståelse för 
programmering och ritningsläsning. 
 

Goran: För mig är i alla fall trigonometrin väldigt viktig. 
Matematik är överhuvudtaget grunden i CNC-teknik. Utan 
matematik finns ingen CNC-teknik. […] … och eleverna har 
väldigt svårt att överhuvudtaget förstå matematik. Mitt svar kom 
väldigt fort (skratt), men trigonometri är väldigt, väldigt svårt för 
dem och det är inte bara trigonometrin utan det är generellt svårt 
med matematik för eleverna som kommer till industriprogrammet 
eller till och med för yrkeselever, men också för 
industriprogrammets elever är det väldigt svårt och det blir väldigt 
kämpigt att undervisa dem på något sätt som de kan förstå och 
använda det, men det är absolut inte omöjligt. 
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Ur det yrkeslärarna berättar framträder vissa skillnader när det gäller 
matematikundervisning i industriteknisk utbildning. Exempelvis berättar 
Leif att eleverna som alternativ till matematik kan använda sig av 
lathundar som hjälper dem att räkna varvtal och matning. Leif säger: ”… 
jag ville säga till honom [eleven] att man inte behöver ha allting i huvet. 
Jag kan även ha det i min lathund”. Oskar berättar också att skickliga 
CNC-operatörer ute på industrin producerar avancerade arbetsstycken 
genom att de kan utnyttja CNC-maskinerna.  
 

Oskar: Det som CNC-operatörerna egentligen måste kunna är 
ISO-språket. Du vet, CNC-maskiner är egentligen datorer som 
själva räknar avancerade konturer. De själva bearbetar konturerna. 
Så, det enda som egentligen behövs är att operatören är så pass 
skicklig programmerare så att han matar maskin med rätt värde. 

 
Sammantaget framträder ur det Anders, Oskar och Goran berättar att 
yrkeslärarna genom strategin att undervisa i industriteknikens 
grundkunskaper försöker skapa förutsättningar för sina elever att få 
anställning. Ur det yrkeslärarna berättar framträder nyansskillnader i det 
som är grundkunskaper inom industriteknisk utbildning och i det som 
utbildningen ska innehålla. Det som yrkeseleverna behöver kunna för att 
klara av sina arbetsuppgifter på sina framtida arbetsplatser varierar för 
olika yrkeslärare. Anders framhåller kunskaper om manuella 
skärandemaskiner, Oskar kunskaper om datoriserade skärandemaskiner 
(CNC-maskiner) och Goran kunskaper i matematik. 

Framställa undervisningsmaterial 

Genom strategin att framställa undervisningsmaterial skapas förutsättningar 
för yrkeseleverna att få anställning. I denna strategi är yrkeskunnandet 
framstående. Det som yrkeseleverna behöver ha kunskaper om visar sig i 
Oskars beskrivning av att han producerar egna undervisningsmaterial på 
sitt sätt och utifrån verkligheten. 
 

Oskar: Det är oftast så att lärarna köper färdiga uppgifter i böcker 
och så har de en kurshandledning till de här böckerna då, så står 
det i kurshandledning hur man ska göra och vilka problem som 
kan uppkomma, men det är kanske inte alltid som det står i 
böckerna och då är det ju bra och ha ett eget material, vinkla det 
på sitt sätt, men de [böcker] är lite dåliga, lite svåra och ha 
eftersom vi får ofta problem som inte står i böckerna. Därför gör 
jag egna övningar till dem [eleverna] utifrån verkligheten.  
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Ur Oskars beskrivning framträder att han konstruerar 
undervisningsmaterial utifrån sin förståelse av yrkets innehåll och utifrån 
det som han anser som viktigt att hans elever ska kunna använda i 
verkligheten. Verkligheten är, som det blir synligt ur beskrivningen ovan, 
relaterad till hans förståelse av yrkets innehåll. 
 

Oskar: Det är dem som jag har gjort [Oskar visar mig en pärm 
med ritningar]. När elever jobbar med dem då ser jag vad de kan. 
Du ser, det går steg för steg och sen bygger de bara på. De lär sig 
från grunden, här ser du, här kommer de till radiefräsning, och sen 
när de är här, då jobbar de med gängfräsning. Så, jag gör mitt eget 
material för då jobbar de ordentligt med programmering och det 
är ju det som de behöver sen när de jobbar [Oskar bläddrar i 
pärmen] och här, den delen blir det övningar till CNC-svarv.  

 
Det som Oskar berättar att yrkeseleverna behöver kunna är relaterat till 
elevernas framtida anställning på moderna industriföretag och till hans 
egen förståelse av vad yrket handlar om. Ur citatet blir med andra ord 
synligt att Oskar försöker skapa förutsättningar för yrkeseleverna att få 
anställning med hjälp av egenhändigt producerat undervisningsmaterial 
som går framåt steg för steg och som bygger vidare på elevernas tidigare 
kunskaper och som låter eleverna lär sig från grunden. 
 
Också Jasmin skapar förutsättningar för sina elever att få anställning 
genom att undervisa dem i det som hon anser att yrket ska innehålla. 
Detta, som det blir synligt ur hennes beskrivning, gör hon utifrån sin egen 
förståelse av yrket och inte utifrån läroplanens och styrdokumentets krav 
på industriteknisk utbildning (jfr Korp, 2011). Jasmin berättar att en del av 
de material som hon använder i undervisningen består av förenklade 
uppgifter från hennes egen studentlitteratur från universitetstiden.  
 

Jasmin: Det är så att när jag läser min studentlitteratur, då får jag 
idéer, då kan jag anpassa vissa övningar efter det som står i 
studentlitteraturen, eller ändra på strukturen, men jag kopierar inte 
övningar från studentlitteraturen och ge eleverna. Det går inte, 
våra elever klarar inte av det, men jag förenklar dem och anpassar 
dem efter våra elever. Till exempel när vi pratar om processer, jag 
har läst processteknik på universitet, då tar jag den i 
undervisningen. Sen när de gör övningarna förklarar jag för dem, 
till exempel, varför tid är viktig i produktionsteknik. 

 
Både Oskar och Jasmin använder sig av egna undervisningsmaterial för att 
undervisa eleverna i det som de behöver kunna. Som det framträder ur 
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deras beskrivningar försöker de skapa förutsättningar för sina elever att få 
anställning genom att framställa eget undervisningsmaterial. Det som 
yrkeslärarna berättar kan förstås i relation till Hiim (2010) som skriver att 
yrkeslärare i sin undervisning försöker begripliggöra det som yrket 
innehåller för sina elever, och definitionen av vad detta innehåll är görs 
utifrån yrkeslärares egen förståelse av yrket. Skillnader visar sig i det sätt 
på vilket Oskar och Jasmin beskriver framställning av 
undervisningsmaterialen. Oskar säger att eleverna lär sig från grunden och 
att undervisningsmaterialet går steg för steg fram och eleverna bygger på 
sina tidigare kunskaper genom övningarna. Jasmin uttrycker däremot att 
hon förenklar och anpassar undervisningsmaterialet efter elevernas 
förståelse samt att hon förklarar materialets innehåll för eleverna när de 
gör övningarna.  
 
Ur Henrys beskrivning av hans arbete med elever i undervisning 
framträder de sociala kompetenser som han anser att yrkeseleverna 
behöver skaffa sig i gränslandet yrkesskola-arbetsliv. 
 

Henry: … jag hör det varje dag, om vi ska anställa honom då ska 
han jobba självständigt, och sånt kan våra elever bli tack vare 
Svetskommissionens övningsmaterial som vi använder i vår 
utbildning. Så det är självständighet, tid och kvalitet, det är de tre 
som de pratar mest om. De har inte råd med att anställa någon 
och sen sätta en annan för att hjälpa honom. Det funkar inte så. 
Företaget måste gå runt. Om du inte kan svetsa, gör något annat, 
men var själständigt.  

 
För Henry, framträdande ur hans beskrivning, består sociala kompetenser 
av självständighet, tid och kvalitet, det vill säga av att arbeta självständigt i 
god tid och med bra kvalitet. Det framträder också att Henry ser en 
koppling mellan dessa kompetenser och internationell svetsutbildning och 
elevers anställning på företag. Med andra ord försöker Henry skapa 
förutsättningar för sina elever att få anställning genom internationell 
svetsutbildning och genom Svetskommissionens övningsmaterial. 

Kräva skötsamhet av yrkeseleverna 

Genom strategin att kräva skötsamhet av yrkeseleverna försöker de skapa 
förutsättningar för yrkeseleverna till anställning. I denna strategi är 
yrkeskunnandet framstående. I det sammanhanget berättar Leif att han vill 
hjälpa eleverna till ett stegvis inträde i vuxenliv och i arbetsliv och han vill 
därför tillsammans med eleverna försöka eliminera deras sena ankomster. 
Elever som har försovit sig eller av någon anledning inte kan komma i tid 
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till hans lektion skickar ett sms före klockan åtta och meddelar sin 
försening. Då är de välkomna till lektionen.  
 

Leif: Alla kan komma försent, då skickar man ett sms före klockan 
åtta till mig då, då får man komma in, även om man nu har missat 
tåget, eller bussen är försenad eller någonting, alltså nu går jag 
tillbaka på min gamla uppfostran, man meddelar, tyvärr kommer 
jag inte i tid, eller jag är hemma idag. Det tillhör hyfs, alltså vanlig 
jävla hyfs. Det är så att jag ska vara där klockan sju och om jag 
inte är där, då meddelar jag. Man uteblir inte för det här. De vet 
att jag är på deras sida och de vet också att jag inte till punkt och 
pricka följer när det gäller CSN (skratt), men att jag vill se att det 
har blivit lite förbättring. 

 
Ur det Leif berättar framträder att de sociala kompetenser som 
yrkeseleverna behöver skaffa sig är att komma i tid, men om de inte 
gör det ska de meddela sina sena ankomster. Leif berättar senare att 
han vill att han tillsammans med eleverna och genom sms-skickandet 
hjälpa dem att komma in i vuxenlivet och lära sig ta ansvar för sina 
handlingar. Det framträder att han fostrar eleverna till skötsamma 
industriarbetare på sitt eget sätt och genom att visa sin omsorg om 
dem. I det som Leif beskriver blir det synligt att han utvecklar 
metoder (jfr Hiim & Hippe, 2001) som inte går parallellt med CSNs 
bestämmelser, det vill säga att exempelvis rapportera elevernas 
frånvaro till CSN. Men det framträder också att Leif gör detta för att 
eleverna ska fostras till skötsamma framtida yrkesutövare och bli 
anställningsbara (jfr Berner, 1989; Hiim, 2010; Lindberg, 2003c). 
 
Sitt eget sätt att lära eleverna social kompetens relaterar han till 
elevernas framtida anställning. De elever som har skaffat sig social 
kompetens kallar Leif för okej killar. Sociala kompetenser är inte 
skrivna i någon lärobok inom industriteknisk utbildning. Leif kallar 
dem för oskrivna regler. Dessa oskrivna regler lär sig eleverna av Leif.  
 

Leif: … jag vet hur killen ska vara för att klara av arbetet. Jag är 
tillräckligt erfaren i yrket för att kunna de oskrivna reglerna och 
veta vad som krävs av våra elever ute på företag. [Hamid: Vad 
krävs det då?] Att kunna de oskrivna reglerna (skratt). Ja, att de 
ska rycka upp sig, bry sig om jobbet och att vara till hjälp. Att man 
kan lita på dem att de kommer i tid till jobbet och gör sitt. Även 
om de inte är duktiga på programmering kan de göra annat och se 
till att laget får hjälp, för det är ett lagarbete. 
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Ur Leifs beskrivning blir det synligt att de sociala kompetenser som 
yrkeseleverna behöver skaffa sig är att rycka upp sig, att vara till hjälp, att 
komma i tid till jobbet, att bry sig om jobbet, att man kan lita på dem, att 
de gör sitt samt att de ser till att arbetslaget får hjälp. Leifs beskrivning 
visar att Leif känner på sig när en elev är okej kille och kapabel till 
anställning. Eller som han säger: ”… om företagare ringer och frågar hur 
är den här killen? Då kan jag väldigt rakt säga så här att, det här är en okej 
kille”. Ur Leif beskrivningar framträder med andra ord att social 
kompetens skapar förutsättningar för yrkeseleverna att få anställning. 
 
Även ur Petters beskrivning av hans arbete med elever i undervisning 
framträder de sociala kompetenser som yrkeseleverna behöver skaffa sig. 
Beskrivningen nedan visar att Petter försöker skapa förutsättningar för 
sina elever att få anställning genom att kräva skötsamhet av dem. Han 
försöker lära sina elever respekt för tid för att de ska lära sig sköta sina 
framtida arbeten. Han noterar då elevernas sena ankomster och kräver 
respekt av dem. 
 

Petter: När jag hade ettorna sa jag till dem, jag kommer att skriva 
upp var femte minut som ni är försenade och det gäller inte bara 
på morgonen, det gäller också efter lunchtiden, jag skriver upp 
det. Här är ingen lekstuga. Här är skolan, jag är lärare och ni är 
elever. Ni måste respektera tiden, ni måste respektera mig som är 
här för er skull, ni måste respektera regler som finns i skolan. […] 
När de kommer sent, när de bara ser att jag ser dem, när han ser 
att jag ser honom och jag skriver på mitt papper, han vet inte vad 
jag skriver, men han förstår att jag noterar hans sena ankomst, då 
räcker det. Då förstår han att jag inte skojar. Nu har dem lärt sig. 
Nu är de tvåor, de vet hur jag funkar. De kommer i tid. […] om 
de inte lär sig hålla tiden så kan de inte sköta något jobb heller. 

 
Ur Petters beskrivning framträder att Petter försöker lära sina elever social 
kompetens, det vill säga lära dem att komma i tid till hans lektion, genom 
att visa dem att han ser dem och att han är uppmärksam på om de inte 
respekterar tiden, honom och hans lektion. Med andra ord, utifrån det 
som Petter säger, blir eleven sedd, men syftet är att lära eleven det 
lämpliga beteendet som Hiim (2010; 2013) skriver om. Petters beskrivning 
visar också att han relaterar sociala kompetenser till elevernas framtida 
arbeten och säger att de inte kan sköta något jobb om de inte lär sig hålla 
tiden. Då framträder att Petter genom att visa elevernas sena ankomster 
uppmärksamhet försöker skapa förutsättningar för sina elever att få 
anställning. 
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Hjälpa yrkeseleverna till arbete  

Genom strategin att hjälpa yrkeseleverna till arbete skapas förutsättningar för 
eleverna att få anställning. I denna strategi är yrkeslärares omsorg om eleverna 
framstående. Att förbereda eleverna för samhällslivet och för anställning 
efter avslutad utbildning är ett av syften med yrkesutbildningar (Lindberg 
2003c), och i det sammanhanget berättar Leif att han vill att hans elever 
ska få ett arbete för att få ordning på sina liv och lägga energi på arbete 
och inte kriminalitet. Bland Leifs elever finns en och annan som enlig Leif 
har ”hamnat i trubbel och satt häktad”. Han fortsätter: ”Det tycker jag att, 
det är ju viktigt att de får ett arbete så fort de är klara med skolan så att de 
håller sig sysselsätta, de håller sig borta från gänget, från kriminalitet. Det 
tycker jag att det är prio ett.” Strategin att hjälpa yrkeseleverna till arbete 
visar sig i Leifs beskrivning av vad han säger till arbetsgivare när de ringer 
honom och söker referens för jobbsökande före detta elever.  
 

Leif: Då är det klart, då ringer de [arbetsgivare] mig och frågar hur 
mycket han har gjort utav det här? Och då kommer det också 
frågor som, jag säger ju aldrig att den här killen att, att han är 
duktig på att svarva, men är helt urusel på att fräsa. Jag säger [i 
stället att] han är duktig på svarva, men han skulle behöva träna 
lite mer på fräsning (skratt).  

 
Det som visar sig i citatet ovan är att det först och främst är arbetet i sig 
som är viktigt för Leif, inte kunskaper i fräsning. Leif säger också: ”… de 
får ett arbete så fort de är klara med skolan” och med det framträder att 
han syftar mot arbete allmänt och inte enbart arbete inom yrket (jfr 
Lindberg, 2003c). Leif framträder i sitt berättande som en omsorgsfull 
anställningsreferens som inte berättar för arbetsgivaren sådant som kan bli 
besvärande. Det vill säga han hjälper sin elev med att inte säga till 
arbetsgivare att eleven är ”helt urusel på att fräsa”, så att eleven kan få ett 
arbete. Han försöker med det hjälpa eleven att hålla sig borta från 
kriminalitet, något som Leif tycker är ”prio ett”. Med detta framträder att 
Leif försöker skapa förutsättningar för sin elev att klara av livet efter 
avslutad yrkesskola genom ett arbete.  

Låta yrkeseleverna möta människor från olika miljöer efter 
skoltiden 

Genom strategin att låta yrkeseleverna möta människor från olika miljöer efter 
skoltiden skapas förutsättningar för dem till anställning. I denna strategi är 
yrkeslärares omsorg om eleverna framstående. I citatet nedan beskriver Johnny 
elevernas möjligheter att få en samhällsbild genom mötet med människor 
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från olika delar av samhället. Det sker när han och eleverna arbetar ideellt 
för föreningar.  
 

Johnny: Jag vill att de ska lära sig att vara både sociala och 
kommunikativa. Så, genom att vi gör något tillsammans, gör en 
köksdel, byter en toalettstol, och så vidare, då möter de nya 
människor i olika miljöer och det tycker jag många gånger är 
viktigare än yrkesutbildningen. För yrkesutbildning kan man fixa 
på något sätt, men jag hjälper dem till anställning genom att ge 
dem en samhällsbild, hur samhället fungerar, och det här är 
kanske deras enda chans i livet att komma i kontakt med viss 
grupp människor, viss litteratur, med viss musikkultur och så 
vidare, sen kan de välja själva vad de vill göra sen.  

 
Johnny berättar om elevernas enda chans i livet vilket påminner mig om 
Korp (2011) som skriver att en del elever betraktar sin yrkesutbildning 
som en andra chans och är noga med att inte slösa bort den chansen. Det 
som framträder ur Johnnys beskrivning är att elevernas enda chans i livet 
av Johnny ses som en chans att möta människor i olika miljöer och bli 
sociala och kommunikativa. Detta möte är viktigare än yrkesutbildning 
säger Johnny. Det som framträder ur beskrivningen ovan är att Johnny 
genom detta möte försöker ge sina elever en samhällsbild och lära dem 
hur ett samhälle fungerar och på så vis kunna skapa förutsättningar för 
sina yrkeselever att få anställning efter avslutad yrkesskola.  
 
Med detta har jag redovisat de strategier som enligt mig kunde bindas till 
det framträdande målet att skapa förutsättningar för yrkeselever att få 
anställning. Härnäst redovisas det framträdande målet att skapa 
förutsättningar för yrkeseleverna att studera vidare på universitet med dess ingående 
strategier.  

Att skapa förutsättningar för yrkeselever att studera vidare på 
universitet 

Detta är ett mål som framträder ur yrkeslärarnas beskrivningar av arbete 
med elever i undervisning och visar sig genom lärarnas beskrivningar av 
följande strategier: 

 berätta för yrkeseleverna om universitetsstudier 

 hjälpa yrkeseleverna med ansökan till universitetsstudier 

 integrera studieförberedande ämnen med yrkesförberedande 
ämnen.  
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Berätta för yrkeseleverna om universitetsstudier 

Genom strategin att berätta för yrkeseleverna om universitetsstudier skapas 
förutsättningar för eleverna att studera vidare på universitet. I denna 
strategi är yrkeskunnandet framstående. I det sammanhanget berättar 
Jasmin: 
 

Jasmin: Det är så med våra elever (skratt). De vill ha bara kul. Jag 
säger till dem [eleverna], okej ha kul, men tänk på er framtid 
också. Ni kan gå hur långt som helst här. Det är ingen 
begränsning. Om ni är duktiga och kämpar kan ni bli vad ni vill i 
Sverige. Det är det som är fantastiskt i Sverige. Ni behöver inte 
vara rika för att studera på universitet. Hittills har jag inte haft 
någon [som vill studera på universitet], tyvärr, [men] vem som 
helst kan göra det om det finns viljan, om man kämpar. Man ska 
bara inte ge upp. Det vill jag att våra elever ska veta. De ska veta 
vilka bra möjligheter de har.  

 
Ur det Jasmin berättar framträder att hon försöker lära sina elever om de 
möjligheter de har i det fantastiska landet Sverige. Beskrivningen visar att 
Jasmin försöker lära eleverna att de kan gå hur långt som helst och att de 
kan bli vad de vill i Sverige om de är duktiga och kämpar. 
 
Goran berättade också i den första intervjun, innan Gy2011 trädde i kraft, 
om universitetsstudier som en möjlighet för eleverna.  
 

Goran: … samtidigt har vi också några väldigt duktiga elever här, 
så vi har en hel del samtal och jag berättar ofta för dem om olika 
ingenjörslinjer som de kan söka sig till. Det är oftast så att de som 
är duktiga, är duktiga på både karaktärsämnen och kärnämnen och 
då vill jag göra dem medvetna om att de faktiskt har möjligheten 
att studera vidare på universitet och utveckla sina tekniska 
kunskaper.  

 
Ur citatet ovan framträder att det som yrkeseleverna behöver veta är 
att de har möjligheter till universitetsstudier och till olika 
ingenjörsutbildningar. Beskrivningen visar att Goran försöker göra 
eleverna medvetna om att de även kan utveckla sina tekniska 
kunskaper.  
 
Goran berättar i fortsättningen att det är väldigt få elever som väljer 
att studera vidare på universitet, men han hoppas på att de någon 
gång gör det även om det händer några år efter att de avslutar 
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gymnasieutbildningen. Han fortsätter:  
 

Goran: Jag tycker att det är väldigt bra att de ändå blir behöriga 
för högskolestudier och universitetsstudier efter [avslutad] 
gymnasieutbildning så att de ändå har möjligheten till vidare 
studier. 

 
Utifrån det som Jasmin och Goran berättar skapar lärarna förutsättningar 
för sina elever att studera vidare på universitet genom att berätta för dem 
om möjligheter till universitetsstudier. Jasmins och Gorans beskrivningar 
leder mig till Lindberg (2003c) som skriver att yrkeslärare även har 
yrkeselevernas vidareutbildning i sikte. Det som Lindberg menar med 
vidareutbildning är mer riktat mot kompetensutveckling inom arbetslivet.  

Hjälpa yrkeseleverna med ansökan till universitetsstudier 

Genom strategin att hjälpa yrkeseleverna med ansökan till universitetsstudier 
skapas förutsättningar för eleverna att studera vidare på universitet. I 
denna strategi är yrkeslärares omsorg om eleverna framstående. I den första 
intervjun, innan Gy2011 började gälla, berättar Jasmin: 
 

Jasmin: Den där sajten, studera punkt nu. Jag sitter med dem, för 
att de inte vet hur de ska söka [till universitet] och jag hjälper dem 
med det. Då brukar jag säga till dem: låt fantasin avgöra vad du 
vill bli. Till exempel om han vill bli pilot, då försöker jag hjälpa 
honom att söka till utbildningen. Okej, de läser på 
industriprogrammet, men det är aldrig försent. De kan också läsa 
vidare inom teknik och industri på universitet om de vill, men de 
vill inte. Allt runt omkring oss är teknik. Jag försöker vidga lite 
mer för dem. Det är inte svart-vitt inom industri. 

 
Ur Jasmins beskrivning blir hennes omsorg om sin elev synlig. Strategin 
visar att för Jasmin handlar universitetsstudier om allmänna högre studier 
utan något större fokus på utbildningens inriktning. Det vill säga att, 
såsom det framträder, spelar det ingen roll för Jasmin om yrkeseleven på 
tekniska programmet blir mekanikingenjör eller pilot. Det viktiga för 
henne är att eleven studerar vidare på universitet. Citatet leder mig till Hill 
(1996) som skriver att den gruppen av elever med utländsk bakgrund som 
visar goda resultat i gymnasiet och studerar vidare på universitet ofta får 
en stark vilja från sina föräldrar att de bör utnyttja möjligheten till 
utbildning. Föräldrarnas vilja till att deras barn ska studera på universitet 
kan enligt Hill vara ett resultat av deras egen emigration och de 
möjligheter som de ser att det nya landet erbjuder (ibid.). I det som Jasmin 
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berättar är det den omsorgsfulla Jasmin som sitter med eleverna och får 
rollen att motivera eleverna till fortsatta studier. Detta kan ses som ett 
resultat av hennes emigration och de möjligheter som hon ser att landet 
Sverige, som ett fantastiskt land, erbjuder. Eleverna kan gå hur långt som 
helst här och bli piloter eller vad de vill. 

Integrera studieförberedande ämnen med yrkesförberedande 
ämnen  

Genom strategin att integrera studieförberedande ämnen med yrkesförberedande 
ämnen skapas förutsättningar för eleverna att studera vidare på universitet. 
I denna strategi är yrkeskunnandet framstående. I det sammanhanget 
berättar Goran:  
 

Goran: När jag undervisar i matte försöker jag undervisa dem 
mycket grundligt, vi börjar alltid med enkel programmering, men 
vi kopplar det hela tiden till matematik. Jag förklarar för dem, till 
exempel med hjälp av Pythagoras sats, så här räknas fasen, så här 
programmerar vi fasen. För att jag tycker att det är viktigt att de 
förstår hur det hänger ihop. […] Om de förstår det och lär sig 
analysera matematiskt blir de dels nyfikna på matte, men dels får 
de förståelse för kopplingen mellan matte och teknik, och det har 
de utan tvekan nytta av, om de väljer att läsa på universitet sen.  

 
Ur det Goran berättar framträder att det som yrkeseleverna behöver 
kunna är kunskapen om trigonometri (Pythagoras sats). De ska dessutom 
kunna använda trigonometrin i programmeringen, exempelvis i 
programmering av fas. Det framträder att eleverna även ska förstå 
relationen mellan trigonometri och programmering. Allt detta för att hos 
yrkeseleverna skapa förutsättningar för universitetsstudier.  
 
Goran berättar vidare att han ser på sina elever att många av dem har 
blivit bra på matematik och på att se koppling mellan CNC-
programmering och matematik. Detta har också skapat intresse för 
universitetsstudier hos eleverna, säger Goran. Han fortsätter:  
 

Goran: … det som är roligt är att det kommer en och annan till 
mig och frågar om fortsatta studier och hur det är på universitet 
då. De måste ju självklart veta att den möjligheten också finns. Jag 
är otroligt glad att jag ser att jag har väckt deras intresse för, i alla 
fall hos några av dem, för universitetsstudier. 
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Goran berättar att eleverna ”utan tvekan” har nytta av kopplingen mellan 
trigonometri och programmering om de senare väljer att läsa på 
universitet. Ur det Goran berättar framträder att han som en yrkeslärare 
som också är ingenjör integrerar matematik och CNC-teknik utifrån det 
som han anser att eleverna har nytta av för sina framtida 
universitetsstudier. Hiim (2010) skriver att yrkeslärare i sin undervisning 
ofta försöker göra sina elever nyfikna på yrket genom att ställa dem inför 
verkliga problem och låta eleverna lösa problemen. Ur Gorans 
beskrivning blir det också synligt att Goran genom integrationen mellan 
matematik och CNC-teknik försöker göra eleverna nyfikna på det som 
eleverna behöver kunna, det vill säga, matematik, och målet är att skapa 
förutsättningar för dem att studera vidare på universitet.  
 
Med detta har jag redovisat de strategier som enligt mig kunde bindas till 
det framträdande målet att skapa förutsättningar för yrkeselever att 
studera vidare på universitet. Härnäst redovisas det framträdande målet 
Att forma yrkeselever till industriarbetare med yrkesstolthet med dess ingående 
strategier.  

Att forma yrkeselever till industriarbetare med yrkesstolthet 

Detta är ett mål som framträder ur yrkeslärarnas beskrivningar av arbete 
med elever i undervisning och visar sig genom lärarnas beskrivningar av 
följande strategier: 

 få yrkeselever att möta studieförberedande elever  

 berätta för yrkeseleverna om sin stolthet över sitt yrkeskunnande. 

Få yrkeselever att möta studieförberedande elever   

Genom strategin att få yrkeselever att möta studieförberedande elever formas 
eleverna till stolta industriarbetare. I denna strategi är yrkeskunnandet 
framstående. Strategin visar sig exempelvis i det som Leif berättar om sin 
undervisning av natur- och teknikelever. Han berättar att han i vissa 
perioder, förutom CNC-elever, också undervisar natur- och teknikelever i 
datroprogrammet CAD/CAM. Natur- och teknikeleverna är de elever 
som har valt CAD/CAM 50 poäng som sina individuella val, säger Leif. 
Leif berättar också att dessa elever ritar sin kommande produkt och 
programmerar bearbetningen av den i datorprogrammet CAD/CAM och 
skickar sina bearbetningsprogram till CNC-maskinerna för produktion. 
När Leif berättar om sin undervisning med CNC-elever och med natur-
och teknikelever säger han ”våra elever” och med våra elever menar Leif 
sina CNC-elever.  
 



 157 

Leif: De [natur- och teknikelever] är inte många, oftast fyra, fem 
bara och jag har de tillsammans med våra elever. Då vill jag att de 
ska jobba med varandra för då lär de sig av varandra, men det är 
också en utmaning för mig för det är en typ av elever som jag inte 
är van och ha. […] När de kommer in så tar de av sig jackan då 
och kavlar upp ärmarna, vad ska vi göra idag Leif? och det är 
aldrig någon diskussion med dem om, stäng ner Facebook eller 
något. Däremot när de är i verkstad, då ser jag att våra elever 
växer. De ser att de kan något som natureleverna inte kan. För då 
kan de visa att de är duktiga på det [att arbeta med händerna]. 
Och då säger jag, sa jag inte till er? Jag sa ju det, ni är duktiga, ni 
kan göra bitar som sitter i bilar och flygplan, av råmaterial. Det 
kan inte de [natur- och teknikeleverna]. 

 
Ur det Leif berättar framträder att det yrkeseleverna behöver veta är att de 
är duktiga, att de av råmaterial kan tillverka bitar som sitter i bilar och 
flygplan och att de kan något som natur- och teknikeleverna inte kan. Det 
framträder ur beskrivningen att Leif försöker forma sina CNC-elever till 
industriarbetare med yrkesstolthet genom att få CNC-elever att möta 
natur- och teknikelever. I detta möte kan CNC-eleverna visa dem att de 
kan tillverka något som natur- och teknikeleverna inte kan. Genom mötet 
kan Leif jämföra sina CNC-elever med natur- och teknikeleverna och 
berättar för CNC-eleverna att de ska vara stolta över sitt yrkeskunnande 
och att deras produkter används inom avancerad teknik.  
 
Ur beskrivningen framträder att Leif skapar en gemenskap och i denna 
gemenskap får CNC-eleverna, men inte natur- och teknikeleverna, plats. 
Det framträder också att Leif och hans elever kommer nära varandra, 
skapar relationer med varandra och förstår varandra genom gemenskap 
(jfr Hiim, 2013). Leifs beskrivning leder mig också till Nyström (2012) 
som skriver om identitetsprocesser hos elever på fordonsprogrammet och 
på naturvetenskapliga programmet där hon bland annat har fokus på kön 
(maskulinitet) och klass. Enligt Nyström är identitetsprocesser relaterade 
till hur eleverna uppfattar sig själva och hur de uppfattar att omvärlden ser 
på dem. Detta innebär, i relation till det som Leif berättar, hur Leif ser på 
industriarbetare och hur han uppfattar yrkeseleverna som blivande 
industriarbetare. Som det framträder ser Leif på industriarbetare som 
skickliga människor som av råmaterial kan tillverkar arbetsstycken som 
sitter i bilar och flygplan och detta försöker han lära ut sina CNC-elever. 
Det vill säga att Leifs beskrivning har speciellt fokus på verkstadsindustri 
och industriarbetare och inte på andra yrkesområden som exempelvis 
bygg eller el. Med det menar jag att skillnader i identitetsframträdanden 
kan utöver det som Nyström skriver vara bland elever från olika 
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yrkesprogram. Skillnaden kan lika gärna vara mellan yrkeselever på 
industritekniska programmet och yrkeselever på byggprogrammet eller på 
el och energiprogrammet och hur de uppfattar att elever från andra 
yrkesprogram ser på dem. Elever från ena yrkesgruppen kan identifiera sig 
som bättre yrkesutövare, duktigare hantverkare eller händigare än andra 
yrkesgrupper och vara stolta över sitt yrkeskunnande. 

Berätta för yrkeseleverna om sin stolthet över yrkeskunnandet 

Genom strategin att berätta för yrkeseleverna om sin stolthet över yrkeskunnandet 
formas eleverna till industriarbetare med yrkesstolthet. I denna strategi är 
yrkeskunnandet framstående. Detta visar sig i Leif beskrivning av det som 
han berättar för sina elever. 
 

Leif: Sen brukar jag ofta säga till mina elever att, då när jag gick på 
verkstadsskola, då hade jag en kompis som gick på som 
gymnasieingenjör då för då gick de i fyra år. Han sa till mig så här: 
Fan, Leif, du pluggar ju för att bli en arbetare. Nejdå, det vill jag 
inte alls hålla med om. Nämen! Han hade ju rätt, jag pluggade i tre 
år för att bli arbetare, men jag var också en duktig arbetare, men 
idag så skulle jag kunna möta på samma kille som bara har pluggat 
och pluggat och pluggat, och kanske har blivit väldigt duktig i 3D-
modulering, men gör tyvärr hål som är böjda medan jag vet att, 
fan, nej, jag får inte borra ett hål som är böjt […] men det är 
liksom jag försöker lära mina elever att förstå att de kan det här 
[att arbeta med händerna], men det gör inte de andra [natur- och 
teknikeleverna].  

 
Ur beskrivningen ovan framträder att yrkeseleverna behöver veta hur 
deras yrkeslärare, som enligt Hiim (2010) av yrkeseleverna kan ses som en 
förebild, hade det när han var yrkeselev. De behöver också veta att de 
studerar på industritekniska programmet för att bli industriarbetare, men 
att de kan bli duktiga sådana som utför kvalificerade arbeten. De behöver 
även veta att det de kan åstadkomma kan inte en tekniker, eller ingenjör 
som bara har studerat och blivit väldigt duktig i 3D-modulering, 
åstadkomma. De ska dessutom veta att de är duktiga på att arbeta med 
händerna, vilket natur- och teknikeleverna inte är. I beskrivningen ovan 
jämför Leif sitt yrkeskunnande som arbetare inom industrin med sin 
kamrats yrkeskunnande, också det inom industrin. Beskrivningen visar att 
Leif är stolt över sitt yrkeskunnande och över att veta hur ett böjt hål ska 
borras. Detta brukar Leif ofta berätta för sina elever, säger han. Det som 
framträder ur Leifs beskrivning är att Leif berättar för sina yrkeselever om 
sin stolthet över sitt yrkeskunnande för att göra eleverna stolta över det de 
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utbildar sig till, det vill säga till industriarbetare. Det som Leif berättar kan 
också förstås i relation till Berner (1989) som skriver om professionell 
identitet som i stort sett är relaterad till utbildning och yrkeskompetens. 
Exempelvis framträder professionell identitet hos läkare och ingenjörer 
där deras goda utbildning inom yrket ger dem en viss självständighet och 
beslutsrätt (ibid.). En sådan professionell identitet framträder också i Leifs 
berättade erfarenheter, ett identitetsframträdande som även är relaterat till 
industriteknisk utbildning och yrkeskompetens där den kompetenta 
industriarbetaren har kunskaper till exempel i att borra ett rakt hål vilket 
ingenjören inte har.  
 
Med detta har jag redovisat de strategier som enligt mig kunde bindas till 
det framträdande målet att forma yrkeselever till industriarbetare med 
yrkesstolthet. Härnäst kommer en sammanfattning av och diskussion 
kring de framträdande undervisningsmål och -strategier som redovisades i 
detta avsnitt.  

Sammanfattande diskussion 

Här kommer jag att sammanfatta de undervisningsmål och -strategier som 
kommer till uttryck i yrkeslärarnas livsberättelser och diskutera kring dem. 
 
Målet att skapa förutsättningar för yrkeselever att klara av skolan  

 
Detta mål omfattar yrkesleven i ett nutidsperspektiv och dennes liv i 
skolan. Målet har fokus på här och nu-situationer, nämligen att göra något 
för eleven så att eleven kan klara av skolan, exempelvis så att eleven ska 
kunna sköta skolan, trivas i skolan, vara sedd och hörd i skolan, och en 
dag kunna slutföra sin utbildning. Målet kan också jämföras med målet att 
skapa förutsättningar för industriarbetaren att klara av sitt jobb och sina 
arbetsuppgifter vilket har utifrån ett historiskt perspektiv länge har funnits 
med i arbetslivet, från Taylorsystemet och ackordslönesystemet i början 
av 1900-talet (se t.ex. A. O. Johansson, 1990; Jonsson, 1981) fram till 
dagens industriföretag där produktionen för många industrier har blivit 
kundorderstyrd. I det tayloristiska tankesättet skulle industriarbetaren stå 
vid sin maskin, inte ha någon kontroll över produktionsprocessen, göra 
sina arbetsuppgifter och dessutom göra dem effektivt (se t.ex. A. Nilsson, 
2005). Att klara av jobbet blev med andra ord relaterat till en effektiv 
produktion och vinst för företaget. Att skapa förutsättningar för 
industriarbetaren att klara av jobbet kan vi även se exempel på i dagens 
industri med industriarbetare som i vissa industrier är involverade i delar 
eller i hela processen från den tidpunkt kundorden kommer in i företaget 
till den tid då produkten lämnar företaget. I det fallet måste 
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industriarbetaren klara av processen. Även här har arbetsgivare företagets 
lönsamhet i sikte och syftar till att den skötsamma arbetaren drar vinst till 
företaget genom att klara av sitt jobb. Detta är inte fallet med yrkeslärarna. 
Så som det framträder ur yrkeslärarnas beskrivningar har de absolut inga 
personliga vinstintressen i att deras elever klarar av skolan. Det är däremot 
deras omsorg om sina elever som är tydligast. Relaterat till målet att skapa 
förutsättningar för yrkeselever att klara av skolan framträder fem 
strategier. Dessa är: att vara en vuxen i yrkeselevernas liv, att generera 
tävlingsmoment för yrkeseleverna, att skapa extra resurser för 
yrkeseleverna, att få yrkeselevernas föräldrar engagerade i sina barns 
skolgång samt att berätta för yrkeseleverna om sina livserfarenheter.  
 
Fem strategier för att skapa förutsättningar för yrkeselever att klara av skolan 

 
En första strategi är att vara en vuxen i yrkeselevernas liv. Denna strategi 
blir synlig som ett uttryck för yrkeslärares omsorg om sina elever (jfr 
Hiim, 2010; Lagström, 2012). Det framträder ur yrkeslärarnas 
beskrivningar av arbete med elever i undervisning att de kan vara vuxna 
för sina elever både innanför och utanför skolan, se sina elever, lyssna på 
dem och bry sig om dem, men också att sätta gränser för dem. Det finns 
också nyansskillnader i yrkeslärarnas beskrivningar, vilket talar för att 
yrkeslärarna på olika sätt försöker att vara vuxna i yrkeselevernas liv, 
skapa relationer med dem och skapa lärmiljöer där eleverna kan känna sig 
trygga i sitt lärande (jfr Hiim, 2010; 2013). 
 
En andra strategi är att generera tävlingsmoment för yrkeseleverna. Det 
blir synligt ur beskrivningarna att yrkesläraren skapar tävlingar för att få 
eleverna att vara med på svåra moment i undervisningen eller utföra sina 
arbetsuppgifter.  
 
En tredje strategi är att skapa extra resurser för yrkeseleverna. Det blir i 
detta fall synligt att yrkesläraren erbjuder sina elever något utöver det som 
skolan i vanliga fall erbjuder.  
 
Den fjärde strategin är att få yrkeselevernas föräldrar engagerade i sina 
barns skolgång. Lärarna kan i det fallet, som det visar sig i 
beskrivningarna, försöka kontakta föräldrar via telefon och mail eller 
anpassa möten med föräldrarna efter elevens och föräldrarna situationer. 
Detta för att reducera elevernas frånvaro genom kommunikationen med 
föräldrarna eller för att lära känna föräldrarna, skapa relationer med dem 
och genom detta skapa förutsättningar för eleven att klara av skolan. 
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Den femte strategin är att berätta för yrkeseleverna om sina 
livserfarenheter. Exempel på detta är en av yrkeslärarnas erfarenheter från 
kriget, att det också kommer motgångar i livet, och att man ska kämpa 
och inte ge upp. En yrkeslärare berättar också för sina elever om sin 
bakgrund för att kunna skapa relationer med eleverna, komma dem nära 
och tala om för dem att han förstår dem (jfr Hiim, 2010).   
 
Dessa strategier kan förstås i relation till det som Olofsson (2003) och A. 
Nilsson (2010) skriver om den betydelse yrkesutbildningen anses ha för 
individen och för den samhälleliga välfärden. Yrkesutbildningen handlar 
inte enbart om att lära sig ett yrke, den har även ett samhälleligt uppdrag i 
sig, det vill säga att yrkesarbetaren genom sitt arbete och sin insats kan 
känna sig som en del av samhället och samhällsutvecklingen (se t.ex. 
Olofsson, 2003). Detta i jämförelse med yrkesutbildningen där yrkeslärare 
försöker skapa förutsättningar för yrkeselever att klara av skolan så att de 
också ska kunna känna sig stolta och dugliga. I det fallet, är det som 
framträder som viktigast i yrkeslärarnas beskrivningar deras fokus, dels på 
individen elev (att eleven ska bli sedd, hörd, känna sig duglig), dels på det 
som eleven behöver ha kunskaper om (kunskaper om skärande maskiner, 
livskunskaper, kämpa och inte ge upp – både i skolan och på arbetslivet), 
inklusive sociala kompetenser (hur man bär sig åt som 
samhälsmedborgare – både i skolan och på industrin). Strategin att 
generera tävlingsmoment för yrkeseleverna kan också jämföras med 
industrins ackordslönesystem där lönerna påverkas av industriarbetarens 
prestationsförmågor (se t.ex. Jonsson, 1981; Sandkull & Johansson, 2000). 
 
Målet att skapa förutsättningar för yrkeselever att få anställning  

 
Detta mål fokuserar på två olika typer av anställningar. Det första är att 
eleverna ska kunna få en anställning efter avslutad gymnasieutbildning 
genom en direkt användning av industritekniska kunskaper. Det andra är 
att eleverna, utan något större fokus på industritekniska kunskaper, enbart 
ska få någon form av anställning för att skaffa sig ett ordnat liv och klara 
sig i samhället. Målet har ett framtidsperspektiv, det vill säga det siktar 
mot yrkeselevens liv efter avslutad gymnasieutbildning på industritekniska 
programmet. Målet är speciellt riktat mot yrkeslärare på 
yrkesförberedande gymnasieutbildningar. Jag menar att någon 
matematiklärare eller någon kemilärare på studieförberedande 
gymnasieutbildningar antagligen inte går in i klassrummet med att ha 
målet att hans/hennes elever ska få anställning som matematiker eller 
kemister efter gymnasieutbildningen, men det kan en frisörlärare eller en 
svetslärare göra. Det vill säga, en svetslärare kan också ha som mål att 
dennes elever ska arbeta som svetsare efter avslutad gymnasieutbildning. 
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Detta anser jag är en av de största skillnaderna mellan undervisning av ett 
yrke på yrkesförberedande gymnasieutbildningar eller undervisning av ett 
ämne på studieförberedande gymnasieutbildningar, det vill säga hur man 
undervisar elever med utgångpunkt i vad utbildningen ska leda till för 
eleverna.  
 
Att yrkeslärare ska skapa förutsättningar för sina elever att få anställning 
är inget nytt gällande yrkesutbildningar. I Sverige började de första 
kommunala verkstadsskolorna sin verksamhet 1921 och utbildade 
arbetskraft för industrin (se t.ex. Hedman, 2001; Åmark, 1986), det vill 
säga att lärlingslärarnas och instruktörernas mål med 
verkstadsutbildningen var minst sagt att undervisa lärlingar för anställning 
inom industrin. Yrkestekniska utbildningar har naturligtvis förändrats 
också i takt med teknikutvecklingen inom industrin, men förändringarna 
har genomförts på olika sätt och i olika etapper i olika skolor, detta bland 
annat på grund av olikheter i skolornas ekonomiska resurser. I vår tid kan 
också innehållet i industritekniska utbildningar vara olika på grund av 
variationen i gymnasieskolornas maskinparker och på grund av vilka 
industrimaskiner som tas i bruk för utbildningssyfte. Trots olikheter i 
industriutbildningens innehåll är fortfarande ett av målen med 
industriteknisk utbildning för yrkeslärarna att undervisa elever för 
anställning. Fem strategier framträder ur yrkeslärarnas beskrivningar av 
arbete med elever i undervisning, vilka kan relateras till målet att skapa 
förutsättningar för yrkeselever att få anställning. Dessa är: att undervisa i 
industriteknikens grundkunskaper, att framställa undervisningsmaterial, 
att hjälpa yrkeseleverna till arbete, att låta yrkeseleverna möta människor 
från olika miljöer efter skoltiden samt att kräva skötsamhet av 
yrkeseleverna.  
 
Fem strategier för att skapa förutsättningar för yrkeselever att få anställning 

 
En första strategi är att undervisa i industriteknikens grundkunskaper. Ur 
yrkeslärarnas beskrivningar framträder att de försöker skapa 
förutsättningar för sina elever att få anställning genom att undervisa dem i 
yrkets grundkunskaper. Det framträder dock ur beskrivningarna 
nyansskillnader i vad som är grundkunskaper inom industriteknisk 
utbildning och vad den ska innehålla. Det visar sig att grundkunskaper 
inom industriteknisk utbildning kan vara kunskaper om manuella 
skärande industrimaskiner, kunskaper om CNC-maskiner samt kunskaper 
om teknisk matematik. Det som yrkeslärarna berättar påminner mig om 
Gustavsson och Wahlström (2004) som skriver att vi är uppfostrade med 
en syn på kunskap som strikt skiljer mellan huvudets kunskap som 
teoretisk, och handens eller kroppens kunskap som praktisk. Men 
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kunskap är förbunden med vad vi gör, det praktiska, och sitter inte enbart 
i intellektet, utan i hela kroppen (Gustavsson & Wahlström, 2004). Det 
som Gustavsson och Wahlström skriver om stämmer överens med det 
som framträder ur yrkeslärares beskrivningar av arbete med elever i 
undervisning. Det vill säga att kunskaper om industriteknik är hela 
kroppens kunskap som inkluderar allt som behövs för tillverkning av ett 
arbetsstycke.  
 
En andra strategi är att framställa undervisningsmaterial. Det visar sig att 
yrkeslärarna, utifrån sin egen förståelse av yrket, försöker framställa sitt 
eget undervisningsmaterial. Med undervisningsmaterialet kan de undervisa 
sina elever i de yrkeskunskaper som de anser som viktiga för dem och på 
det viset kan de skapa förutsättningar för eleverna att få anställning inom 
yrket. Yrkeslärarna, som det visar sig i det som de berättar om sin 
undervisning, försöker konstruera övningar som går steg för steg fram, 
övningar som hjälper eleverna att lära sig från grunden och övningar som 
hjälper eleverna med att bygga på sina tidigare yrkeskunskaper (jfr 
Lindberg, 2003c). Det framträder också att en yrkeslärare försöker 
förenkla och anpassa övningarna efter elevernas förståelse (jfr Korp, 
2011). Yrkeslärarnas beskrivningar visar att de försöker lära sina elever 
industriteknikens grundkunskaper och, som Hiim (2010) skriver, 
begripliggöra yrkeskunskaperna för sina elever. 
 
Den tredje strategin är att kräva skötsamhet av yrkeseleverna. Ur det 
yrkeslärarna berättar framträder att de försöker på sitt eget sätt, genom att 
vara på elevernas sida och genom att ibland inte följa myndigheternas 
bestämmelser till punkt och pricka, hjälpa eleverna att komma in i 
vuxenlivet, lära dem att ta ansvar för sina handlingar och lära dem 
skötsamhet. Sina handlingar relaterar yrkeslärarna till elevernas framtida 
anställning och att eleverna ska lära sig sköta sina framtida jobb.  
 
En fjärde strategi är att hjälpa yrkeseleverna till arbete. Det blir ur 
yrkeslärares beskrivning synligt att yrkesläraren, som ett sätt att få eleverna 
att klara av livet efter avslutad yrkesskola (jfr Lindberg, 2003c) hjälper sina 
jobbsökande elever till att få anställning. Läraren kan i det fallet berätta 
för arbetsgivare om vad de eleverna kan och reducera det eleverna inte 
kan.  
 
Den femte strategin är att låta yrkeseleverna möta människor från olika 
miljöer efter skoltiden. Det blir synligt ur beskrivningen att läraren 
försöker skapa förutsättningar för sina elever att få anställning genom att 
skapa tillfällen där yrkeseleverna, som ”en enda chans i livet”, kan möta 
människor i olika miljöer. Det framträder att för yrkesläraren handlar det 
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om elevens enda chans i livet, inte om själva yrkesutbildningen (jfr Korp, 
2011). Den enda chansen i livet handlar i stället om att eleven genom 
yrkesutbildningen ska kunna möta människor i olika miljöer, bli social och 
kommunikativ, få en samhällsbild och lär sig hur ett samhälle fungerar. 
 
Dessa strategier kan också diskuteras i relation till ett föränderligt arbetsliv 
och en föränderlig industriteknisk utbildning med fokus på elevers 
anställning inom industriföretagen. En del lärare befinner sig i sitt 
berättande närmare en äldre verkstadsindustri där man står vid en manuell 
svar- och fräsmaskin och producerar ett delmoment i taget medan en del 
andra yrkeslärare befinner sig närmare till en modern industri där 
industriproduktionen handlar om ny teknik, CAM-bredning och 
produktion på hög nivå. Det intressanta är att både de yrkeslärare som 
står närmare den äldre verkstadsindustrin och de yrkeslärare som står 
närmare den nyare och modernare verkstadsindustrin kopplar det som 
yrkeseleverna behöver kunna till anställningsbarhet och till elevernas 
anställning inom industrin. Anställningsbarhet, som yrkeslärarna berättar, 
innebär för dem att yrkeseleverna ska kunna ”sköta jobbet”. Ett sätt att 
kunna sköta jobbet är att de ska kunna grunderna ordentligt. 
Anställningsbarhet i relation till yrkeskunskaper har diskuterats av 
forskare som Berner (1989), Hiim (2013), S. Johansson (2009), Lindberg 
(2003c) och det som framträder ur yrkeslärares beskrivning handlar också 
om yrkeskunskaper. Vilka kuskaper eleverna ska kunna skiljer sig dock 
bland lärarna. En annan aspekt som framträder ur beskrivningarna är 
självständighet, tid och kvalitet inom produktion vilka kan relateras till 
industrins lönsamhet och det kan förstås i relation till Høstmark Tarrou 
(2009) som gällande anställning skriver att företagen tar hänsyn till både 
tidspress och lönsamhet när de anställer yrkeselever.  
 
Även social kompetens anses vara en viktig aspekt gällande anställning (se 
t.ex. Hiim, 2010; 2013) vilket, framträdande ur beskrivningarna, också 
läggs stor vikt på av yrkeslärarna. Yrkeslärarna berättar inte om social 
kompetens, men de berättar om att vara en okej kille, de berättar om 
disciplin och respekt för arbetet och medarbetarna och de berättar om 
vikten av att komma i tid, det vill säga att de med andra ord berättar om 
att vara skötsam. Skötsamheten har alltid relaterats till anställning och 
anställningsbarhet inom arbetslivet. Att anställa den skötsamma 
industriarbetaren och att se till att industriarbetaren håller sig skötsam är 
inte något nytt fenomen i industrins historia. I början av 1900-talet hade 
nykterhets- och väckelserörelsen blivit aktiva för att industriarbetaren 
skulle hålla sig ren och nykter (se t.ex. Ambjörnsson, 1988). Inom vissa 
industrier fanns och finns fortfarande den ideologi som Emery, Thorsrud 
och Trist (1969) skrev om för fyrtiofem år sedan, det vill säga att 
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arbetaren inte behövde vara skicklig på yrket för att bli anställd, 
skickligheten kom med tiden och med arbetserfarenheterna. Det var 
däremot viktigt att industriarbetaren hade lämpliga egenskaper för att 
utföra arbetet, kom i tid och gjorde sitt. Och det vad som sammantaget 
detta undervisningsmål handlar om, det vill säga att genom de fem redan 
beskrivna strategierna undervisa yrkeseleverna i yrkets grundkunskaper, 
fostra dem till skötsamma industriarbetare och hjälpa dem till anställning. 
 
Målet att skapa förutsättningar för yrkeselever att studera vidare på universitet  

 
Detta mål har större fokus på att göra eleverna medvetna om möjligheten 
till och att förbereda dem för universitetsstudier. Målet har ett 
framtidsperspektiv, det vill säga det siktar mot yrkeselevens liv efter 
avslutad gymnasieutbildning på industritekniska programmet. I ett 
arbetsliv i förändring kan målet att skapa förutsättningar för yrkeselever 
att studera vidare på universitet presentera den nuvarande och även den 
framtida moderna industrin. I en sådan industri är industriarbetaren en 
kompetent tekniker som producerar genom att programmera datoriserade 
och avancerade skärande maskiner efter kundordern.  
 
Med Gy2011 blir yrkeselever inte längre automatiskt behöriga till 
universitetsstudier. Eleverna måste själva välja till kurser som gör dem 
behöriga. Detta betyder inte att yrkeslärarna inte längre har 
universitetsstudier som mål för sina elever. Yrkeslärarna måste däremot 
motivera sina elever att välja till kurser för att bli behöriga. Detta kan 
innebära att med inträde av Gy2011 kanske yrkeslärarna har svårare att 
skapa förutsättningar för yrkeselever att studera vidare på universitet35. 
Relaterat till målet framträder tre strategier: att berätta för yrkeseleverna 
om universitetsstudier, att hjälpa yrkeseleverna med ansökan till 
universitetsstudier samt att låta studieförberedande ämnen integreras med 
yrkesförberedande ämnen. 
 
Tre strategier för att skapa förutsättningar för yrkeselever att studera vidare på universitet 

 
Den första strategin är att berätta för yrkeseleverna om universitetsstudier. 
Det framträder att yrkeslärarna som ett sätt att få eleverna att klara av livet 
efter avslutad yrkesskola (jfr Lindberg, 2003c) berättar för sina elever om 
de möjligheter eleverna har till fortsatta studier. Nyansskillnaderna i 
yrkeslärarnas beskrivningar visar att lärarna relaterar möjligheter till 
universitetsstudier både till landet Sverige som ett fantastiskt land där 
eleverna kan bli vad de vill, och till att eleverna ska kunna få behörighet 

                                           
35

 Jag är medveten om att vi i Sverige har yrkeshögskoleutbildningar som eftergymnasiala 
utbildningar, men de nämns inte av yrkeslärarna i min forskning. 
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för universitetsstudier ifall om de någon gång i framtiden bestämmer sig 
för vidareutbildning.  
 
Den andra strategin är att hjälpa yrkeseleverna med ansökan till 
universitetsstudier. Som det framträder kan det också gälla 
universitetsstudier generellt, utan något större fokus på tekniska 
universitetsutbildningar.  
 
Och den tredje strategin är att låta studieförberedande ämnen integreras 
med yrkesförberedande ämnen. Som det visar sig i yrkeslärarens 
beskrivning försöker läraren genom denna integration göra yrkeseleverna 
nyfikna på studieförberedande ämnen och skapa förutsättningar för dem 
att studera vidare på universitet.  
 
Dessa strategier kan förstås i relation till arbetslivsförändring som Berner 
(1981), Håkansson och A. Nilsson (2013a), A. Nilsson (2005) och 
Olofsson (2003) skriver om. Kravet på effektiv och lönsam produktion 
från industrins sida har medfört konsekvenser för både yrkeskunnande 
och uppdelade arbetsuppgifter. Industrin har utvecklats och 
yrkeskunnandet har ändrat innehåll från arbete med manuella svarv- och 
fräsmaskiner till arbete med avancerade CNC-maskiner och 
fleroperationsmaskiner. Arbetsuppgifterna är inte som förr. I stället för att 
arbetsstycket går runt mellan olika svarvare och fräsare och var och en av 
dem bearbetar ett delmoment på det, tillverkar dagens moderna 
fleroperationsmaskiner nästan ett helt färdigt arbetsstycke under en och 
samma uppsättning. I min forskning har de yrkeslärare med teknisk 
akademisk examen i olika stor utsträckning varit med om delar av denna 
teknikutveckling och den moderna industrin, både genom sina 
universitetsutbildningar och genom sina arbeten på industrier. De lärarna 
är själva ingenjörer och tekniker inom maskinteknik och processteknik 
och berättar för sina elever om universitetsstudier eller hjälper eleverna 
med ansökan till universitet. Precis som förr i tiden, när det fanns 
gränsdragningar mellan mästaren som kunde hantverket och 
industriarbetaren som stod vid sin manuella svarvmaskin och producerade 
(se t.ex. Berner, 1981), ser jag sådana gränsdragningar i vår tid. Dessa 
gränsdragningar finns nu i stället mellan industriarbetare som står vid sin 
manuella svarvmaskin och producerar, och industriarbetare som i en 
modern industri CAM-breder, programmerar och producerar vid sin 
fleroperationsmaskin. Målet med att skapa förutsättningar för yrkeselever 
att studera vidare på universitet handlar i själva verket om att genom de 
tre tillhörande strategierna föra eleverna över till andra sidan gränsen, 
närmare den moderna industrin för en industriproduktion och ett 
arbetsliv i förändring.  
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Målet att forma yrkeselever till industriarbetare med yrkesstolthet  

 
Detta mål fokuserar på att yrkeseleverna ska vara stolta över sina 
industritekniska kunskaper och över att ha ett yrkesarbete inom industrin. 
Detta mål har ett framtidsperspektiv, det vill säga de siktar mot 
yrkeselevens liv efter avslutad gymnasieutbildning på industritekniska 
programmet. Framträdande ur beskrivningarna har målet en kritisk 
hållning mot dem som inte är, eller som inte blir industriarbetare och dem 
som ändå tror sig, eller av samhället anses ha bättre socialt anseende än 
industriarbetarna. Exempel på dessa är natur- och teknikelever eller 
ingenjörer och tekniker i beskrivningarna. Det framträder två strategier ur 
yrkeslärarnas beskrivningar av arbete med elever i undervisning vilka kan 
relateras till målet att forma yrkeselever till industriarbetare med 
yrkesstolthet. Dessa är: att få yrkeselever att möta studieförberedande 
elever samt att berätta för yrkeseleverna om sin stolthet över sitt 
yrkeskunnande. 
 
Två strategier för att forma yrkeselever till industriarbetare med yrkesstolthet 

 
En första strategi är att få yrkeselever att möta studieförberedande elever. 
Ur yrkeslärarens beskrivning av arbete med elever i undervisning 
framträder att yrkeslärare låter CNC-elever möta natur- och teknikelever 
på skolans verkstad och arbeta tillsammans med dem. I dessa möten kan 
CNC-eleverna hjälpa natur- och teknikeleverna och visa dem att de kan 
något som natur- och teknikeleverna inte kan. Yrkesläraren försöker då 
forma yrkeseleverna till industriarbetare med yrkesstolthet genom att göra 
dem stolta över sitt yrkeskunnande. Genom mötet jämför yrkesläraren 
sina CNC-elever med elever på studieförberedande program och berättar 
för CNC-eleverna att de är duktiga, att de producerar något som natur- 
och teknikelever inte kan samt att det som yrkeseleverna producerar 
används inom avancerad teknik. Det blir även synligt att yrkesläraren 
skapar en gemenskap där CNC-eleverna, men inte elever på 
studieförberedande utbildningar får plats. Genom denna gemenskap 
kommer yrkesläraren och hans CNC-elever närmare varandra. 
 
En andra strategi är att berätta för yrkeseleverna om sin stolthet över sitt 
yrkeskunnande. Yrkesläraren berättar för sina elever om sin stolthet över 
att vara industriarbetare och över att ha kunskaper om industriteknisk 
produktion. Detta för att göra eleverna stolta över det som de utbildar sig 
till, det vill säga industriarbetare. 
 
Dessa strategier kan diskuteras i relation till arbetslivets yrkesstolta 
industriarbetare, och med det menar jag att yrkesstoltheten historiskt sett 
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inte är något nytt för industriarbetare. Vi kan exempelvis gå tillbaka till 
början av 1900-talet och taylorsystemet där industriarbetarnas 
yrkesskicklighet och yrkesstolthet blir en fråga för arbetarrörelsen som 
ville behålla självstyret i arbetet och försvara industriarbetare mot 
arbetsgivarens dominerande ställning (se t.ex. A. O. Johansson, 1990; 
Jonsson, 1981). En av yrkeslärarna i min studie berättar också för sina 
elever om sin yrkesstolthet som industriarbetare under den tid då han 
arbetade i industrin. Ur dennes beskrivningar framträder att 
yrkesstoltheten kan berättas av den före detta industriarbetaren och 
nuvarande yrkesläraren vidare till yrkeseleverna på yrkesutbildningen. 
Detta påminner mig om Löfgren (2012) som skriver om de förändrade 
villkoren för skolor och undervisning från ett lärarperspektiv och som 
anser att lärare för berättelserna vidare och lägger in sina värderingar i det 
som återberättas. Detta menar jag även kan gälla industriarbetare som för 
berättelserna om den stolte industriarbetaren vidare till kommande 
generation. Industriarbetaren som kliver in i läraryrket kan också lägga in 
sina värderingar om sin stolthet över yrket och återberätta dem för sina 
elever. På det viset för den stolte industriarbetaren sin yrkesstolthet vidare 
till yrkeseleverna. Yrkeseleverna, som blivande industriarbetare och/eller 
blivande yrkeslärare, berättar i sin tur om sin yrkesstolthet för kommande 
generation yrkeselever och lägger också in sina värderingar i det som 
återberättas.  
 
Med det har jag diskuterat kring de fyra undervisningsmål och femton 
undervisningsstrategier som kommer till uttryck i yrkeslärarnas 
livsberättelser. I det följande diskuterar jag kring resultaten i relation till 
avhandlingens syfte och frågeställningar. 
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Kapitel 7. Diskussion  

Avhandlingens syfte är att bidra med kunskap om yrkeslärare och 
yrkeslärares arbete med elever i undervisning på industritekniska 
programmet, inom ramarna för arbetslivs- och 
yrkesutbildningsförändringar. Yrkeslärarna befinner sig i spänningsfältet 
mellan en äldre verkstadsindustri, en modern och datoriserad 
verkstadsindustri, och en industriteknisk utbildning. Under de år som 
yrkeslärarna har varit yrkeselever, gymnasieelever, universitetsstuderande, 
industriarbetare, tekniker, ingenjörer och yrkeslärare på industritekniska 
programmet har industriproduktionen förändrats och 
arbetsplatsutbildningar, yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar 
organiserats och organiserats om. Även den industritekniska utbildningen 
har förändrats under yrkeslärarnas verksamma år.  
 
I spänningsfältet mellan en äldre verkstadsindustri och en modern och 
datoriserad verkstadsindustri har arbetsuppgifterna förändrats, men 
forskning visar att hos en del verkstadspersonal har sättet att genomföra 
arbetsuppgifter inte förändrats i takt med teknikutvecklingen inom 
industrin. På en del industriföretag arbetar fortfarande en människa och 
en maskin med ett delmoment i taget, produktionen är dyr och 
industriarbetarna har svårt att klara av de uppdrag som ledningen ställer 
på dem (se t.ex. Thång & Wärvik, 2005; Wärvik, 2004). Det finns också 
industriföretag som säger upp erfarna industriarbetare med gott 
yrkeskunnande och flyttar sin verksamhet utomlands. Yrkeslärarnas arbete 
med elever i undervisning kan i ett sådant spänningsfält konstateras vara 
komplext. Frågor om meningen med industriteknisk undervisning, vad 
undervisningen ska innehålla, vilka maskiner och vilken utrustning som 
ska användas i undervisningen, vad som ska prioriteras i undervisningen 
eller hur undervisningen ska systematiseras visar på denna komplexitet.  
 
Yrkeslärarna berättar på olika sätt om sitt arbete med elever i 
undervisning och ger sina versioner av yrkesskola och industriteknisk 
utbildning. Dessa olikheter kan förstås i relation till yrkeslärarnas 
livserfarenheter. Tidigare forskning gav en bild av yrkeslärare som 
mestadels en homogen grupp med arbetarklassbakgrund och deras 
främsta mål har då varit att lära sina elever ett yrke. Denna bild har min 
avhandling förändrat. Här framträder yrkeslärare som olika individer med 
olika livserfarenheter. Ur det de berättar blir det synligt att de försöker 
möta sina elever och hjälpa dem i deras lärande där eleverna 
kunskapsmässigt befinner sig, något som inom pedagogik anses vara 
angeläget (jfr Hiim, 2013). Nyansskillnaderna visar dock att en del 
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yrkeslärare i sin undervisning håller sig nära äldre industriproduktion, 
medan andra förhåller sig närmre en modernare industriproduktion.  
 
Mot en sådan bakgrund kommer jag att diskutera forskningsresultatet 
inom ramarna för arbetslivets och industriutbildningens förändringar. 

Omsorg om eleverna i relation till yrkeslärarnas livserfarenheter 

Yrkeslärarnas omsorg om sina elever framträder ur det yrkeslärarna 
berättar om sina elever när eleverna är försenade till lektionen och när 
yrkeslärarna försöker lära sina elever respekt och disciplin. En yrkeslärare 
försöker fostra sina elever till ”okej killar” och en annan yrkeslärare visar 
sin uppmärksamhet genom att notera deras sena ankomster. Detta 
relaterar yrkeslärarna till elevernas framtida arbete och att eleverna måste 
lära sig hur de ska bete sig på arbetsplatserna (jfr Lindberg, 2003c). Ur det 
yrkeslärarna berättar framträder också att de utrycker sin omsorg om sina 
elever genom att tala om universitetsstudier eller hjälpa dem med ansökan 
till universitet. Omsorgen kan också handla om att försöka hjälpa eleverna 
att få ett arbete efter utbildningen och tjäna pengar. Förutom 
universitetsstudier och anställning är också livskunskaper viktiga, samt att 
eleverna lyckas i livet. De yrkeslärare som har utländsk bakgrund kan utgå 
från sina erfarenheter och känna omsorg om sina elever med utländsk 
bakgrund att de eleverna också kanske får svårt att få jobb (jfr Sandlund, 
2010). Yrkeslärares omsorg kan ses som en del i yrkesundervisningen på 
yrkesprogrammen (se t.ex. Hiim, 2009; 2010) och som en del i 
yrkesundervisning på industritekniska programmet. 
 
En del yrkeslärare uttrycker omsorgen som att de känner igen sig i sina 
elever, bryr sig om dem, ser dem, lyssnar på dem och klappar dem på 
axeln. En del andra yrkeslärare uttrycker dock omsorgen som att bry sig 
om elevernas framtid och om vad som är viktigt för eleverna att kunna 
för att klara av sina framtida arbeten, få anställning och/eller studera 
vidare på universitet. För en yrkeslärare kan det räcka med att möta 
eleverna i skolan medan en annan lärare berättar att han är med sina 
elever också utanför skoltiden. Omsorgen framträder även som försök att 
lära eleverna social kompetens och lämpligt beteende. En av yrkeslärarna 
uttrycker även omsorg genom att arbeta för den typ av yrkesexamen som 
ger eleverna en utökad möjlighet till anställning inom yrket både i Sverige 
och utomlands.  
 
Yrkeslärarna går ofta tillbaka till sina livserfarenheter av hur de blev 
bemötta av sina lärare och andra vuxna och av vilka kunskaper som var 
viktiga för dem när de utbildade sig inom industriteknik och när de 
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arbetade som yrkesutövare. I berättandet relaterar yrkeslärarna sina 
tidigare livserfarenheter till hur deras elever har det, hur de kan förstå 
eleverna och hur de kan hjälpa eleverna. Utifrån sina tidigare 
livserfarenheter berättar yrkeslärarna hur eleverna ska mötas och 
undervisas och vilka kunskaper som är viktiga för eleverna för att klara av 
arbetsuppgifterna som industriarbetare eller för att kunna fortsätta studera 
på universitet. De berättar att de känner igen sig i sina elever. Dessa 
igenkännanden kan ha konstruerats utifrån erfarenheter från barndomen 
och hur de blev bemötta av sina lärare i grundskolan. Utifrån de 
erfarenheterna kallar en yrkeslärare i sitt berättande sina CNC-elever för 
”mina elever”. Läraren har inte varit med sina elever när eleverna gick på 
grundskolan. Han har exempelvis inte sett att hans elever i grundskolan 
hela tiden fick höra att de gjorde fel och att det till och med stod i facit att 
de räknade fel. I berättandet sätter läraren sina erfarenheter av livet i unga 
år i nya perspektiv, skapar mening och drar parallella kopplingar mellan 
olika erfarenheter och olika händelser och kommer fram till hur hans 
elever hade det när de gick i grundskolan. Likaså jämför de sig med 
kärnämneslärare och anser att de förstår yrkeseleverna på ett annat sätt än 
kärnämneslärarna gör. Men yrkeslärarna kan inte veta hur exempelvis 
kärnämneslärare i grundskolan förstod de dåvarande grundskoleeleverna 
som nu är deras yrkeselever. De har kanske inte ens mött 
kärnämneslärarna, men de drar paralleller mellan sina erfarenheter av 
möten med kärnämneslärare i sin egen grundskole- och 
gymnasieutbildning och skapar en bild av hur yrkeseleverna kunde blivit 
bemötta av sina kärnämneslärare i grundskolan. Utifrån sina 
livserfarenheter berättar yrkeslärarna för mig att de förstår sina elever på 
ett annat sätt än vad kärnämneslärarna gör.  

Yrkeskunnande i relation till yrkeslärarnas livserfarenheter  

Ur yrkeslärarnas berättade erfarenheter växer bilder fram av vad en 
industriteknisk utbildning kan vara och hur viktiga yrkeslärarnas 
livserfarenheter är i formande av yrkesutbildning och i fostran av 
yrkeselever till yrkesutövare. I undervisningen återskapar yrkeslärare 
kulturella och sociala kompetenser och värderingar (se t.ex. Berglund, 
2009; Berner, 1989; Lindberg, 2003c), och försöker också i relation till 
sina livserfarenheter skapa förutsättningar för yrkeselever att klara av 
skolan, att få anställning, att studera vidare på universitet samt att formas 
till stolta industriarbetare. Dessutom kan det sätt på vilket yrkeselever 
förbereds för livet i skolan och efter skolan samt det sätt på vilket deras 
arbetskarriärer, utbildningskarriärer, självfortroende, yrkesstolthet etc. 
formas, relateras till de sätt på vilka yrkeslärare arbetar med sina elever i 
undervisning. Förutom detta kan olika skolkarriärer för olika elevgrupper 
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formas utifrån yrkeslärares livserfarenheter. Yrkeslärarna befinner sig både 
i spänningsfältet industriskola och verkstadsindustri och i spänningsfältet 
mellan äldre verkstadsindustri och modern och datoriserad 
verkstadsindustri. Utifrån sina livserfarenheter berättar yrkeslärarna vad 
industritekniska kunskaper är, vilka kunskaper som är viktigare än andra, 
vad som är syftet med kunskaperna och vilka användningsområden 
kunskaperna har etc. Yrkeskunskaperna kan handla om manuell 
svarvning, manuell fräsning, sågning, svetsning etc., men de kan också 
röra sig om teknisk matematik, datoriserade skärande maskiner, 
ritningsläsning, yrkesengelska, och så vidare. Kunskaperna kan också 
handla om hur man beter sig som samhällsmedborgare och som 
industriarbetare på ett industriföretag.  
 
Det centrala är att yrkeslärarna i berättandet av sina livserfarenheter 
skapar normer för sin undervisning och värderar den utifrån dessa 
normer, det vill säga att yrkeslärarna lyfter de kunskaper som de anser 
vara viktiga att undervisa i och det sätt det skulle kunna göras utifrån sina 
erfarenheter. Med utgångspunkt i Freeman (2010) ser jag det som att den 
undervisning som yrkeslärarna konstruerar i berättandet innehåller det 
som de utifrån sina erfarenheter ser som viktigt för eleverna.  
 
Yrkeslärarna berättar för mig om industriutbildningens grundkunskaper, 
om övningar de skapar till yrkesundervisningen, och om att övningarna är 
bra eftersom eleverna lär sig grundkunskaperna, kunskaper som hjälper 
dem i deras framtida yrke och utbildning. Genom berättandet försöker de 
också få mig att förstå att de gör rätt. Som det framträder ur det 
yrkeslärarna berättar är det som är viktigt att undervisa om, samt sättet att 
göra det på, relaterat till yrkeslärarnas erfarenheter, vad de har lärt sig 
under sin uppväxt i föräldrahemmet, i skolan, på lärlingsutbildning och i 
livet som yrkesutövare. Att skapa förutsättningar för yrkeselever att få 
anställning är ett exempel på detta. En anställningsbar yrkesutövare 
innebär för den ena yrkesläraren en som förstår CNC-teknik med hjälp av 
matematik, för den andra yrkesläraren en som kan hantverket och som 
förstår verkstadstekniken genom manuella maskiner, och för den tredje en 
som kan modern teknik och kan programmera datoriserade maskiner 
(CNC-maskiner). Industrin behöver kompetent personal som kan 
använda teknologi på ett effektivt sätt skriver Kallinikos (2010). Ur det 
yrkeslärarna berättar framträder att det också finns lärare som inte nöjer 
sig med att eleven enbart använder teknologi. En sådan yrkeslärare vill 
också att eleven förstår det som ligger bakom teknologin, antingen genom 
att exempelvis kunna manuella skärande maskiner eller genom att kunna 
matematik.  
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De kunskaper yrkeseleverna behöver för att kunna möta sina framtida 
arbeten på industriföretagen beskrivs på olika sätt av olika yrkeslärare, det 
också i relation till yrkeslärarnas utbildnings- och yrkeserfarenheter och de 
erfarenheter de har av arbetslivsförändring och teknikutveckling inom 
industrin. I vår tid finns det fortfarande industriföretag som arbetar med 
äldre teknik och avgränsade arbetsmoment. Det finns också 
industriföretag som är helt automatiserade och datoriserade och inte 
längre behöver industriarbetare som står vid en manuell skärande maskin 
och producerar ett arbetsstycke. Mitt forskningsresultat visar att 
yrkeslärarna, beroende av sin ålder, har arbetat på dessa olika industrier 
och/eller har fått olika industritekniska utbildningar under olika 
utbildningsperioder och under olika industritider.  
 
Yrkeslärarna i min forskning är födda under 50- 60- 70 och sent 80-tal 
och har olika erfarenheter av industri och industriutbildning beroende av 
det land de kommer ifrån och under vilken tid de växte upp. De utländska 
yrkeslärarna har alla flyttat till Sverige i unga år under 80- och 90-talet. De 
har även erfarenheter av svensk industri utifrån den typ av produktion de 
har varit involverade i, och den typ av yrkesutbildning de har genomgått i 
Sverige. Även svenska yrkeslärare har erfarenheter av svensk industri från 
70- 80- och 90-talet och framåt. Det yrkeseleverna på industritekniska 
programmet behöver ha kunskaper om framträder på skilda sätt, 
beroende på vem yrkesläraren är och vilka erfarenheter av industri och 
industriteknisk utbildning denne har. Äldre yrkeslärare som har fått en 
äldre version av industriteknisk utbildning, som lärling eller yrkeselev, eller 
har arbetat på en äldre produktionsindustri, har andra erfarenheter av det 
som yrkeseleverna behöver kunna än de yngre yrkeslärare som har vuxit 
upp med datorer och bredband och som har fått en nyare version av 
industriteknisk utbildning. Detta innebär att det blir avgörande för 
yrkeseleverna på industritekniska programmet vilken eller vilka yrkeslärare 
de möter och blir undervisade av.  
 
En del yrkeslärare berättar om övningar som eleverna ska arbeta med för 
att få ”rätt” kunskap till yrket medan en annan lärare berättar om att han 
integrerar matematik och CNC-teknik för att eleverna ska ha möjligheter 
till framtida universitetsstudier. Även de övningar som eleverna ska arbeta 
med för att lära sig yrket väljs utifrån det yrkeslärarna anser att yrket ska 
handla om. För en del yrkeslärare visar det sig vara viktigt att eleverna ska 
ha kunskaper om att få fram färdiga och godkända produkter från 
datoriserade skärande maskiner (CNC-maskiner). Då kan yrkeslärare visa 
större intresse för någon eller några av de kurser som ingår i CNC-teknik 
och berättar mer om just de kurserna. Lärare berättar gärna om det 
undervisningsämnet som står dem nära och de har erfarenheter av 
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(Goodson, 2005) och i denna studie berättar yrkeslärarna om de kurser 
som står dem nära och de har yrkes- och undervisningserfarenheter av. 
Nyansskillnader i yrkeslärarnas berättande talar om olikheter i definitionen 
av vad CNC-teknik är och hur CNC-teknik ska undervisas. Detta 
eftersom CNC-maskinerna också har utvecklats över tid och den 
fleraxliga, högteknologiska CNC-maskin som används nu i industrin är på 
många sätt helt olik den CNC-maskin med hålremsaprogrammering som 
användes för några decennier sedan. Eftersom yrkeslärarna har olika 
erfarenheter av CNC-teknik kan för en yrkeslärare CNC-teknik handla 
om att hantera en datoriserad skärande maskin, för en annan om att 
producera ett delmoment i taget i en datoriserad maskin och för en tredje 
om att producera med hjälp av avancerade ritprogram och producera ett 
nästan färdigt arbetsstycke i en och samma uppsättning.  
 
Även vägen till att lära eleverna CNC-teknik kan vara olika från lärare till 
lärare. En kan lära eleverna CNC-teknik genom att först lära dem 
manuella skärande maskiner för att eleverna ska förstå tekniken bakom 
CNC-maskinerna, en annan väljer yrkesmatematik för att eleverna ska 
förstå tekniken bakom CNC-programmering, och en tredje CAM-
bredning och produktion på hög nivå. Det visar sig också att för en del 
CNC-lärare är ämnet CNC-teknik inte det viktigaste på industritekniska 
programmet. Viktigare är elevernas möten med människor från olika 
sociala klasser, att eleverna ska lära sig om livet och att de ska lära sig 
social kompetens. Eleverna kan få godkänt i ämnen även om de inte har 
tillräckliga kunskaper. I det fallet utgår yrkeslärarna ifrån att det är 
viktigare att eleverna blir förberedda för samhällslivet. De utgår ifrån att 
eleverna ändå kommer att lära sig CNC-teknik när de börjar arbeta inom 
industrin. Detta innebär att ämnet CNC-teknik, och överhuvudtaget vad 
yrkeseleverna behöver kunna, är olika för olika yrkeslärare på 
industritekniska programmet.  
 
Yrkeseleverna ska förberedas för arbete på verkstadsindustrin efter 
avslutad yrkesutbildning. En yrkesutbildning som förutom att förbereda 
yrkeseleverna för samhällslivet anses ha syftet att lära dem ett yrke och 
främja industrins behov (se t.ex. Berner, 1989; Lindberg, 2003b; A. 
Nilsson, 2005). Yrkeselever på industritekniska programmet behöver 
också lära sig hur de ska uppföra sig som framtida yrkesutövare (jfr Hiim, 
2010; 2013; Lindberg, 2003c). De ska lära sig att vara skötsamma, att 
komma i tid, att meddela försening, att ha samarbetsvilja, att respektera 
skolans regler, lärare och klasskamrater osv. Men det som yrkeseleverna 
behöver kunna för att möta sina framtida arbeten på industriföretagen 
framträder på olika sätt hos olika yrkeslärare. Skillnaderna handlar om 
vilken social kompetens som är viktigare än den andra samt vägen till att 
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lära eleverna dessa sociala kompetenser. En del yrkeslärare försöker 
förmedla delar av den kultur som finns inom yrket medan andra försöker 
lära eleverna att komma i tid, utföra ett bra arbete, och göra det i god tid 
samt att vara disciplinerad. En yrkeslärare kan betona vikten av lagarbete 
medan en annan kan betona respekt för människor, arbete och 
arbetsplats. En yrkeslärare kan kräva sms från eleverna vid sen ankomst 
medan en annan kan notera sen ankomst framför eleven och visar på så 
vis sin uppmärksamhet på detta. Min forskning visar att yrkeslärarna i sitt 
berättande går tillbaka till sina tidigare livserfarenheter av hur de själva 
blev fostrade. I relation till livserfarenheterna berättar de hur deras elever 
ska uppföra sig som yrkesutövare. Exempelvis när en yrkeslärare berättar 
om en ”okej kille” kan normen för vem som är en okej kille relateras till 
hans livserfarenheter från det företag han arbetade på. Kravet på respekt 
och disciplin som berättas av en av yrkeslärarna kan relateras till hans 
erfarenheter av hem, skola och arbete i hemlandet där disciplin och 
respekt ansågs som viktigt. 
 
Verkstadsindustrin har kontinuerligt förändrats och de yrkeskunskaper 
som behövs för industriproduktion har också förändrats i takt med 
teknikutvecklingen inom verkstadsindustrin (se t.ex. Hedman, 2001; 
Åmark, 1986). Förändringar i arbetslivet har orsakat förändringar i 
yrkeskunnande och för utförande av arbetsuppgifter (Lindberg, 2003c). 
Trots denna utveckling och dessa förändringar ser jag något gemensamt i 
den gamla mekaniserade massproduktionsindustrin och dagens moderna 
och datoriserade industri. Det gemensamma är industrins behov av 
skötsamma industriarbetare med relevanta yrkeskunskaper för de 
arbetsuppgifter de genomför (se t.ex. Sandkull & Johansson, 2000; 
Womack m.fl., 1991). Skötsamma elever med goda yrkeskunskaper som 
räcker till för att genomföra arbetsuppgifter på industrin är vad 
yrkeslärarna försöker utbilda. Men, att vara skötsam, komma i tid till 
jobbet och genomföra arbetsuppgifterna på bästa möjliga sätt är inget nytt 
och dessa dygder har historiskt sett alltid funnits inom industrin (se t.ex. 
A. O. Johansson, 1990). Det kan exempelvis jämföras med den 
tayloristiska inställningen att den skötsamma industriarbetaren 
producerade på det lönsamaste sättet (se t.ex. A. O. Johansson, 1990; 
Sandkull & Johansson, 2000). Det vill säga att grundprinciperna om den 
skötsamma industriarbetaren har funnits länge och finns fortfarande kvar 
och de principerna undervisas också av yrkeslärarna. Det är däremot 
definitionen av vad skötsamhet är och sättet att visa sin skötsamhet på 
som har ändrats med tiden och det tolereras på olika sätt och undervisas 
också på olika sätt av lärarna. Den skötsamma eleven skulle kanske förr i 
tiden bära en ren och hel skoluniform medan den skötsamma eleven i 
dagens  skola  inte  är  vaken  på  nätterna  för  att  spela  datorspel.  



 176 

Under 1900-talet gick det förstås inte heller att skicka sms och meddela 
sin lärare eller sin arbetsgivare sen ankomst, det gjorde man på annat sätt. 
Men grundprincipen är densamma, det vill säga att komma i tid till skolan 
och komma i tid till jobbet. En lärare kan ha lätt att tolerera elevernas 
trötthet, exempelvis på grund av dataspelandet under nätterna, och en 
annan kan se tröttheten som ett stort problem när det gäller att 
genomföra arbetsuppgifterna. Utifrån det som yrkeslärarna berättar 
framträder att det finns relationer mellan yrkeslärares livserfarenheter och 
vilka sociala kompetenser yrkeseleverna behöver för att möta sina 
framtida arbeten på industriföretagen, samt att det finns relationer mellan 
yrkeslärares livserfarenheter och deras sätt att fostra eleverna till socialt 
kompetenta industriarbetare. En yrkeselev på industritekniska 
programmet kan, beroende på vem som blir dennes yrkeslärare, komma 
att handledas på olika sätt till fungerande samhällsmedborgare, 
anställningsbar yrkesutövare, blivande universitetsstudent eller stolt 
industriarbetare. Med andra ord rustas yrkeselever på industritekniska 
programmet till viss del för det förändrade arbetslivet utifrån yrkeslärares 
livserfarenheter. 

Att rustas för ett arbetsliv i förändring 

I samband med teknikutveckling och ett förändrat arbetsliv nämns ofta 
vidareutbildning av industriarbetare som ett sätt att öka deras kompetens 
och hjälpa dem att möta industrins arbetskraftsbehov (se t.ex. Davidson 
& Svedin, 1999; Olofsson, 2003; Sundin & Wikman, 2004). Livslångt 
lärande är ett uttryck som i det fallet används och det är tätt knutet till 
begreppet anställningsbarhet (se t.ex. Andersson, 2007; Ellström & 
Davidson, 2001; Fejes, 2009). Men det går förstås att ifrågasätta hur 
oumbärlig den kompetens är som yrkeseleverna genom yrkesutbildningen 
anses få del av (se t.ex. Berner, 1989). Det som yrkesutbildningar 
innehåller är inte nödvändigtvis i fas med arbetslivets krav. Dessutom är 
det svårt att exakt beskriva vad yrkeseleverna lär sig i skolan (ibid.). 
Därutöver dyker frågan upp om vad det är som industriutbildningen ska 
innehålla och vad industriarbetare behöver lära sig för att få anställning, 
när ett arbetsliv i förändring gör att vissa industriföretag flyttar från 
Sverige och en del industriarbetare blir arbetslösa. De arbetslösa 
industriarbetarna utbildar sig dessutom på nytt, i vissa fall, fram till nästa 
arbetslöshetstillfälle. En historisk tillbakablick på det förändrade 
arbetslivet under de senaste femtio, sextio åren visar exempelvis att den 
svenska industrin hade några bra år under 1960-talet. Perioden från 1970 
och fram mot slutet av 1980-talet kännetecknades av en betydligt lägre 
tillväxt, vilket ledde till att många industrier reducerade sin produktion 
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och många industriarbetare förlorade sina jobb (Magnusson, 1999)36. 
Senare drabbades västvärlden, inklusive Sverige, av ekonomiska kriser, 
lägre tillväxt, reducerad produktion inom industrin och många 
industriarbetare förlorade sina jobb. Den goda industritiden efter andra 
världskriget fram till 1980-talet kommer kanske inte tillbaka, speciellt nu 
när vissa industrier till och med lämnar Sverige. Industrin kommer 
antagligen i fortsättningen, precis som nu, vara i behov av industriarbetare 
med spetskompetens medan många andra industriarbetare som inte är 
kompetenta  för  avancerade  arbetsuppgifter  blir  arbetslösa. Under 
1990-talet ökade konkurrensen om anställningsmöjligheter, industrin 
ställde högre krav på flexibilitet, högre kompetens på industriarbetare och 
industriarbetare erbjöds tillfälliga anställningsformer (se t.ex. Magnusson, 
2000). Yrkeslärarna i detta forskningsprojekt har i olika stor utsträckning 
varit i en del av dessa arbetslivsförändringar och de berättar om sina 
erfarenheter av dem. De kommer till läraryrket och har med sig 
erfarenheter från gymnasieskolan, yrkesskolan, universitet och olika 
arbeten. Varje yrkeslärare har sina erfarenheter att berätta om, och varje 
yrkeslärare ser på sitt sätt vilka kunskaper och kompetenser yrkeseleverna 
behöver rustas för, så att de ska kunna möta det förändrade arbetslivet. 
Tillsammans bildar dessa versioner av berättade erfarenheter en ”mosaik” 
(Pérez Prieto, 2006b, s. 5) formad av det som lärarna framhåller att 
yrkeseleverna behöver ta med sig från yrkesskolan till arbetslivet.  
 
Att förbereda yrkeseleverna för ett föränderligt arbetsliv vill jag relatera till 
de fem återkommande teman som framträder ur yrkeslärarnas profiler, 
teman som yrkeslärarna ofta har gått tillbaka till och gett beskrivningar av. 
Dessa teman framträdde när yrkeslärarna berättade om sina 
livserfarenheter och om sina erfarenheter av arbete med elever i 
undervisning på industritekniska programmet. Temana riktades in mot 
deras möten med elever och undervisning och jag kallade dem ”att vara 
en omtänksam vuxen för yrkeseleverna”, ”att undervisa yrkeseleverna i de 
grundkunskaper som anses som viktiga för utbildningen”, ”att lära 
yrkeseleverna respekt och disciplin”, ”att lära yrkeseleverna kämpa och 
inte ge upp” och ”att visa på möjligheter till internationell anställning för 
yrkeseleverna”. Dessa teman kan också ses som relationer mellan 
yrkeslärarnas egna erfarenheter av vad industrins krav på kompetent 

                                           
36

 En översiktsbild över svensk industri visar på kontinuerliga förändringar inom industrin 
efter andra världskriget fram till vår tid. Efter andra världskriget var efterfrågan på svenska 
råvaror och industriprodukter för återuppbyggnad av Europa stor vilket bidrog till en 
gynnsam ekonomisk tillväxt för Sverige (se t.ex. Magnusson, 2000; A. Nilsson, 2005). 
Svensk industri använde sig av en förekommande hög teknik, moderniserade sig 
fortlöpande och producerade lönsamt vilket i sin tur ställde krav på yrkesutbildningarnas 
innehåll och den kompetens som var tillämplig för produktion (A. Nilsson, 2005). 
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personal kan vara och det som eleverna behöver för att rustas för mötet 
med de krav industrin ställer på kompetent personal. Det är yrkeslärarna 
som formulerar vad den industritekniska utbildningen ska innehålla, det är 
yrkeslärarna som väljer ut det som undervisas och det är yrkeslärarna som 
utvecklar metoder för att undervisa. I ett arbetsliv i förändring kan för 
yrkeslärare det som rustar eleverna för arbetslivet vara att eleven ska ha 
lämpliga grundkunskaper, men också lära sig klara sig själv, kämpa och 
inte ge upp och inte förvänta sig att någon annan ska göra det som eleven 
bör göra. Eleven ska vara väl rustad för den rörliga världen och för 
arbetet utanför Sveriges gränser (exempelvis ha ett internationellt 
svetsdokument), men också visa respekt för arbetet och arbetslaget samt 
bry sig om sitt jobb och sina arbetskamrater. Det är det som yrkeseleverna 
ska rustas för och det är det som yrkeslärarna också försöker lära sina 
elever som i en snar framtid ska möta och klara av det förändrade 
arbetslivet. 

Yrkesskola och arbetsliv i spänningsfältet mellan två industritider 

Industrin har alltid haft behov av yrkeskunniga industriarbetare som 
producerar lönsamt. Dock har kravet på yrkeskunnandet ändrats med 
teknikutvecklingen inom industrin. Med tiden har yrkeskunnandet ändrat 
innehåll från handens arbete till maskinens arbete. I och med detta 
uppstod också problem eftersom mästaren som kunde hantverket inte 
längre var eftertraktad för industrin utan det behövdes en industriarbetare 
som kunde stå vid en industrimaskin och massproducera ett 
produktionsmoment (Berner, 1981). Industrins förändrade krav på 
yrkeskunnande gav till följd att de duktiga hantverkarna blev 
utkonkurrerade av industriarbetare som utan någon konstnärlig talang 
arbetade vid industrimaskiner och producerade mer effektivt (se t.ex. 
Lindqvist, 1994). Industrins förändrade krav på yrkeskunnande fanns i en 
tid i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet i Sverige. Det var då 
hantverkskunskaper gav plats åt kunskaper om massproduktion i en 
industri som inte såg någon ekonomisk nytta av hantverkskunskaper 
(Berner, 1981).  
 
Industrins förändrade krav på yrkeskunnande framträder också ur det 
yrkeslärarna berättar, även om det har gått över hundra år sedan 
övergången från hantverkskunskaper till massproduktionskunskaper. 
Industrins förändrade krav på yrkeskunnande visar sig dock på annat sätt 
än förr, och det visar sig hos yrkeslärare på industritekniska programmet. 
På detta program ser jag yrkeslärare som står nära en produktionsindustri 
och massproducerar ett delmoment i taget vid sin svarv- eller sin 
fräsmaskin. Jag ser också yrkeslärare som står nära en produktionsindustri 
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och producerar ett nästan färdigt arbetsstycke i en och samma 
uppsättning med hjälp av datoriserade industrimaskiner och 
högteknologiska instrument. I likhet med förr när den mångkunniga 
mekanikern gav sin plats åt industriarbetare som inte var mångkunniga 
(Berner, 1981), ger den gamla svarvaren och fräsaren sin plats åt teknikern 
som CAM-breder, programmerar och producerar i högteknologiska 
fleroperationsmaskiner. Både den gamla svarvaren och fräsaren och den 
nya teknikern kliver in i läraryrket och blir yrkeslärare på industritekniska 
programmet och de undervisar i ett spänningsfält mellan gammal och 
modern industri. Gymnasieskolor med industriteknisk utbildning, med 
sina industritekniska yrkeslärare, befinner sig just i detta fält och 
industriteknisk undervisning bedrivs därmed också i ett sådant fält mellan 
tradition och modernitet. 

Den invecklade relationen mellan yrkesskola och arbetsliv 

Från industrins sida finns en strävan mot det produktionstekniska idealet 
med lämpliga produktionsmetoder som kan åstadkomma maximal 
produktivitet. Där krävs det att man arbetar rätt från början för att öka 
effektiviteten. Produktionsmål och produktionsresurser framställs på en 
detaljerad nivå och produktionen syftar mot högsta möjliga nyttjandegrad 
för att uppnå vinst (se t.ex. Sandkull & Johansson, 2000; Womack m.fl., 
1991). I den snabba teknikutvecklingen är kompetent personal viktig för 
industrin. Att ordna interna utbildningar för att höja personalens 
kompetens för en effektivare och lönsammare produktion är också vanligt 
inom industrin. Yrkeslärare som kommer från industrier har i olika stor 
utsträckning varit med om den snabba teknikutvecklingen och de kan ha 
gått på utbildningar för kompetensutveckling (se t.ex. Thång & Wärvik, 
2005). De har lärt sig hur produktionen ska gå till, och på vilket sätt 
arbetsuppgifterna ska genomföras.  
 
Min slutsats utifrån det yrkeslärarna har berättat för mig är att när den 
före detta industriarbetaren och nuvarande yrkesläraren börjar sin tjänst 
som lärare tar han/hon med sina erfarenheter av produktion till skolan. 
Om läraren har lärt sig att en människa och en maskin är det som gäller, 
kan en människa och en maskin vara en utgångspunkt i dennes 
undervisning. Om läraren har lärt sig produktion på CNC- maskiner och 
modern teknik, kan CNC-maskiner och den moderna tekniken vara en 
utgångspunkt i dennes undervisning. På likartat sätt kan det, om 
yrkesläraren som före detta industriarbetare tyckte att det inte behövdes 
vissa kunskaper för att klara av de dagliga arbetsuppgifterna, vara en 
utgångspunkt i deras undervisning och berättas vidare till eleverna. När 
eleverna börjar arbeta inom industrin tar de också med sig de erfarenheter 
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de har fått i skolan till industrin och de genomför arbetsuppgifterna på det 
vis de har blivit inskolade i. Skillnaden är att industrin har utvecklats från 
den tid då elevernas lärare var industriarbetare och till den tid då eleverna 
själva har blivit industriarbetare. Dessutom skaffar sig den nya 
industriarbetaren och den före detta eleven nya erfarenheter på sin 
arbetsplats, erfarenheter som bygger på industriarbetarens livserfarenheter 
från yrkesutbildningen. Det vill säga att den före detta eleven och den 
nuvarande industriarbetaren inte gör exakt som han/hon hade blivit 
undervisad, men erfarenheterna från yrkesutbildningen finns ändå med 
när han/hon arbetar i industrin. Och när, efter ett antal år, den före detta 
eleven och den nuvarande industriarbetaren avslutar sin tjänst i industrin 
och kliver in i läraryrket tar han/hon med sig erfarenheterna från sin 
yrkesutbildning och från industrin till skolan och till sin undervisning. Det 
går som en cirkel från yrkeselev till industriarbetare, från industriarbetare 
till yrkeslärare och återigen från yrkeslärare till yrkeselev. Jag menar dock 
att cirkeln flyttar sig i takt med arbetslivsförändring och teknikutveckling 
och genom att livserfarenheter utvecklas vidare. Detta innebär att det 
skapas en viss relation mellan industriföretag och industriskola där det 
som anses vara bra eller dåligt, rätt eller fel, lämpligt eller olämpligt etc. är 
likt varandra. Det centrala är att just i denna cirkel kommer det in 
yrkeslärare som är ingenjörer och som har andra erfarenheter av industrin 
än vad industriarbetaren har, yrkeslärare som kanske inte ser 
yrkeskunskaper som det primära och yrkeslärare som kommer direkt från 
yrkesskolan som elev tillbaka till yrkesskolan som yrkeslärare. Dessa 
yrkeslärare bidrar också med sina undervisningshandlingar till en 
förändrad yrkesutbildning. 

Omställning av yrkeslärares yrkeskunnande  

Yrkeslärare på industritekniska utbildningar beskrivs i tidigare forskning 
ofta som en grupp med pedagogisk universitetsutbildning, dock utan 
teknisk akademisk examen, och ofta som en grupp som tidigare har varit 
yrkesutövare inom industrin och sedan har blivit yrkeslärare på 
gymnasieskolan (se t.ex. Berner, 1989; S. Johansson, 2009; Lindberg, 
2003c). Det är kanske av den anledningen som jag i tidigare forskning inte 
har funnit diskussioner kring omställning av yrkeslärares yrkeskunnande 
från universitet och yrkesskola till industritekniska programmet37. Det har 
dock diskuterats i tidigare forskning att yrkesutövare ställer om sitt 
yrkeskunnande när de kliver in i läraryrket och arbetar som yrkeslärare (se 

                                           
37

 Exempelvis anpassning av yrkeslärares tekniska kunskaper från universitet, som 
ingenjör, till industritekniska programmet (som i Gorans fall) och inte heller från yrkesskola, 
exempelvis som nyutexaminerad CNC-operatör, till industritekniska programmet (som i 
Oskars fall). 
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t.ex. Berner, 1989; Hiim, 2010). Denna omställning kräver en 
paradigmförändring rörande kunskap (Berner, 1989). Yrkeskunskap som 
tidigare genomfördes på praktik och som var outtalad i industriverkstäder 
ändrar karaktär genom att omformuleras till kunskap som används i 
skolmiljö och som uttalas och demonstreras för yrkeselever (ibid.). 
Yrkeslärare som kommer från arbetsliv till yrkesskola kan i början av sin 
lärarkarriär ha svårt att för yrkeseleverna sammanfatta sina kunskaper på 
ett begripligt sätt (se t.ex. Berner, 1989; Hiim, 2010). Yrkeslärares 
omställning av yrkeskunnande från industri till yrkesskola kan också 
innebära att yrkesläraren anpassar sitt yrkeskunnande från produktion till 
övning, och en anpassning från ett yrkeskunnande i industrimiljö med 
vuxna arbetskamrater till ett yrkeskunnande i skolmiljö och i undervisning 
av ungdomar.  
 
Jag kan, utifrån Berners (1989) beskrivning av yrkesutövaren som 
kommer från industrin till yrkesskolan, anta att ingenjören, före detta 
yrkeslärarstudenten38 eller före detta yrkeseleven som kommer in i 
yrkesläraryrket också har en liknande situation. De ställer också om sitt 
yrkeskunnande från sina tidigare utbildningar och yrken till det 
yrkeskunnande som yrkeseleverna anses behöva. De kan också i början av 
sina lärarkarriärer som yrkeslärare ha svårt att för yrkeseleverna på ett 
begripligt sätt sammanfatta sina kunskaper från akademin eller från 
yrkesskolan  
 
Yrkeslärare med teknisk akademisk examen har varit ovanliga inom 
tekniska program (se t.ex. SOU 1994:101), men nu finns de, och två av 
dem har medverkat i min forskning. Ur det yrkeslärarna med teknisk 
akademisk examen berättar, framträder att de använder sina teknisk-
akademiska kunskaper i sin undervisning. En lärare berättar om 
integrationen mellan matematik och CNC-teknik och en annan berättar 
om undervisningsmaterial tillhörande egen universitetsutbildning, som 
förenklas och anpassas till yrkeseleverna. Det framträder dessutom att 
yrkeslärare som kommer från yrkesskola som elev till yrkesskola som 
lärare ställer om sitt yrkeskunnande från tekniska kunskaper på elevnivå 
till tekniska kunskaper på lärarnivå. De kunskaperna omskapas och 
används i undervisningen, också i relation till lärarens livserfarenheter. 

                                           
38

 Anders och Oskar är obehöriga lärare. Petter är yrkeslärarstuderande. Johnny fick sin 
lärarexamen innan han klev in i läraryrket. Leif, Goran, Jasmin och Henry studerade till 
yrkeslärare och fick lärarbehörigheten under sin lärartjänst. Lärarna berättar en hel del om 
sin grundskoleutbildning, gymnasieutbildning, lärlingsutbildning och ingenjörsutbildning, 
men inte mycket om yrkeslärarutbildningen. 
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Betydelsen av industri och branschorganisation i yrkesutbildning 

På industritekniska programmet utbildas yrkeselever som inom en snar 
framtid ska möta en modern industri i ett samhälle i förändring. I det 
sammanhanget berättar olika yrkeslärare på skilda sätt om sina 
erfarenheter av den kontinuerliga kontakt de har med moderna 
industriföretag, men också om sina erfarenheter av den utbildning 
och/eller det arbete som de skaffade för ett antal år sedan inom industrin. 
Ur det yrkeslärarna berättar framträder att industriföretag och 
branschorganisationer har stor betydelse för industriteknisk utbildning. 
Somliga yrkeslärare har, i sin kontinuerliga kontakt med industriföretagen, 
anpassat det yrkeseleverna behöver kunna efter företagens krav på 
kunskap och kompetens. Några andra använder undervisningsmaterial 
och övningar som redan är skapade av branschorganisationer, eller så 
skapar de eget undervisningsmaterial och övningar i samråd med 
industriföretagen.  
 
En aspekt som visar sig i det yrkeslärarna berättar är den roll som 
industriföretagen, med sina arbetsuppgifter, spelar när det gäller vikten av 
att genomgå en yrkesutbildning eller ej. Ett exempel gäller svetsning. En 
yrkeslärare berättar för mig att industriarbetaren inte får svetsa utan något 
slags kvalitetsdokument som intygar att svetsaren är behörig att utföra 
svetsning. I det fallet visar det sig att svetsningen ska vara högt 
kvalitetssäkrad så att människoliv inte ska vara i fara när exempelvis en 
bro svetsas. Men när det gäller CNC-teknik säger alla CNC-lärarna att 
majoriteten av deras elever får ett arbete inom verkstadsindustrier även 
om de inte har klarat av hela utbildningen. En yrkeslärare berättar att hans 
elever är omotiverade, att de inte kan mycket och att de har bristfälliga 
verkstadstekniska kunskaper, men han berättar också att hans elever får 
jobb. En del andra yrkeslärare berättar att det ibland händer att företag 
kontaktar dem och erbjuder deras elever arbete, även om de inte ens är 
klara med yrkesutbildningen. Frågan är varför arbetsgivare vill ha icke-
färdigutbildade CNC-operatörer till sin produktion. Svaret kan vara att det 
beror på ett föränderligt arbetsliv, att pensionsavgångarna är många och 
att industrin behöver nytt folk på grund av brist på arbetskraft. Det finns 
också företag som ser till elevens skötsamhet snarare än till dennes 
industrikunskaper. Dessa företag anser att kunskaperna ändå kommer 
med tiden när industriarbetaren arbetar ett antal år och skaffar sig 
yrkeserfarenheter. En del företag utbildar också själva sin personal till 
specifika arbetsuppgifter för den moderna produktionen (jfr Olofsson, 
2003). Enligt min mening minskas betydelsen av att gå ett treårig 
industritekniskt program med inriktning mot CNC-teknik om man inte 
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behöver vara färdigutbildad verkstadsarbetare för att arbeta inom 
industrin.  

Formandet av olika slags industriarbetare  

Yrkesundervisning inträffar genom interaktion mellan lärare och elev och 
deras omgivning. Den genomförs i olika sekvenser och är grundad på 
elevens förförståelse, lärarens och elevens kontinuerliga situations- och 
processrelaterade planering, deras handlingar samt lärarens och elevens 
kontinuerliga situationsbundna evaluerande reflektioner över erfarenheter 
av undervisning och lärande (Hiim, 2010). I det fallet blir vem-frågan 
angelägen, det vill säga vilka är de som undervisar och som undervisas. 
Det är de som anses vara huvudaktörerna i undervisning och lärande och 
placeras bland annat av Hiim (2009; 2010; 2012; 2013) i centrum av 
undervisning, närmare bestämt yrkeslärare och yrkeselev. Vem-frågan 
leder mig till Lagström (2012, s. 185) som skriver i sin avhandling: ”Vi 
kanske måste fråga oss vem skolan är till för” och med det skriver hon att 
gymnasieskolans yrkesprogram ger plats åt många ungdomar med olika 
behov och förmågor och att yrkeslärare i sin yrkesundervisning möter 
dessa olika ungdomar som ibland har behov av socialt stöd för att kunna 
tillgodogöra sig utbildningen. Jag instämmer med Lagström och resultatet 
av min forskning visar också att industritekniska programmet skapas för 
eleverna utifrån vilka deras yrkeslärare är och de kan formas till olika slags 
industriarbetare i relation till lärarnas tidigare livserfarenheter. Det 
kommer diskussionen nedan att handla om.  
 
För att kunna diskutera kring de olika slags industriarbetare yrkeslärarna 
formar i sitt arbete med elever i undervisning måste vi vara medvetna om 
vilka deras elever är. Jag har fått en bild av vad eleverna är för grupp 
utifrån det yrkeslärarna har berättat för mig och utifrån den beskrivning 
som tidigare forskning har gett (se t.ex. Berner, 2009; 2010; Hill, 1996; 
1998; Kilbrink, 2013). Vi ska dock inte glömma att yrkeseleverna också, 
precis som yrkeslärarna, är en heterogen grupp som bär på sina 
livserfarenheter. Bilden jag har fått visar på ett varierat elevunderlag, med 
allt från väldigt motiverade elever som har kommit in på den 
industritekniska utbildningen med höga poäng från grundskolan, till elever 
som har haft en tuff skolgång och uppväxt bakom sig och som inte alls är 
motiverade och har hög frånvaro. Vissa av dessa elever har hamnat på 
industritekniska programmet för att de haft dåliga betyg från grundskolan 
eller inte har klarat av de teoretiska ämnena på grundskolan. Det finns 
också en retorik i samhället som säger att yrkeseleverna väljer 
yrkesutbildningar för att senare få ett arbete, vara självständiga och tjäna 
pengar (se t.ex. Bäckman m.fl., 2014; Ellström & Davidson, 2001; Hill, 
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1998; Høstmark Tarrou, 2009; Olofsson, 1997; 2003). Hill (1998) skriver i 
sin avhandling att en del yrkeselever till och med föredrar den gamla 
modellen för yrkesutbildningar, när man studerade i tvååriga 
yrkesförberedande utbildningar med fokus på praktiska ämnen. 
Yrkeselever som ofta har arbetarklassbakgrund vill helst slippa 
kärnämnen, lära sig yrket på ett praktiskt sätt och börja arbeta så fort som 
möjligt (ibid.).  
 
Enligt yrkeslärarna ser yrkeseleverna sig själva som praktiker och de 
värderar praktiska ämnen högre än de teoretiska. Anledningen till detta 
kan vara att eleverna ser en direkt nytta med den praktiska utbildningen 
som berör yrket medan de ser vissa teoretiska kunskaper som 
oanvändbara i yrket och därför onödiga (se t.ex. Lagström, 2012; 
Lindberg, 2003c). Enligt yrkeslärarna är vissa elever inte intresserade av 
yrkesutbildningen, har svårt att läsa instruktioner och förstå, de är trötta, 
har hög frånvaro och har dålig självförtroende. Men lärarna berättar också 
om elever som är motiverade för yrkesskola och yrkesutbildning och vill 
lära sig allt mer. De tycker att det är roligt med CNC-utbildning och de tar 
inte ens rast för att köra CNC-maskinerna och göra färdigt sina övningar. 
Utifrån det varierande elevunderlag som yrkeslärarna beskriver får jag en 
bild av att de industriarbetare som yrkeslärarna försöker forma är 
anställningsbara människor som tror på sig själva och sitt arbete, är 
fungerande samhällsmedborgare, och även kan vara blivande 
universitetsstudenter. Yrkeslärarna försöker forma industriarbetare som är 
stolta över sitt yrkeskunnande och sitt yrke, är skötsamma, respekterar 
varandra, respekterar företagets regler, tänker på arbetslaget, bryr sig om 
varandra, står varandra nära, tror på sina yrkeskunskaper och tror på att 
de behövs för att produktionen ska bli av.  
 
Diskussionen kring de olika slags industriarbetare som yrkeslärarna 
försöker forma leder mig till Håkansson och A. Nilsson (2013a, s. 7) som 
skriver: ”Yrkesutbildningen i gymnasieskolan debatteras ständigt och det 
riktas ofta kritik mot den. Det är egentligen inte så konstigt, eftersom den 
ska uppfylla flera olika krav som inte alltid är så lätta att förena”. 
Håkansson och A. Nilsson diskuterar vidare att yrkesutbildningar 
exempelvis ska skapa förutsättningar för elever att studera på universitet, 
förbereda dem för arbetslivet och skapa förutsättningar för dem att 
övergå från skola till arbetsliv (ibid.). Om vi lyfter detta citat till 
industritekniska programmet menar jag att det utifrån demokrati- och 
mångfaldsperspektiv är en styrka och inte någon svaghet att 
yrkesutbildningen i gymnasieskolan uppfyller flera olika krav. Dessutom 
kan en anledning till att kraven inte är lätta att förenas (vilket jag också ser 
som en styrka), förstås i relation till yrkeslärares olika livserfarenheter. 
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Utifrån min forskning vet vi att yrkeslärares livserfarenheter har betydelse 
för hur industriteknisk utbildning tar form. Yrkeslärarna bär på olika 
livserfarenheter och det framträder olika mål med industriteknisk 
utbildning ur det de berättar om sitt arbete med elever i undervisning. 
Resultatet från min studie visar att även om yrkesutbildningar ska uppfylla 
flera olika krav är det ändå yrkeslärarna som har en stor betydelse då de 
prioriterar olika krav utifrån sina erfarenheter. Exempelvis när det gäller 
vidare studier på universitet har yrkeselever fortfarande efter inträde av 
Gy2011 möjligheter att välja till kurser och bli behöriga för vidare studier. 
Yrkeselever på industritekniska programmet kommer dock ofta från 
miljöer där universitetsstudier inte har prioriterats. I så fall menar jag att 
lärarna i skolan, och speciellt yrkeslärarna som enligt Hiim (2010) ses som 
förebilder av sina yrkeselever, spelar en viktig roll för eleverna då de väljer 
tillvalskurser och kan få universitetsbehörighet. 
 
Resultaten visar att olika mål med yrkesutbildning framträder ur det 
yrkeslärarna berättar, vilket kan göra avtryck på de olika slags 
industriarbetare som yrkeslärarna försöker forma. Yrkeslärarna placerar 
yrkesutbildningen någonstans mellan en äldre industriproduktion med 
manuella industrimaskiner och en nyare och modernare 
industriproduktion med avancerade datoriserade industrimaskiner. De kan 
forma yrkesutbildningen med hänsyn till en industriproduktion, där 
industriarbetaren arbetar med en maskin och massproducerar ett 
delmoment eller/och industriproduktion, där industriarbetaren har ersatts 
av teknikern som är med i hela processen från kundordermottagningen till 
den färdiga produkten. Ur det som vissa yrkeslärare berättar framträder 
undervisningsmålet att skapa förutsättningar för yrkeselever att studera 
vidare på universitet, medan ur det som andra yrkeslärare berättar 
framträder undervisningsmålet att skapa förutsättningar för yrkeselever att 
få anställning. Även här blir olika syften med anställning synligt, 
exempelvis att anställningen ska hjälpa eleverna att hålla sig borta från 
kriminalitet, anställningen ska hjälpa eleven att komma in i samhället, 
anställningen ska hjälpa eleverna att få lön och få ordning på livet och att 
eleverna genom anställning kommer att betala skatt och bidra till 
samhällsutvecklingen. Det framträder också att en del yrkeslärare syftar 
mot anställning inom yrket oavsett arbetsuppgifter medan en del andra 
syftar mot industriarbetet som CNC-operatörer och en yrkeslärare har 
anställning utanför Sveriges gränser i sikte.  
 
För en del yrkeslärare är social kompetens och hur man bär sig åt som 
samhällsmedborgare och som industriarbetare viktigare än att lära sig 
yrket på yrkesutbildningar. En yrkeslärare framhåller vikten av 
livskunskaper och av att kämpa och inte ge upp när motgångar kommer. 
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Ur vad några andra yrkeslärare berättar blir däremot undervisningsmålet 
att skapa förutsättningar för yrkeselever att klara av skola synligt. Och 
även här framträder ur det yrkeslärarna berättar olika syften med varför 
eleverna ska klara av skolan. Det visar sig att det för en del yrkeslärare är 
viktigt att yrkeseleverna blir klara med skolan och tack vare utbildningen 
få ett arbete, medan det för en del andra är viktigt att yrkeseleverna blir 
klara med skolan för att de för en gångs skull ska känna att de också kan 
klara av något och att de duger. De olika slags industriarbetare som 
yrkeslärarna försöker forma är med andra ord relaterat till vilka olika slags 
industriarbetare, tekniker eller ingenjör de själva har varit under sina 
verksamma år inom industrin. 

Gymnasieskolor med industriteknisk utbildning är mer än en 
förberedelse för arbetslivet 

Tidigare forskning beskriver att många yrkeslärare har nära kontakt med 
sina elever och försöker ge dem möjligheter att växa som industriarbetare 
och som samhällsmedborgare (se t.ex. Berner, 1989; Hiim, 2010). 
Diskussionen kretsar ofta kring yrkeskunnande och elevernas 
anställningsbarhet (se t.ex. Berner, 2010; Tuomi-Gröhn m.fl., 2003). Min 
forskning visar att yrkeslärarna utifrån sina livserfarenheter försöker skapa 
möjligheter till växande på olika sätt. Dessutom är detta växande relaterat 
till de mål som framträder ur yrkeslärarnas beskrivningar av arbete med 
elever i undervisning. En del av det som yrkeslärarna berättar handlar om 
att skapa förutsättningar för yrkeseleverna att få anställning som CNC-
operatörer och till att bli stolta industriarbetare. Det finns också andra 
framträdande mål som handlar om att skapa förutsättningar för 
yrkeseleverna att klara av skolan, skaffa sig ett arbete och hålla sig borta 
från kriminalitet samt att skapa förutsättningar för dem att studera vidare 
på universitet.  
 
Som det framträder ur det yrkeslärarna berättar försöker de i många fall 
vända en negativ trend hos sina elever, stärka deras självförtroende och få 
dem att kanske för första gången få en känsla av duglighet och en känsla 
av att de är duktiga på det de gör och att de är duktiga på det praktiska 
arbetet. Något som blir iögonenfallande är att den industritekniska 
undervisningen inte enbart utbildar yrkesutövare för anställning inom 
industrin. För många elever på industritekniska programmet skapar den 
industritekniska undervisningen förutsättningar för en ny resa i livet med 
skilda slutmål, även om de inte blir industriarbetare. Med all omtanke som 
visar sig i det yrkeslärarna berättar och med all fokus som de på olika sätt 
har på elevernas bästa blir antagligen den industritekniska utbildningen en 
vändpunkt i vissa yrkeselevers liv. Om så är fallet ser jag ett visst problem 
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med att enbart se yrkesskolan som en plats som ska eftersträva att likna 
företag, eller som en verkstad, eller som rekonstruerade erfarenheter av 
arbetsplatser (se t.ex. Berglund, 2009; Berner, 1989; 2010). Med det menar 
jag att i en industri där enligt tidigare forskning (se t.ex. Sandkull & 
Johansson, 2000; Wärvik, 2004) produktion och lönsamhet är högst 
prioriterat tunnas antagligen den omsorg ut, som yrkeslärarna i min 
forskning utrycker om sina elever. Industritekniska programmets roll är 
viktig för samhället. Många elever får anställning, blir löntagare, egna 
företagare, skattebetalare och får möjligheter till karriärutveckling och 
bidrar till samhällsutvecklingen, och några får också möjligheter till vidare 
utbildning på universitet för att komma till arbetsmarknaden efter 
utbildningen. Industritekniska utbildningen öppnar också upp möjligheter 
för eleverna att söka arbete utomlands, exempelvis genom att utbilda sig 
till internationella svetsare eller genom att kunna ISO-språket som är ett 
internationellt språk för programmering av CNC-maskiner.  
 
I ett arbetsliv och i en industriteknisk utbildning i förändring ser jag inte 
yrkeslärarnas olika sätt att forma och fostra yrkeselever till 
industriarbetare och universitetsstuderande som något problem. Tvärt 
om! Olikheten är en styrka för industri och industriproduktion. Detta 
eftersom industrin behöver både arbetskraft som producerar i 
högteknologiska industrimaskiner och samarbetar med industrier i olika 
länder runt om på jorden, och arbetskraft som svarvar och fräser vid 
manuella industrimaskiner. Olikheten finns redan i industrin. I dagens 
industri har vi industriarbetare, tekniker och ingenjörer från olika länder 
och olika kulturer, med både manuella och datoriserade industrimaskiner i 
bruk i olika produktionsformer. Att undervisa yrkeseleverna i första hand 
på manuella industrimaskiner eller direkt på CNC-maskiner, att lära dem 
livskunskaper, att integrera matematik med CNC-teknik, att hjälpa dem 
med anställning eller att använda olika metoder för att lära dem social 
kompetens handlar också om att skapa förutsättningar för yrkeseleverna 
att bli fungerande samhällsmedborgare i ett arbetsliv i förändring. Min 
forskning visar att en gymnasieskola med industriteknisk utbildning inte 
enbart är en rekonstruerad arbetsplats. Den ger mycket mer än 
yrkesundervisning till en del elever. Den kan också vara en plats där 
yrkeslärare och yrkeselever skapar relationer med varandra, där yrkeslärare 
tar hand om och vårdar sina elever och där yrkeslärare skapar 
förutsättningar för sina elever att lyckas med livet efter yrkesutbildningen. 
I en sådan gymnasieskola skapar yrkesläraren förutsättningar för eleven att 
lära sig plana av ett topplock och tillverka ett snusdoselock, men också att 
eleven ska bli nöjd med sin produkt, känna yrkesstolthet och lämna sitt 
eget tillverkade snusdoselock till sin lärare.  
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Chapter 8. English summary 

This thesis is a contribution to research on vocational teachers’ 
experiences of working with students in teaching in the upper secondary 
school. The thesis is based on fifteen life story interviews with eight 
vocational   teachers  who  are,  or  have  been,  active   in   the   
industrial-technology programme[1] in three Swedish schools. The concept 
of experience is central to this thesis, which explores the relationship 
between vocational teachers’ life experiences and their experiences of 
teaching. In the context of continuous change at work as well as in 
vocational education, the focus is on the recurrent themes in vocational 
teachers talk about their work with students. The focus is also on the 
prominent teaching goals and strategies that are reflected in the vocational 
teachers’ life stories. 
 
Definition of problem 
Students in the industrial-technology programme are trained to be skilled 
workers in the borderland between vocational schools and professional 
life (see e.g. Berner, 2010; Vähäsantanen, Saarinen, & Eteläpelto, 2009). In 
this borderland, both vocational education and industrial companies are in 
a state of constant change (see e.g. Berner, 2009; Kallinikos, 2010; 
Magnusson, 1999a; A. Nilsson, 2005; Sundin & Wikman, 2004). These 
continuous changes have implications for vocational teachers’ work, both 
in and out of the classroom and it poses challenges to them. A vocational 
teacher in the industrial-technology programme has probably been 
through many changes both as a former vocational student/apprentice, a 
former skilled worker, and now as a vocational teacher. The teachers are 
also required to train future labor forces for an industry in continuous 
change. In the borderland between school and work, I see the changes in 
school and in industrial-technical education as effects of the changes in 
industry and society and vice versa. This is the background against which 
I formulate the aim and research questions. 
 
Aim and research questions 
The aim of this thesis is to provide knowledge about vocational teachers 
and their work with students in teaching, in the industrial-technology 
programme, in the context of both a working life and a vocational 
education in constant change. The aim can be achieved based on 
vocational teachers’ life stories, with the help of the following questions: 
 

                                           
[1]

 In Swedish, “Industritekniska programmet” 
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1. What are the recurring themes in vocational teachers’ life stories on 
how they meet and teach their students? 

2. What teaching goals and strategies emerge from the vocational 
teachers’ life stories? 

 
Previous research 
Technology has evolved and continues to evolve. Only in the last twenty 
years, there has been a significant development in the field of engineering, 
such as computers, internet, industrial robots etc. (Kallinikos, 2010). The 
industrial companies use smart machines, tasks become more and more 
complex, and skilled labour is required to use the high technology and the 
smart machines (ibid.). There is thus a risk that vocational education 
cannot keep up with the rapid development of technology for economic 
reasons (A. Nilsson, 2010). There is also a risk that vocational education 
fails to match a labor market in continuous change (ibid.). This means 
that vocational teachers are in the middle of these changes, torn between 
an older industry, a modern and computerized industry and a vocational 
school. In this tense situation, vocational teachers are trying to make 
vocational students employable and create conditions so that vocational 
education leads to employment for vocational students (see e.g. Berner, 
1989; Hiim, 2010; Lindberg, 2003). Since both working life and vocational 
education are in constant change, the vocational teachers will encounter 
new duties and teaching challenges. Vocational education is often target-
oriented and contextually based on curriculum and policy documents, but 
it often lacks theoretical feedback from professional life. This means that 
some vocational students do not see any benefit with theoretical subjects 
in relation to their future professions (Hiim & Hippe, 2001).  
 
According to previous research, vocational teachers base sometimes their 
assessment on the vocational expectations of the students, and not on the 
grading criteria. In other words, the vocational teachers set the bar higher 
than Swedish National Agency for Education grading criteria (Tsagalidis, 
2008). They use vocational simulation tasks in their teaching. The tasks 
include various practical approaches (Lindberg, 2003c) and with the tasks 
they aim to prepare their students for their future occupation. But in the 
industry, vocational knowledge among companies also varies because of 
their different specialisations and their variety of processing equipment 
(ibid.). This makes it more difficult for vocational teachers in the 
industrial-technology programme to determine what skills students need 
to develop (ibid.). Vocational teachers in the industrial-technology 
programme often have long experience from working in industrial 
companies and there is a high level of interaction between vocational 
teachers, vocational students, tools and equipment (Berner, 2010), but 
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there is also a high level of cooperation between vocational teachers and 
professional life, mainly for educational purposes (Green & Smith, 2002). 
Collaboration with industrial companies occurs usually during practical 
placement periods (Berglund, 2009), but vocational teachers are also free 
to make decisions and choose how cooperation with companies should be 
arranged within existing resources and constraints (Vähäsantanen et al., 
2009). Research also shows that vocational teachers prefer that their 
students make production mistakes in school rather than at their future 
work (Berner, 2010). According to Berglund (2009) vocational teachers 
value the community and the dominant tradition of the occupation higher 
than vocational knowledge and they primarily aim to educate students 
into skilled workers who can get work. Vocational teachers also describe a 
caring and helpful attitude to students in need of support (Lagström, 
2012) and that they try to create opportunities for the students who were 
not motivated to study in compulsory school and who now lack 
confidence to study (Berner, 2010). 
 
Vocational teachers move between identities as professionals and as 
vocational teachers (Fejes & Köpsén, 2012). This may be a result of their 
educational background and of how long they have worked as vocational 
teachers (ibid.). Today, they can even study at the university and become 
academics and researchers in vocational education and training 
(Heikkinen, 1997). But according to Papier (2011), academic vocational 
teachers exist in the borderland between different professional identities, 
for example, between being academics and being skilled professionals and 
being teachers. 
 
The individual vocational teacher’s life and history in terms of life 
experiences and social background have important implications for 
vocational schools, vocational education and vocational student learning 
(cf. Goodson, 1991). Previous research on vocational teachers and 
vocational teachers’ teaching does not pay attention to the vocational 
teacher’s life and history to any significant extent. The research has mostly 
focused on what vocational teachers do during their lessons without going 
deeper into what life experiences they have and how their experiences are 
reflected in their teaching. Previous studies on vocational teachers and 
vocational teachers’ teaching have been conducted worldwide in different 
ways and with different research methods. However, I have not found 
any study using life stories as a method to gain understanding of the 
impact that the experiences of vocational teachers have on vocational 
education.  
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Theoretical and methodological approaches 

This study is informed by a social constructionist perspective (Berger & 
Luckmann, 2003) on life stories. I draw on the works of life story 
researchers Karlsson (2006; 2012), Mishler (1991; 1999) and Pérez Prieto 
(1992; 2003; 2006a; 2006b; 2007). They view life stories as social actions, 
meaning that life stories are constructed in conjunction with and in 
relation to other people. They look at life stories as a union of form and 
content and they believe that the content of life stories and the way lives 
are described is significant in life story research. They do not see a life 
story either as a direct mirror image of reality or as an accurate description 
of what actually happened in the narrator’s lived life. 
 
A social constructionist perspective on life stories entails that the focus is 
not on whether the things the respondents in a study talk about have 
really happened in their lived lives or not. The focus is instead on the life 
experiences that they are talking about. This means that if several 
vocational teachers in my study have been in a situation and then talk 
about the same event in that situation, they would still give different 
descriptions of the event because they are different individuals and they 
would look back on the event in different ways and reflect differently on 
what happened. When respondents talk about their lives, they attempt to 
give shape and meaning to their world and to their experiences of the 
lived life through their language. What they talk about, and how and why 
they tell me what they do, is influenced by their experiences, but also by 
my performance questions asked, and by the interview situations we 
construct together (cf. Pérez Prieto, 2000). In addition, I construct the 
vocational teachers’ life stories on the basis of their accounts of their lives during the 
interviews. 
 
Life stories are about people’s experiences of the lives that they lived 
(Bruner, 1986) and storytelling plays a central role in their everyday lives 
(Goodson, 1996b). Humans have many life experiences and these can be 
articulated in life stories (ibid.). According to Pérez Prieto (2000), an 
important point is life stories can be seen as a source of understanding of 
the respondents’ actions. In retrospect, an image of what life has been for 
them is generated and they make sense of their lived life and their world 
through storytelling. In other words, the vocational teachers’ life stories 
give me access to a reconstructed version of what has happened in their 
lives (cf. Pérez Prieto, 2006). Life stories tell us something about 
experiences (cf. Goodson, 1991; Goodson & Sikes, 2001). When stories 
are placed in historical, social and cultural contexts, life histories are 
constructed. Thus, I make life histories out of vocational teachers’ life 
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stories, when I construct them in relation to research on a working life 
and an industrial education (cf. Goodson, 1996b; Goodson & Numan, 
2003). 
 
The life story approach is particularly suitable for my interest in the 
teaching practice in vocational rather than general education and the 
impact of life experience.  The teachers’ life stories give me access to 
reconstructed versions of their experiences of something that can 
contribute to a wider understanding of the lives they have lived (cf. Pérez 
Prieto, 2006) and by allowing vocational teachers to talk about previous 
experiences, the concept of experience in relation to my research can be 
understood in various ways as presented by Bruner (1986) and by 
Freeman (2010). In my research, two kinds of experiences can be 
distinguished. First, there is the experience of what Bruner refers to as life 
lived, which vocational teachers carry with them, and which I cannot 
access. Second, there is the experience of life told, a term used by both 
Bruner and Freeman, which I can access. When the vocational teachers 
tell me about their experiences of  life lived they reconstruct these 
experiences and they transform them into life told experiences, that is to 
say that the experiences which I can access are the experiences gained in the 
narration and are constructed in the encounter between me and vocational 
teachers during the interview situation. These experiences are only 
reconstructed versions of events in vocational teachers’ life as lived and 
the structures of how the events are grasped by them. Through reflections 
on their life experiences, the teachers are trying to create meaning and 
gaining insight into how and why things relate in the ways they do (cf. 
Freeman, 2010). 
 
In my research, I am inspired by Goodson (1980) who see teachers’ life 
stories as a way to acquire knowledge about school and education, and, by 
extension, I see them as a way to gain knowledge of vocational teachers’ 
work with students. The vocational teachers in my study describe how 
they care about their students, what the education of industrial-technology 
programme might look like, what the teaching means to them, why they 
teach the way they do, and how they look upon the vocational school. 
Through the life story perspective, I clarify vocational teachers’ life 
experiences, including their teaching experiences, how their “vocational 
knowing”39 has developed, how they pass on their skills to their students 
etc. The vocational teachers’ life stories reflect how they deal with various 
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 The concept of vocational knowing is mentioned by Lindberg (2003c), and with this she 
means an integration of both the visible and invisible knowledge which belonging the 
profession, including the social codes based on Wenger (1998). 
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educational issues in different teaching situations in the borderland 
between vocational school and professional life. In this context, teaching 
goals and strategies are prominent, and in respect to these concepts I 
draw on Wood (2012a; 2012b). The teachers’ goals may differ from the 
goals of the learning and teaching that policy documents and curricula 
specify for the industrial-technology programme (cf. ibid.).  
 
Based on Freeman (2007; 2010) and Bruner (1986), I suggest that in 
talking to me, the vocational teachers ascribe meaning to their teaching 
activities and at the same time create new teaching experiences through 
talking to me about them. While giving accounts of different experiences 
to each other, they reflect on them and on their relationships with the 
vocational students. They try to justify their actions, for example, in terms 
of how the students should be taken care of and how the vocational 
education should be adapted to meet the needs of the students.  
 
The picture of vocational teachers’ practice, in other words, is here to be 
understood as the result of co-construction between them and me, and 
the life stories are a way to gain an understanding of vocational teachers’ 
different experiences of their work as well as an understanding of their 
teaching realities. By listening, we can learn. This is a different kind of 
knowledge compared to the knowledge gained from observing what 
vocational teachers do in their classrooms. 

Implementation 

My choice of schools and vocational teachers were made with the 
ambition to get a wide variety of vocational teachers’ experiences in 
vocational schools with an industrial-technology programme (cf. Mishler, 
1999). The teachers’ places of birth were therefore an important starting 
point in the selection of interviewees. The intention was not, however, to 
use place of birth as an explanatory factor or to compare Sweden-born to 
foreign-born teachers.  
 
In August 2010, there were 235 schools in Sweden that offered the 
industrial-technology programme (Gymnasieguiden, 2010). I contacted all 
these  schools  and   inquired  if  they  had  vocational  teachers  in the  
industrial-technology programme both with foreign and Swedish 
backgrounds. Ten municipal vocational schools, nineteen private schools 
and one industrial school answered in the affirmative. I sent an email to 
the principals of these schools and introduced myself and my research 
and asked them to kindly forward the emails to their non-Swedish 
vocational teachers so that if the teachers wanted to participate in my 
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research, they could contact me either by email or by phone. My strategy 
was that I would primarily get hold of vocational teachers with a non-
Swedish background that were interested in participating in my research, 
and secondly, contact their Swedish colleagues and ask them to participate 
in my planned interview. Twenty-six vocational teachers from nine 
schools were willing to participate in the research. The number was too 
high and I knew that conducting twenty-six life story interviews with 
vocational teachers would be difficult to process and analyse. Therefore, I 
chose a municipal school, here named Turninggymnasiet, a private school, 
here named Millinggymnasiet and an industrial school, here named 
Drillinggymnasiet. Eight vocational teachers from each school 
participated in the interviews: Johnny and Petter from Turninggymnasiet, 
Oskar, Jasmin and Anders from Drillinggymnasiet, and Goran, Henry and 
Leif from Millinggymnasiet. Petter, Jasmin, Goran and Henry were born 
in other countries, while Johnny, Oskar, Anders and Leif were born in 
Sweden. The interviews were conducted on two occasions, in autumn 
2010 and spring 2012. On these occasions, 15 interviews were conducted 
with eight vocational teachers. The interviews lasted between 50 minutes 
and 2.5 hours. Johnny, Petter, Oskar, Jasmine, Goran, Henry and Leif 
were interviewed twice. Anders was interviewed on one occasion only. 
 
The analyses started in autumn 2010, and during the on-going interview 
when I and the vocational teacher together constructed a picture of the 
teacher through his/her description of his/her life (cf. Pérez Prieto, 
2007), I recorded all my interviews with the help of a Dictaphone and 
transcribed them later. I transcribed the interviews, with a focus on 
content, based on what the vocational teachers told me and not on how 
they told me. I processed the transcripts in the same way as Lieblich 
(1993) did in her thematic analysis, that is to say, I rewrote the 
transcription as readable as possible to illuminate the content, in order to 
prevent the reader from being distracted by the choppy dialogue, and 
therefore blind to the content. I analyzed the interview material based on 
Riessman’s (2008) model of comparing the different parts of a description 
and/or different descriptions of the same narrator with each other. At 
this stage I noted that the vocational teachers often referred back to a 
particular life experience and gave descriptions of it. At the second 
interview, I asked questions based on these experiences. 
 
In spring 2012, when the interviews of the second occasion with 
vocational teachers were transcribed, I brought together each teacher’s 
interview data from the first and the second interviews. I read what they 
had told me several times and structured the descriptions chronologically 
(cf. Lieblich, Tuval-Mashiach, & Zilber, 1998). For example, if the 
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vocational teacher had described his/her childhood in various parts of the 
interview, I collected these descriptions in a category with the title “life as 
a child”. Likewise, I constructed categories such as “previous education”, 
“life as a skilled worker”, “life as a teacher” etc. Based on Lieblich (1993), 
I could thus reconstruct what each vocational teacher had told me about 
his/her life from childhood and onwards chronologically and I could 
create a life story for every teacher. The vocational teachers’ life stories also 
gave me a general picture of them and their work both as skilled industry 
labourers and as vocational teachers. Eight vocational teacher life stories 
became an extensive material of about 350 A4 pages. When I read these 
life stories, I realized that the vocational teachers had told me about many 
different aspects of teaching and what teaching could involve. Everything 
that the vocational teachers told me about their teaching was of course 
interesting, but it was impossible for me to include all these aspects in my 
thesis. Therefore, I decided to focus on the aspects of teaching that 
teachers talked mostly about to be able get answers to how vocational 
teachers’ experiences could emerge as significant in their description of 
teaching (cf. Lieblich, 1993). I could then see that vocational teachers told 
mostly about their students and what they saw as important in their 
relationships with them. 
 
In the next step, based on Lieblich (1993) and Lieblich, Tuval-Mashiach 
and Zilber (1998), I conducted a thematic analysis of what the vocational 
teachers told me. The thematic analysis had a holistic approach, i.e. based 
on what the vocational teachers told me about their whole lives, and a 
categorical approach, i.e. finding different themes of their descriptions of 
their teaching. In my thematic analysis, I focused on the narrated 
experiences (the content), rather than on how the experiences were 
narrated (the form). In order to screen recurring themes in the teachers’ 
life stories from the holistic approach (my first research concern), based 
on Lieblich et al (1998), I compiled all descriptions in which I saw a 
relationship between what the interviewees told me about their life 
experiences, and what they told me about their work with students in 
teaching under the heading vocational teacher profiles (all in all 280 A4 pages). 
 
Each profile yielded different recurring themes. One theme stood out, 
forming a pattern throughout the profile. It revealed the relationship 
between what the vocational teacher told me about how he/she was 
treated by adults and/or taught by his/her teachers and what the 
vocational teacher told me about his/her attitude to students, and how 
they teach them. Some themes recurred in several vocational teacher 
profiles, but these themes also included subtle differences, indicating 
differences in what the teachers said about their attitude to students and 
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approach to teaching. In order to identify salient teaching goals and 
strategies in vocational teachers’ stories about their teaching (my second 
research concern), I started from Lieblich (ibid.). I selected the 
descriptions from the vocational teachers’ life stories: 1) I understood 
what was unique in a vocational teacher’s story about what he/she did in 
his/her teaching and that it was specific to an individual,  2) I understood 
that there were subtle differences in vocational teachers’ descriptions of 
encountering students and teaching in the material. 
 
The ninth narrator’s life experiences 
Eight vocational teachers talked about their lives in my research, but there 
is also a ninth narrator and that is me. My role as a participant in the 
conversations cannot be disregarded in this work (cf. Karlsson, 2006).  
 
I was born in the Iranian capital Tehran, I am married and I have two 
children. I grew up in a middle class family where both my parents are 
academics. My parents cared for me and my siblings in all possible ways 
and they wanted us to have a good future through university education. I 
completed primary and secondary school without any difficulties, and 
upon completing upper secondary school I did military service in the 
ongoing war between Iran and Iraq. In the war, I was injured in my right 
arm, which eventually led to my leaving Iran at the age of nineteen and 
coming alone as a refugee to Sweden in the late 1980s. In Sweden, I 
worked as a dishwasher in a restaurant and as an industrial worker and a 
CNC40-operator at a company. Later, I studied industrial electronics at the 
university and worked in an international company with computers and 
electronics. In the late 1990s, the company I worked for went bankrupt 
because of low demand. Then I began to study again at the university, this 
time to become a vocational teacher. During my studies to become a 
teacher, and even after I earned my teaching degree, I worked as a 
vocational teacher and taught courses in CNC technology, electrical and 
electronics at an upper secondary school. Furthermore, I was awarded a 
master’s degree in educational work. In 2009, I was admitted as a doctoral 
student in educational work at Karlstad University. 
 
All the participant teachers in my research knew that I had been a 
vocational teacher involved in the electricity programme and the industrial 
programme. For me, it was an advantage to do research in a familiar 
educational area in which I had experience. This could also mean that 
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 CNC does Computerized Numerical Control. It is a technology for controlling different 
types of computerized workshop machinery, such as computerized lathe-, milling-, drilling-, 
welding machines and industrial robots. CNC education is a mechanical workshop 
education. 
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vocational teachers took for granted that I understood the terms and 
concepts they used. In addition, their life experiences told triggered my 
own experiences of my life in Iran, of the war, of migration to Sweden, of 
industry, of the teacher profession with both technical and pedagogical 
Swedish university education etc. Similarities and differences between my 
experiences and vocational teachers’ experiences created relationships 
between us, relationships which allowed them to talk about parts of their 
lives and be silent on others (cf. Atkinson, 2007). Goodson and Sikes 
(2001) point out that during the interviews the interviewees have the 
opportunity to talk about themselves and construct their own 
understanding of their lives. Overall, I can say that vocational teachers 
construct their own understanding of their lives in relation to my position 
as an interviewer and based on what they think about me and what they 
think I want to hear. 
 
Ethical considerations 
All vocational teachers in this study are adult persons who have 
voluntarily chosen to participate in the survey. I have adhered to The 
Swedish Data Inspection Board (1998) and its recommendations aiming 
to protect people from having their privacy violated when personal data is 
processed. I have also conformed to the Swedish Research Council’s 
research ethics for the humanities and social sciences (2002; 2011) and 
have taken into account the requirements of information, consent, 
confidentiality and utilization. I was aware that the interviewees could 
reveal information about and from other people through life story 
interviews. Therefore, I also took into consideration the ethical principles 
involved in protecting the integrity of non-participants if mentioned in 
the interviews. As I used foreign vocational teachers as a link between 
myself and the Swedish vocational teachers, this meant that the 
participants in my study became aware of each other’s participation. In 
each vocational school, a few vocational teachers worked closely together. 
They certainly talked to each other about the interview with me, but I 
have no knowledge of what they told each other. Compared with group 
interviews where participants know about each other’s involvement and 
what is said during the interviews, the vocational teachers that participated 
in this study did not know what we had talked about, unless they told 
each other. I informed them that it was up to them if they wanted to talk 
to each other, but I did not tell anyone what the other teachers said. I also 
gave each vocational teacher a copy of the interview transcript so that 
they could read and comment about the content of the transcript. In the 
transcript, I removed sounds like aa, um, and even breaks, because I 
didn’t want the reader to be distracted by the spoken language, but rather 
focus on the content that was relevant to my research. I told the 
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vocational teachers that they could contact me if they spotted any 
ambiguities. I also told them that the original interview material would be 
accessed only by me and my supervisor. I informed them that their 
participation in my research was voluntary and that at any time during the 
research they had the right to withdraw from the study. 
 
Credibility of the thesis 
As a way to ensure credibility and the results of the thesis, the thesis 
report on how I have submitted work-in-progress for consideration 
throughout the research process and describe my theoretical and 
methodological approaches (cf. Polkinghorne, 2007). The vocational 
teachers’ life stories, produced by the teachers and me in relation to our 
surroundings may offer knowledge, provided that the readers can follow 
the process and understand the way in which knowledge has been 
produced (ibid.). Based on Polkinghorne (ibid.), I have tried to show 
clearly that the concepts experiences and reflections are central to my 
research, how I use life stories both as theory and method, and the ways 
in which the teachers and schools were chosen for my research. Also, I 
have tried to be clear about the role my experiences might have played in 
my research project and how the interviews, transcription and 
thematisation have been implemented (cf. Polkinghorne, 2007). To decide 
on preferential interpretation, I have had discussions with my supervisor 
and colleagues from other universities on many occasions during the 
research process. The discussions have focused on the prominence and 
feasibility of interpretations (ibid.) for the purpose of making the thesis 
credible, valid, and clear. The knowledge contributed in the thesis will 
show a constructed reality of a part of the world that exists in three 
vocational schools in Sweden. The contribution of the thesis is 
generalizability as recognition, which means that the reader can relate to 
parts of the thesis and that the thesis generally will be interesting for many 
readers (see e.g. Delmar, 2010; Morse, 1999; Schofield, 2002). 

Vocational teacher profiles 

In this section I present the vocational teacher profiles, which show the 
relationship between what vocational teachers told me about their life 
experiences and what they told me about their work with students in 
teaching. A total of five different recurring themes from eight vocational 
teacher profiles emerged. These themes are:  
 

1) Being a caring adult for vocational students. 
2) Teaching vocational students the required basic knowledge for the 

education. 
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3) Teaching vocational students respect and discipline. 
4) Teaching vocational students the value of struggling on and not 

giving up. 
5) Showing vocational students the possibility of international 

employment. 
 
The theme being a caring adult for vocational students emerges in Johnny’s and 
Leif’s profiles. Both teachers say that when they were young they needed 
an adult who saw them, listened to them and cared about them. When 
they talk about their work with the students in teaching, they say that they 
see their students, listen to them and care about them. But there are subtle 
differences in Johnny’s and Leif’s profiles. The differences show, for 
example, that Leif tries to be a limit-setting adult in school, while Johnny, 
tries to be an adult model for his students both in and out of school. He 
also tries to be a guide to his students.  
 
The theme teaching vocational students the required basic knowledge for the education 
emerges from Anders’, Oskar’s and Goran’s profiles. All three teachers 
say that basic technical knowledge was important to them during their 
upbringing. When they talk about their work with the students in 
teaching, they say that basic knowledge is also important for their students 
in their vocational education. But there are subtle differences which 
emerge from their profiles. For Anders, the knowledge of manual cutting 
machines is a highly salient feature in his profile. In Oskar’s profile, the 
knowledge of modern computerized cutting machines (CNC machines) is 
highly valued. For Goran, knowledge of mathematics is salient in his 
profile.  
 
The theme teaching vocational students respect and discipline emerges from 
Petter’s profile. Petter says that respect and discipline were important to 
him during his upbringing. When he talks about his work with the 
students in teaching he says that he requires of his students to respect 
school and school rules, teachers, each other, and that they should be on 
time for his lesson. It is visible that social competencies for vocational 
students are very prominent in Petter’s profile. Petter relates this to his 
students’ employability. 
 
The theme teaching vocational students the value of struggling and not giving up 
emerges from Jasmin’s profile. She says she fled a country at war. She 
learnt to persevere through her experience of the war and the move to 
Sweden. When she talks about her teaching, she says that she teaches her 
students life skills. She also says that she teaches her students not to give 
up in adversity. 
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The theme showing vocational students the possibility of international employment 
emerges from Henry’s profile. Henry says that he needed an international 
welding document to work as a welder in Sweden after his move from his 
home country. When he talks about his teaching, he sees international 
welding education as an opportunity for his students to work in other 
countries besides Sweden. 
 
Johnny – caring adult  
Johnny is 52 years old, has twelve years of professional experience as a 
vocational teacher and he teaches both welding courses and plumbing 
courses. He says he was born in a medium-sized town in Sweden. His 
parents divorced when he was sixteen years old and about to start upper 
secondary school. He says that his parents’ divorce created a life of 
uncertainty and confusion for him. He explains that his parents were busy 
with their problems and there was no adult that would look after him. 
Johnny says that he dropped out of school and began an apprenticeship at 
a shipyard with his father, but the apprenticeship did not result in any 
work either. He moved to a big city and worked as a mental health 
assistant for a few years. Later he moved to another city and started 
working with various industrial jobs until he got the job as a plumber at a 
company. Johnny also explains that because he was interested in industrial 
work, he learned several industrial occupations and acquired broader 
skills. Johnny says that when he moved to the big city, he met people 
from the middle class by chance, people who were involved with arts and 
photography, people who studied at university, people who worked as 
teachers, writers and musicians, people who had a different background 
to Johnny. He married a woman who was a teacher.  
 
When Johnny was thirty years old, and while he still worked as a plumber, 
he began to study pedagogy at the university, and when he was forty years 
old, he received his teaching degree and began working as a teacher. After 
his teaching degree Johnny studied to become a special needs teacher and 
worked both as a special needs teacher and as a vocational teacher in 
upper secondary school. Now he works only as a vocational teacher. As a 
teacher Johnny tries to be a caring adult for his students. Johnny says that 
it is not a high priority for him to help students to become skilled welders 
and plumbers. He would rather see his students becoming pillars of 
society, cracking the code of upward mobility from the working class to 
the middle class and leading a successful life as adults. Johnny teaches his 
students, even outside school hours in voluntary associations, partly 
because he wants the time for tutoring each individual student who has 
missed his classes because of high absenteeism and partly because the 
student gets the opportunity to meet people from other classes of society, 
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other cultures and with other interests. He describes a student who was 
from a family where the father was an alcoholic and his brother was in 
prison for drug and theft. The student was also about to become a 
criminal. Johnny explains that he, because of the family’s negative school 
experience, had appraisals with parents in their home. He says that when 
the student called Johnny on a Saturday and felt bad, he took care of the 
student. Johnny explains that they went somewhere together, had a meal 
and talked. The student also had difficulties in writing in his mother 
tongue, Swedish, and managing school, and he is now a tour guide. The 
student enjoys a healthy life and speaks at least one foreign language. 
 
Leif – caring adult  
Leif is 53 years old and has nineteen years of experience as a vocational 
teacher, and teaches courses in CNC technology. Leif also says that he 
was born in a National Rural Municipality in Sweden. He explains that 
when he was little, his parents got divorced and he has never had contact 
with his father. His mother took care of Leif and his twin brother. When 
Leif talks about his problems in elementary school, he says that teachers 
in primary school never saw what he was good at, his practical ability. 
They never saw that he was a dexterous boy. The teachers saw him only 
when he did some mischiefs. He always felt that he was guilty of 
everything, even of what he had not done. Leif says that he began an 
apprenticeship at the industrial company named Minoo when he was 
eighteen years old. Leif explains that the apprenticeship teachers saw that 
he was talented and they appreciated practical know-how. Moreover, they 
saw Leif’s manual skills which the teachers in primary and secondary 
schools didn’t see. After the apprenticeship, Leif got employment at 
Minoo and worked there for thirteen years. Leif says that at Minoo he 
learned “unwritten rules”, namely that when you enter the break room in 
a workplace, you should not take the best chair because the chair is 
someone else’s. Leif also says that he learned to respect the workshop, to 
clean the machine after using it, to take care of his work and mind his 
behaviour, to be polite, to return the borrowed tools to the right place, to 
be reliable and to respect time.  
 
As a vocational teacher Leif, like Johnny, tries to be an adult to his 
students, but a limit- setting adult who is very direct and teaches his 
students “unwritten rules”. Workshop technical knowledge is not a high 
priority for Leif. He says that knowledge of the “unwritten rules” is more 
important to him than workshop technical knowledge. Leif says that he 
also had a couple of students who got into trouble and were by the police. 
He says that it is very important that the students get a job as soon as they 
finish school. If they are employed, they stay away from gang life and 
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from crime. He explains that he wants to educate his students to be 
“okay-guys”. The “okay-guys” are those who know the unwritten rules. 
Leif says that he understands CNC students better than core subject 
teachers do, because he and the students have the same social background 
and they all come from the working class. He also explains that his 
students have been told in primary school that they are not good enough. 
Leif wants to teach them to believe in themselves. He wants to teach 
them that they are good enough and that they can manage school and 
education. Therefore, he never gives the grade IG (Fail) to his students.  
 
Leif says that it is very important to him that his students arrive on time 
to his lesson. Leif explains that he has discussed the CSN (Central Pupil 
Grants Committee) rules with his students and they are aware of the CSN 
rules and that they lose money if they arrive late at school. However, Leif 
says that he is on his students’ side and does not follow the CSN rules. He 
wants to improve the students’ attendance in class. Leif explains that he 
wants the students to text message him before eight o’clock if they know 
that they will be late for school and inform him about their late arrival. If 
the students fail to do so, they may not enter the classroom until he has 
had a talk with them. Leif says that students who study at college 
preparatory programmes sometimes choose additional courses in CNC 
programming and Blueprint reading. Then he teaches these students as 
well. He says that they are very well behaved, but they may not be 
dexterous. Leif only calls the CNC students “my students”. He says that 
his students are proud of their practical knowledge when they can help 
students in college preparatory programmes. Then they can show that 
they are good at something which the students in the college preparatory 
programmes are not, namely, the practical vocational knowledge. Leif also 
says that he often tells his students about his pride in being an industrial 
worker. He tells his students that the industrial workers can produce 
details in cars and airplanes from raw material. Leif says that when 
industrial companies call him and ask him about references for a job 
applicant student, Leif emphasises what the student is good at and plays 
down what the student is not good at. This is because Leif tries to help 
the student to get a job. 
 
Anders – basic knowledge  
Anders is 34 years old, has one year experience of teaching and teaches 
courses in CNC technology. Anders says that he was seven years old 
when his parents bought him a moped. Tinkering with the moped made 
him interested in technology and mechanics at an early age. Anders 
explains that he learned the basic knowledge of mechanics by loosening 
the screws and seeing what was behind them, and then tightening them 
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again. It helped him to understand how mechanical technology was 
constructed, and it also motivated him for the workshop industry. Anders 
explains that he finished lower secondary school with good grades and 
could choose whichever upper secondary programme he wanted, but he 
chose to study at a two-year industrial-technical programme because he 
wanted to work in the industry. Anders says that in the industrial-
technical education, he worked with manual cutting machines and he 
learned workshop technology from scratch. Although Anders is a CNC 
teacher, he is critical of CNC machines and he says that the CNC 
machines have removed the sense of workshop technology. He says that 
it is obviously easier to produce work pieces with computers that keep 
some thousand millimeters of tolerance than working with manual lathes 
and milling machines. Anders worked as a machinist and CNC operator 
for twelve years before he got into the teaching profession.  
 
As a vocational teacher, he tries to teach his students manual lathes and 
milling machines. Exercises that Anders considers useful for basic 
knowledge are exercises for the green certificate, which are done with the 
help of manual cutting machines. Anders says that his students are neither 
interested in taking advantage of Anders’ workshop technical skills, nor 
work on exercises for the green certificate. Some students play truant 
from his lesson or are late to his class. Anders says that when he teaches 
workshop technology, he explains the exercises to the students in the 
classroom first and how they should work with the exercises, but when 
they are in the workshop, Anders notices that they have not listened to 
the briefing. The result is that almost all students need help at the same 
time and they call for Anders repeatedly. Anders is forced to run from 
machine to machine and explain again what they have to do. A year after 
the interview, Anders ended his teaching job and began working at his 
previous job as a CNC operator. He did not participate in further 
interviews because of time constraints. 
 
Oskar – basic knowledge  
Oskar is 21 years old and was born and raised in an industrial community. 
He has two years experiences of teaching and he teaches courses in CNC 
technology. Oskar teaches in the same school as Anders does. Oskar says 
that his father bought a moped to him when he was a child and his 
interest for workshop technical knowledge grew through working on his 
moped. Then computers caught his interest. Oskar says that he belongs to 
the generation that grew up with broadband and computers, and when he 
gets home from school, he immediately starts to disassemble computers, 
upgrade them, build on them and play computer games, even at nights. 
Oskar’s life story shows that Oskar and Anders learned vocational 
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knowing in a practical way by loosening the screw to see what was behind 
it. Oskar says that he chose his upper secondary programme at an 
industrial school. Industrial schools belong to industrial companies, which 
are involved in production, service and/or repair, but they will also 
annually receive a number of students in order to train them for their own 
businesses, based on the criteria of the National Agency for Education. 
Oskar studied to become an automation technician with emphasis on the 
repair and service of CNC machines. After completing upper secondary 
education, Oskar got employment in the same industrial company, both 
as a vocational teacher and as a service technician.  
 
As a vocational teacher Oskar tries to teach his students basic knowledge 
in CNC technology. Basic knowledge for Oskar is knowledge of 
computerized lathes and milling machines (CNC machines). He explains 
that this is the knowledge that students need to work in the industry. As a 
vocational teacher and as a service technician, Oskar has daily contact 
with industrial companies. He says that industrial companies use modern 
industrial machinery. Unlike Anders, Oskar believes that knowledge of 
the manual machines is unnecessary for a CNC education. He says that it 
is knowledge of modern technology that is highly valued by the industry. 
CNC programming is done on sophisticated computers which have their 
own language. The language is called ISO-language. Oskar says that the 
ISO-language is international and it is knowledge of the ISO-language 
that is important for the students to be able to do programming. Oskar 
says that his students find his teaching is fun. His students are motivated 
and they do not even want to take a break. The students almost miss their 
bus home, because they remain at his lesson and run CNC machines 
because they see that they can benefit from the knowledge later in the 
reality of their future workplaces. Oskar also says that older teachers 
complain that students do not listen to them, which to some extent may 
be true. Oskar believes that the problem usually is that teachers and 
students do not understand each other because they belong to different 
generations. Both Oskar and Anders are those vocational teachers who 
primarily focus on basic knowledge in engineering, Oskar on modern and 
computerized knowledge and Anders on knowledge of manual workshop 
machines. 
 
Goran – basic knowledge  
Goran is a 48-year old vocational teacher in the industrial-technology 
programme. He was born and raised in a country in the Middle East. 
Goran grew up in a big city. He explains that he has nine years of teaching 
experience and teaches courses in CNC technology. He says that he 
always was a good pupil in school and got good grades in both primary 
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and secondary school. He also explains that mathematics was one of the 
subjects that he always found easy. After completing upper secondary 
school, he began studying mechanical engineering at a university. After 
completing engineering, he moved at the age of 23 to Sweden because of 
the war in his homeland. Goran explains that in Sweden he worked at an 
industrial company as a CNC operator, studied mechanical engineering at 
the university, drove a taxi, studied microcomputer engineering at the 
university, studied to become a teacher, and after finishing the teacher 
education,  he  began   working   as  a  vocational  teacher   in  the 
industrial-technology programme.  
 
Goran says that he believes that mathematics is the basis of CNC 
technology. He explains that when he teaches his students he begins with 
simple mathematical problems and tries to relate CNC technology to 
mathematics, especially Pythagorean Theorem for the students. He wants 
them to understand the connection between mathematics and CNC 
technology and get a better understanding of programming and Blueprint 
reading. Goran says that the students in all cases need to learn the basics, 
and the basis of technology is mathematics. He also says that his students 
benefit from mathematical knowledge when they later choose to study at 
university. He says that he often talk to his students about different 
engineering programmes, which they may apply to. Goran’s comment on 
mathematics as a basic knowledge of CNC technology is similar to what 
Anders and Oskar said about it. For Anders, who learned the mechanics 
step by step and thoroughly on his moped in his childhood, basic 
knowledge is now knowledge of manual cutting machines. For Oskar who 
has built his own computers and learned workshop technology on 
modern computerized CNC machines in his childhood, basic knowledge 
is now knowledge of modern computerized cutting machines. 
 
Petter – respect and discipline 
Petter is a 37-year old vocational teacher, born and raised in an Eastern 
European country, in a city equivalent to a Swedish medium-sized town. 
Petter says that he has one year experience of the teaching profession and 
he teaches both welding courses and plumbing courses. Petter says that 
respect for parents, teachers and the elderly was very important in his 
former homeland. When Petter was a child, it was his mother who was 
responsible for raising the children at home. He did as his mother told 
him without questioning. Petter says that discipline and respect were also 
very important in the schools of his former homeland. The teachers had 
the power; the students respected them and obeyed them. Petter also says 
that the school in his former homeland was structured and very good. 
The teachers never accepted that students arrived late for school. In such 
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cases, the headmaster directly contacted the parents and wanted them to 
intervene and the parents did. Petter was studying as an apprentice to 
plumber at a company. After the apprenticeship, he started working in the 
HVAC technology (Heating and Ventilation technology) at a staffing 
company. Many staffing companies had started in the country and the 
competition between them was tight. Staffing companies therefore paid 
low salaries to their employees. Petter says that he became tired of the 
hard and low-paid work at the company. He resigned his job and moved 
to Sweden. In Sweden he worked as a HVAC technician at a Swedish 
company for a few years before he became a vocational teacher.  
 
As a teacher, he arrives every morning to school at six o’clock to prepare 
mentally. He does not want to be stressed when he begins his teaching. 
Petter regards this as showing respect for his students, and the students 
also become calm when they see that their teacher is calm. Petter says that 
he does not accept when his students arrive late for his lesson. He says 
that he writes down every five minutes that students are late and he shows 
them with his attitude that he sees them. He relates his way of teaching to 
respectfulness and to employability. He says that students cannot behave 
the way they want to when they begin their employment in a workplace. 
Companies have their rules and students must learn to follow them. 
Petter says that the teaching can sometimes be tedious for the students. 
Some students skip class when they find the lesson too boring. Petter who 
wants to make teaching enjoyable for them, encourages them to perform 
their exercises well and in good time, and gives those who succeed with 
their exercises a soft drink. Students compete with each other in doing 
well to get the soft drink. Petter also tells about how he tries to help a 
student respect the teaching and be on time for school by offering to buy 
him/her an alarm clock. 
 
Jasmin – persevere and not give up 
Jasmine is 48 years old and was born and raised in a Southern European 
country. She has three years experience of teaching and teaches CNC 
technology and production techniques. She says that she grew up in a 
middle-class neighborhood in a big city. Jasmin says that her father came 
from a working class family, but he worked hard in his life, and in the end 
it paid off for him. He studied at the university and became a linguist and 
a teacher. Jasmin says that her father awakened her and her siblings’ 
interest in studying in their childhood. She says that she studied 
economics at upper secondary school and she was among the most 
talented students there. After finishing upper secondary education, Jasmin 
began studying at the university, but she interrupted her studies and 
started working when she met her future husband. The father was, 
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according to Jasmin, sorry that she gave up her university education when 
she and her husband could have found a solution. Jasmin says that her life 
with her family and work was good. They had children and lived happily 
together until the war broke out. Then she, her husband and their small 
children escaped to Sweden. She was thirty years old. Jasmin says that 
when she arrived in Sweden, she began to study one year workshop 
technology and CNC technology, but she got no job in the industry after 
graduation. Then she began to study to become a process technician at 
the university. After the university education, Jasmin worked a few 
months as an assembler in the industry until she applied for a teaching job 
and began working as vocational teacher. She says that she had difficulties 
in getting a job in Sweden as an immigrant. She says that she is a person 
who does not just give up, she is a fighter and she always tries to find a 
solution to a problem and in the end she does.  
 
Jasmin explains that knowledge to her is not only about workshop 
profession but also about life. In her teaching she tells her students that 
the war was the worst thing that happened to her and to her family, but 
they managed it. She also tells them that you can cope with most things in 
your life only if you want. She tells her students about the opportunities 
they have after completing secondary education and about their 
opportunities to study at the university. She says that Sweden is a great 
country and you need not to be rich to study at the university. Everyone 
can do it if they have the will to persevere. She says that she sits down 
with her students and helps them to complete the application for the 
university. She also says that in her teaching she uses practice material that 
she used when she was a university student. She simplifies the material 
and adapts it to her students.  Jasmin says that many of her students play 
truant from her lessons. She tries to get the students’ parents involved in 
their children’s schoolwork and reduces absenteeism in this way. She calls 
and text messages to parents when she sees that their children are not in 
school, but it has not produced results. She says the students’ parents do 
not show interest in their children’s schooling. Jasmin explains that it 
really does not matter how much she expects of her students, because the 
students will learn the workshop profession when they are working at 
industrial companies. Therefore she never gives her students the grade IG 
(fail), but she wants them to teach them that life goes up and down, they 
have to learn how to manage it, that is what is most important, Jasmin 
says. She tells her students that if she has succeeded, they can also be 
successful. 
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Henry – international employment 
Henry is 55 years old, born and raised in a city, which is equivalent to a 
Swedish medium-sized town, in a North American country, and he has 
English as a mother tongue. Henry explains that he has twelve years 
experience of teaching and teaches in Welding Technology and plate 
technology. He says that in his childhood and youth he worked during the 
summer holidays and other holiday periods as a laborer at a paper mill. 
He then worked together with the welders, plumbers and electricians 
sometimes. Henry explains that he had very low grades in primary and 
secondary school, but he was interested in basketball. He says that after 
secondary education, he wanted to become a physical education teacher, 
but one and a half year later he discontinued his studies. He made a 
round-trip for three years and when he came back to his homeland he 
studied to become a welder at a vocational school. After the welding 
education, he worked three years as a welder at a company in its 
homeland until he met his future wife and moved to Sweden at the age of 
twenty-five. Although Henry had both welding education and welding 
experience, he could not work as a welder in Sweden. The reason for this 
was that he had no international welding education and the welding 
education he had from his homeland was not approved in Sweden. 
Through the job centre, Henry got the opportunity to become a Swedish 
welder. He worked for eighteen years as a welder at the company Razi in 
the big city before he got into the teaching profession.  
 
Henry says that as a teacher he always has international welding education 
as a goal for his students, and hopes that his students can get an 
International welder diploma. He says that many of his students want to 
go back to their home countries and start their own welding business, or 
go to Norway and work as a welder. An international welding document 
is very useful if they want to work abroad. Henry says that both he and 
the school’s other welding teachers attended a special welding teacher 
education at the Swedish Welding Commission to be approved as 
international welding teachers. He also says that he and the school’s other 
welding teachers teach international welding according to Welding 
Commission criteria. They also use Welding Commission instructional 
materials when they teach welding. This instructional material teaches 
students to work as independently as possible, and perform welding work 
reasonable quick and with a good quality. Henry also arranges practical 
placement for welding students. He says that this experience increases the 
students’ chances to get employment because the students can show who 
they are during the placement period. He says that it is not important 
what tasks the students have to work with in their placement because all 
work at the industrial companies must still be done. He says that his 
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former students are often satisfied with the welding education and he 
often gets positive feedback from them. They are pleased that the 
education led to an industrial work with a high salary. 

Teaching goals and strategies 

In this section I return to the vocational teachers’ life stories and I present 
the teaching goals and strategies as they emerge from the stories. 
 
Teaching goals 
The first goal emerging is creating opportunities for vocational students to cope with 
school. This goal has a contemporary perspective. The goal centres on the 
here-and-now situations, namely, the vocational teachers want to do 
something for the students so that they can cope with school. They want 
the students to be able to attend school, enjoy school, be seen and heard 
in school, and one day be able to complete their education. 
 
A second goal is creating opportunities for vocational students to gain employment. 
This goal focuses on two different types of employment. The first has an 
emphasis on the industrial technical skills required for students to be able 
to get a job after finishing school. The second has less focus on industrial 
technical skills and more focus on getting any job in order to gain an 
orderly life and cope in society. This goal, as well as the goals presented 
below, has a future perspective in the sense that they aim at equipping 
vocational   students   for   citizenship   after   completing   the   
industrial-technology programme. 
 
A third goal is creating opportunities for vocational students to continue studying at 
the university. In this goal, university studies are seen as an opportunity for 
vocational students to continue studying. The goal is partly to make 
vocational students aware of this opportunity and also to prepare them 
for university studies. 
 
A fourth goal is shaping the vocational students into proud industrial workers. With 
this  goal  vocational  teachers  try  to  make  vocational  students  in the 
industrial-technology programme proud to be a professional worker in 
the industry. 
 
Teaching strategies 
Five strategies appear in the vocational teachers’ descriptions of their 
teaching, which can be related to the goal creating opportunities for vocational 
students to cope with school. These are: 
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1) Being an adult in the vocational students’ lives: The strategy 
emerges from Johnny’s and Leif’s descriptions of how they treat 
their students. The strategy is an expression of the teachers’ 
concern for their students. 

 
2) Telling vocational students about their life experiences: This 

strategy emerges from Jasmin’s and Leif’s descriptions of what they 
say about their lives and their experiences to the students in their 
teaching. 
 

3) Introducing competitive elements for vocational students: This 
strategy emerges from Petter’s description of what he does to get 
his students to attend boring lessons. 
 

4) Providing additional resources for vocational students: This 
strategy emerges from Petter’s description of offering to purchase 
an alarm clock to a student so that he wakes up in time for school. 
 

5) Making vocational students’ parents involved in their children’s 
schooling: This strategy emerges from Jasmin’s and Johnny’s 
descriptions of their contact with their students’ parents. Jasmin 
wants to reduce truancy among students through contact with their 
parents. Johnny says he conducts the appraisals in the student’s 
home. 
 

Five strategies appear from vocational teachers’ descriptions of their 
teaching, which can be related to the goal creating opportunities for vocational 
students to gain employment. These are: 
 

1) Teaching basic industrial-technology knowledge: This strategy 
emerges from Anders’, Oskar’s and Goran’s descriptions of their 
teaching. Their descriptions show that vocational teachers try to 
create opportunities for their students to get employment by 
teaching them the basic knowledge of the occupation, but they 
have different perceptions of what basic knowledge of industrial 
technical education is and what it should involve. 

 
2) Preparing teaching materials: This strategy emerges from Oskar’s 

and Jasmin’s descriptions of their teaching. It turns out that both 
teachers, based on their own understanding of the profession, are 
trying to create opportunities for their students to get employment 
by producing their own teaching materials. 
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3) Helping vocational students to get a job: This strategy emerges 
from Leif’s description of his conversations with employers helping 
his students to get a job so they can cope with life after finishing 
school. 
 

4) Allowing vocational students to meet people from different social 
classes after school time: This strategy emerges from Johnny’s 
description when he says that he takes his students to voluntary 
associations after school to give them an opportunity to experience 
how society works. This is, according to Johnny, more important 
than vocational education. 
 

5) Expecting vocational students to adopt an appropriate attitude: 
Leif’s description reflects that he tries to teach his students to be 
“okay-guys” who are trustworthy, respect the “unwritten rules” and 
can take handle future tasks. Similarly, Petter tries to teach his 
students to respect time because that is required at their future 
jobs. 
 

Three strategies related to the goal creating opportunities for vocational students 
to continue studying at the university emerge in the vocational teachers’ 
descriptions of their teaching. These are: 
 

1) Informing vocational students about university studies: This 
strategy emerges from Jasmin’s and Goran’s descriptions of their 
teaching. Both teachers tell their students about the opportunities 
for future studies. 

 
2) Helping vocational students with application to the university: In 

Jasmin’s description of her teaching, it is clear that she tries to 
encourage her students to move on to further studies at the 
university by helping them with the application. 
 

3) Allowing core subjects to become integrated with vocational 
subjects: This strategy emerges from Goran’s description of his 
teaching. Goran says that he explains CNC Programming through 
Pythagorean Theorem, for example, to show how one phase can be 
calculated and programmed. 

 
Two strategies of vocational teachers’ descriptions of their teaching 
appear which can be related to the goal shaping the vocational students to 
become proud industrial workers. These are: 
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1) Making vocational students meet college preparatory students: This 
strategy emerges from Leif’s description of how he tries to shape 
his CNC students to proud industrial workers by allowing them to 
meet students who study at college preparatory programmes in the 
workshop. Some students who study at the college preparatory 
programmes are studying extraordinary courses in CNC technology 
and Leif is their teacher too. The CNC students can show the 
college students that they can make something that college students 
cannot. Leif can compare his CNC students with the students who 
study at college preparatory programme. Then he tells CNC 
students that they should be proud of their vocational competence 
and skills because they can produce something which can be used 
in advanced technologies. 

 
2) Telling the vocational students about the pride of workmanship: 

This strategy is apparent in Leif’s description of his teaching. The 
strategy is visible in Leif’s description of how he tells the vocational 
students about how proud he is of his vocational expertise. By this, 
he tries to make students proud of what they are trained to 
become, namely industrial workers. 

Discussion 

Vocational teachers’ descriptions of their teaching show subtle differences 
in what they think vocational students need to know for a constantly 
changing occupational setting. Vocational teachers are in the precarious 
situation of having to balance the demands of the older workshop 
industry, the modern and computerized workshop industry, and 
industrial-technical education. During their life paths, they have 
experienced some of the changes that have taken place in industry as well 
as in industrial-technical education. In their accounts of teaching, it is 
clear that some vocational teachers remain close to a manufacturing 
industry where industrial workers produce a component at his lathe or his 
milling machine. Other vocational teachers are closer to a manufacturing 
industry where industrial workers produce with the help of high 
technology.  
 
Vocational teachers also have experience in various industrial-technology 
programmes. They have attended a two-year industrial-technological 
programme standing at the opposite end of the lathe, learning the craft. 
They have gone through upper secondary schooling, vocational 
education, apprenticeships and university education. They have 
experiences of an industry and an industrial-technical education, which 
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has changed continually during their lifetime. Vocational industrial-
technical education is situated at a critical point in industrial development. 
Based on their life experiences, vocational teachers define what industrial 
technical skills are, what knowledge is more important than others, what 
the purpose of knowledge is and what use value this knowledge has. They 
talk differently about the vocational skills and knowledge and about what 
tasks are important for their students. The vocational teachers also talk 
differently about the way they teach students the knowledge and the social 
competencies they need. As it appears, this depends on who the 
vocational teacher is and what experience of industry, industrial 
production and industrial education the teacher has. They give different 
accounts   of   the   social   competencies   that   students   in   the  
industrial-technology programme need to be good citizens and industrial 
workers. For some vocational teachers knowledge of CNC technology is 
more important than knowledge of manual cutting machines, and for 
some the opposite applies. Some vocational teachers emphasize respect 
and discipline while some stress teamwork. I believe that these differences 
can be related to the vocational teachers’ life experiences because they 
have worked in various industries and have undergone various industrial-
technical programmes in different industrial times. 
 
Based on their life experiences, they have created standards for their 
teaching and values. In their life stories they highlight those standards as 
they describe the knowledge they consider essential to teach, and in what 
way teaching could be done based on these standards. From their life 
experiences, they have developed different teaching methods as well as 
created relationships with their students in a teaching context. They have 
developed teaching methods to teach their students vocational knowing, 
interpersonal skills, knowledge of industrial companies and knowledge of 
what companies produce. Vocational students’ careers, educational paths, 
confidence and professional pride may take shape in relation to the ways 
in which vocational teachers approach them and teach them.  
 
Vocational teachers who have their backgrounds in industry have learned 
how production should proceed. When they begin their work as 
vocational teachers, they take their experiences from production to the 
school and teach their students how production works. When their 
students begin working in industry, they also take school experiences with 
them to the industry and perform work in the manner they have been 
trained to perform. The industry changes and industrial workers acquire 
new experiences which are built on their past life experiences of the 
vocational education. When the former students step into the teaching 
profession after a number of years, they take with them their experiences 
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from industry into school and into their teaching. This is like a circle in 
the borderland industry-vocational school, moving from vocational 
teachers to vocational students, from vocational students to industrial 
workers, from industrial workers to vocational teachers and again from 
vocational teachers to vocational students. However, I believe that the 
circle moves forward parallel with the changes in working life and 
technological developments, and other changes in life experiences. This 
means that a certain relationship between industrial companies and 
industrial schools evolves, where what is considered good or bad, right or 
wrong, appropriate or inappropriate etc. are similar. Into this specific 
circle, also vocational teachers who are engineers and vocational teachers 
who do not have experience of industrial production enter. They also 
have an impact on the circle with their life experiences. 
 
Transferring vocational competence and skills from industry as an 
industrial worker, or from vocational school as a vocational student or 
from university as an engineering graduate to the vocational school as a 
vocational teacher is not straightforward. The transition may create 
difficulty in conceptualizing industrial, educational and engineering skills 
in the teaching of vocational students depending on the teachers’ previous 
life experiences. The transition may also mean a shift of vocational 
knowledge and skills from production to exercise and a transition from 
occupational skills in an industrial environment with adult colleagues to 
vocational knowing in a school environment and in the education of 
young people. It appears that vocational teachers still use a reconstructed 
version of their university engineering knowledge and of their prior 
vocational school education in their teaching. However, this 
reconstruction is made in relation to their previous life experiences. 
 
Mechanical technology has evolved continuously and the skills needed for 
industrial production have changed in step with the development of 
technology. Despite these developments and changes, I see similarities 
between the needs of the old mechanized mass production industry and 
the modern and computerized industry of today. The needs they have in 
common are that the industries need well-behaved industrial workers with 
the relevant professional knowledge for the tasks they perform. The aim 
of nurturing students into well-behaved labourers also emerges in the 
vocational teachers’ descriptions of their teaching and can be understood 
in relation to social competence41 as expressed by Hiim (2013). In the 
tension between industry and industrial school, vocational teachers 

                                           
41

 With social competence mean Hiim (2010: 2013), based on Wenger (1998: 2007), how to behave 
as an employee in the workplace and as citizens of the community. It means for example how to 
interact with other people in society and how to behave in different social settings. 
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encounter and teach students and they try to prepare them for a 
constantly changing occupational setting and for their future work in the 
industry. Well-behaved students should be on time for teaching, doing 
their duties satisfactory and in a timely manner, respect school rules, 
teachers and classmates and behave as good corporate employees. The 
vocational teachers try to be caring adults to their students, teaching them 
the basic knowledge which they consider important for industrial work, 
trying to teach them respect and discipline and trying to teach them to 
keep struggling and not giving up when they face problems.  
 
From the interviewed vocational teachers’ life experiences told, it emerges 
that professional organizations, industrial companies and universities are 
important in the formation of industrial-technical education. In their 
teaching some vocational teachers use exercises that were created by 
professional organizations. Furthermore, some vocational teachers create 
new exercises in consultation with industrial companies. Other teachers 
simplify exercises they were given in their university education.  
 
Vocational teachers express care in various ways. Some vocational 
teachers say that they recognize themselves in their students. They say 
that they care about them, see them and listen to them. The difference is 
that for some vocational teachers it might be enough to see and hear the 
students while other teachers say that they are with their students even 
out of school time. Some vocational teachers try to teach their students 
life skills and others try to teach the students what they need to know to 
get employment or study further at the university. Some try to enhance 
employment opportunities for their students within the profession in 
Sweden and abroad. Some try to teach the students social competencies, 
appropriate behaviour, respect and discipline. The vocational teachers 
strive to teach their students to be “okay-guys” and other teachers show 
their concern by noting late arrivals. Care is also shown when vocational 
teachers tell their students about university studies, and when they help 
the students to get a job and earn money after graduating. Vocational 
teachers’ care is seen as an integral part of vocational education in the 
industrial-technology programme. 
 
Different goals emerge in the vocational teachers’ descriptions of 
teaching, goals which are also related to their previous life experiences. 
Some vocational teachers talk about the fact that vocational education will 
lead to any employment. Employment can help their students to stay out 
of crime. Some vocational teachers want their students to get employment 
in the profession for which they have been trained. A few teachers talk 
about helping vocational students to cope with school in order to make 
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them feel that they can cope with a situation. Others talk about 
encouraging the vocational students to continue studying at university 
after completing upper secondary school. The vocational teachers try to 
create employable industrial workers who are proud of their vocational 
expertise and of their profession. They should be well behaved, socially 
competent, be confident about their skills and feel that their skills are 
needed in the production industry. Such efforts are made in different 
degrees depending on the vocational teachers’ own life experiences.  
 
Vocational teachers often need to reverse a negative trend among their 
students, to strengthen their confidence and to give them a sense of 
achievement, perhaps for the first time.  The teachers need to make them 
proud of what they do and that they are good at practical work. For many 
students, industrial-technical education paves the way for a new journey in 
life. Therefore, we cannot see the vocational school only as a place that 
should strive to emulate industry as a workshop or as reconstructed 
experiences of workplaces. Upper secondary schools with industrial-
technical programmes are also places where vocational teachers and 
students may create relationships which allow vocational teachers to care 
for and nurture their students, as well as places where vocational teachers 
can contribute to their students’ future lives and careers. 
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Bilaga 1: Mail till rektor 
 
 
Hej! 
  
Mitt namn är Hamid Asghari och jag är doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads 
universitet. Jag arbetade själv ett antal år som yrkeslärare och undervisade i kurser 
inom CNC-teknik och Elteknik innan jag började min doktorandtjänst. I min 
forskning är jag intresserad av att intervjua lärare i yrkesämnen. Jag vill ta reda på hur 
deras erfarenheter påverkar deras syn på kunskap och undervisning samt hur de ser på 
sitt uppdrag som lärare i det svenska skolsystemet.  
 
I tidigare samtal med er fick jag veta att ni också har verksamma yrkeslärare som är 
födda utomlands. Därför vill jag be er om hjälp att få kontakt med dem. Jag är 
tacksam om ni kan vidarebefordra detta mail till dem så att de kan medverka i min 
forskning om de vill. 
 
De kan nå mig antingen via e-postadressen hamid.asghari@kau.se eller nedanstående 
telefonnummer: 
  
011 – 17 42 60 (Hemma) 
054 – 700 15 27 (Arbete) 
073 – 242 12 07 (Mobil) 
 
 
På förhand mycket tacksam!  

 

  
 
KARLSTADS UNIVERSITET 
 
Hamid Asghari 
Doktorand i pedagogiskt arbete 
Estetisk-filosofiska fakulteten 
Karlstads universitet 
651 88 Karlstad 
 
Phone +46 54 700 1527 
Mobile +46 73 242 1207 
e-mail hamid.asghari@kau.se   
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Bilaga 2: Mail till en medverkande yrkeslärare 
 
 
Hej Xxxx! 
Tack för att du ställer upp för min forskning.  
Mitt namn är Hamid Asghari och jag är doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads 
universitet. Innan jag började min doktorandtjänst arbetade jag ett antal år som 
yrkeslärare på Xxxxx i Xxxxx, Xxxxx och Xxxxx. Jag undervisade i nästan alla kurser 
inom Elteknik, elektronik och CNC-teknik. I min forskning är jag intresserad av de 
erfarenheter som yrkeslärare, både med utländsk och med svensk härkomst, på 
industriprogram har. Med det vill jag se hur deras erfarenheter kan vara betydelsefulla 
för undervisning och för val av yrkeskunskaper. I detta mail skulle jag vilja be dig om 
två saker: 
 

1) Jag vill gärna ringa dig så att vi kan komma överens om eventuell tid och plats 
för intervjun. Om du har några frågor om min forskning, mig själv, intervjun 
etc. svarar jag på det när vi samtalar. När har du tid så att jag kan ringa dig? 

 
2) Jag skulle bli tacksam om du kunde berätta om mig och min forskning för dina 

svenska arbetskamrater som undervisar i yrkesämnen på industriprogrammet. 
Jag skulle gärna vilja intervjua dem också. Om de vill ställa upp för min 
forskning kan de antingen nå mig via e-postadressen hamid.asghari@kau.se 
eller nedanstående telefonnummer: 

  
011 – 17 42 60 (Hemma) 
054 – 700 15 27 (Arbete) 
073 – 242 12 07 (Mobil) 
 
 
 
Med vänlig hälsning Hamid Asghari 

 

  
 
KARLSTADS UNIVERSITET 
 
Hamid Asghari 
Doktorand i pedagogiskt arbete 
Estetisk-filosofiska fakulteten 
Karlstads universitet 
651 88 Karlstad 
 
Phone +46 54 700 1527 
Mobile +46 73 242 1207 
e-mail hamid.asghari@kau.se   
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Bilaga 3: Intervjuguide hösten 2010 
 
 
Hej YYY! 
Tack ännu en gång för ditt medverkande i min forskning. Snart är det dags för intervju 
och då tänkte jag informera dig om vad intervjun kommer att handla om.  
Som jag berättade för dig i telefon använder jag mig av livsberättelser i min forskning 
och då är jag intresserad av att få veta om yrkeslärares liv. Och det är det som jag har 
tänkt mig att fråga dig om, det vill säga:  
 

- Ditt liv som barn (föräldrar, syskon, fritidsintresse etc.). 
- Ditt liv som ung (kompisar, fritidsintresse etc.). 
- Dina tidigare utbildningar (grundskolan, gymnasiet/yrkesskolan, universitet, 

skolmiljön, skoluppgifter, lärare, klasskamrater etc.). 
- Ditt liv som vuxen (familj, kompisar, fritidsintresse, barn etc.). 
- Ditt liv som yrkesutövare (företaget, arbetsuppgifter, arbetskamrater, 

arbetsmiljön etc.). 
- Ditt liv som yrkeslärare på industriprogrammet (undervisning, elever, företag, 

arbetskamrater, övningar, föräldrar, rektor, andra skolpersonal etc.). 
 
Vi ses snart! 
 
 
Med vänlig hälsning Hamid Asghari 

 

  
 
KARLSTADS UNIVERSITET 
 
Hamid Asghari 
Doktorand i pedagogiskt arbete 
Estetisk-filosofiska fakulteten 
Karlstads universitet 
651 88 Karlstad 
 
Phone +46 54 700 1527 
Mobile +46 73 242 1207 
e-mail hamid.asghari@kau.se   
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Bilaga 4: Ett exempel på intervjuguide våren 2012 
 
 
Hej YYY! 
Tack för det trevliga samtalet. Som jag berättade för dig har jag analyserat 
intervjumaterialet från vår första intervju. Jag har utifrån analysen fått en del frågor 
som jag gärna vill få svar på genom att intervjua dig en andra gång. Frågorna kretsar 
kring:  
 

- Din grundskoleutbildning. 
- Dina fritidsintressen efter skolan. 
- Din gymnasieutbildning.  
- Din lärlingsutbildning på företaget XXXXX. 
- Dina arbetsuppgifter som lärling. 
- Din anställning på företaget XXXXX. 
- Dina fritidsintressen efter arbetet. 
- Dina arbetskamrater på företaget XXXXX. 
- Dina elever som provar på olika yrkesinriktningar (okej killar). 
- Ditt samarbete med elevers föräldrar. 
- De ritningar som du ritar för dina elever. 
- Arbetsuppgifter som du fick av företaget XXXXX för dina elever. 
- Elevernas APU-platser. 
- Ditt samarbete med företaget XXXXX. 
- Företaget XXXXX som sålde skärande verktyg till er. 
- Ditt samarbete med svetsläraren. 
- Ditt samarbete med svenskläraren. 

 
Jag önskar dig en god fortsättning. 
 
 
/Hamid  
 

  
 
KARLSTADS UNIVERSITET 
 
Hamid Asghari 
Doktorand i pedagogiskt arbete 
Estetisk-filosofiska fakulteten 
Karlstads universitet 
651 88 Karlstad 
 
Phone +46 54 700 1527 
Mobile +46 73 242 1207 
e-mail hamid.asghari@kau.se    
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Bilaga 5: Överenskommelse med intervjupersonen 
 
 
Datum…………………..      Ort…………………. 
 
Hej och tack för det intresse du har visat för min forskning som handlar om 
yrkeslärares erfarenheter av och berättelser om undervisning och skola. Eftersom jag 
är intresserad av dina berättelser vill jag att vi ska se intervjun från ett annat perspektiv 
än den traditionella formen där intervjuaren ställer ”i förväg bestämda frågor” och 
intervjupersonen svarar på frågorna. Mitt mål är att vår intervju ses som ett vardagligt 
samtal där du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Jag spelar in vår 
intervju med en diktafon för att jag efter intervjun ska kunna transkribera (lyssna på 
och skriva ut) samtalet. 
 
Jag utgår från Vetenskapsrådets etiska principer för svensk forskning vilket innebär att 
din medverkan är frivillig och att du när som helst har rätt att avbryta din medverkan i 
studien. Jag kommer att behandla intervjumaterialet konfidentiellt, dvs. namn på 
platser och personer är fingerade och de inspelade intervjusamtalen bevaras på ett 
säkert ställe.  
 
Jag vill därför via ett skriftligt avtal komma överens med dig hur du vill att 
intervjumaterialet med utgångspunkt ifrån Vetenskapsrådets etiska principer för 
svensk forskning används. 
 
Intervjumaterialet får användas:  
 
      Endast i avhandlingen och vetenskapliga publikationer   
 
      I avhandlingen och vetenskapliga publikationer, forskningskonferenser och  
      undervisning 
 
 

…………………………………………  ……………………………………… 
 

  
 
KARLSTADS UNIVERSITET 
 
Hamid Asghari 
Doktorand i pedagogiskt arbete 
Estetisk-filosofiska fakulteten 
Karlstads universitet 
651 88 Karlstad 
 
Phone +46 54 700 1527 
Mobile +46 73 242 1207 
e-mail hamid.asghari@kau.se  
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Från uppväxt till lärargärning

Avhandlingen bygger på åtta yrkeslärares livsberättelser och syftar till att bidra 
med kunskap om yrkeslärare och yrkeslärares arbete med elever i undervisning 
på industritekniska programmet. Avhandlingen fokuserar återkommande teman 
i yrkeslärarnas livsberättelser med avseende på hur de möter och undervisar sina 
elever, samt olika undervisningsstrategier och mål som kommer till uttryck i det 
lärarna berättar om sin undervisning. 

Resultaten visar att yrkeslärarnas tidigare livserfarenheter har betydelse för hur 
de möter och undervisar eleverna på industritekniska programmet. Detta blir 
tydligt genom de fem teman som återkommer i deras livsberättelser. Dessa 
teman handlar om att vara en omtänksam vuxen för yrkeseleverna, att undervisa 
i viktiga grundkunskaper, att lära eleverna respekt och disciplin, att lära dem 
värdet av att kämpa och inte ge upp samt att visa på möjligheten till arbete i 
andra länder än Sverige. Vidare visar de olika undervisningsmål och -strategier 
som framträder ur yrkeslärarnas livsberättelser att industriteknisk utbildning 
handlar om mycket mer än att förbereda eleverna för en framtida anställning. 
Förutom detta uppenbara mål visar resultatet att yrkeslärarna, utifrån sina olika 
livserfarenheter, också använder sig av olika strategier för att hjälpa eleverna att 
klara studierna, att visa på möjligheterna att läsa vidare samt att utveckla en 
yrkesstolthet.
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