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Sammanfattning 

Att utveckla en yrkesidentitet som en del av en bredare identitetsutveckling ses som ett viktigt 

mål för unga individer. Detta är också ett uttalat syfte med den utbyggnad som skett av 

arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom den svenska gymnasieskolan sedan Gy 2011. I min 

studie av hur yrkeselever utvecklar och upplever sin yrkesidentitet har jag intervjuat totalt åtta 

elever vid gymnasial yrkesutbildning och/eller gymnasial lärlingsutbildning. Jag har utgått 

från teorin om situerat lärande och använt mig av analysbegreppen handlingsgemenskap och 

deltagarbana för att ringa in den miljö som lärandet sker, respektive elevens uppfattning om 

sin position i densamma. I operationaliseringen av dessa begrepp har jag låtit 

handlingsgemenskap förtydligas med hjälp av Alan Browns modell för utveckling av 

yrkesidentitet. Intervjuerna har genomförts som semistrukturerade livsvärldsintervjuer och 

elevernas berättelser har sedan analyserats tematiskt, där jag utgått från på förhand givna 

teman och låtit sub-teman utkristalliseras under genomläsning och kodning.  

I mitt resultat framgår att eleverna i hög grad betonar generella, sociala och relationella 

färdigheter i sin beskrivning av yrkesidentitet. Deras egen position i förhållande till vad de ser 

som ett fullvärdigt medlemskap i yrket varierar. De elever som önskar komma bort från yrket 

uttrycker i större utsträckning osäkerhet kring sin position, men detta innebär inte att de är 

likgiltiga inför de faktorer som beskrivs som viktiga för utvecklingen av yrkesidentitet. Det 

finns hos samtliga intervjuade en önskan och strävan om att uppnå ett fullvärdigt, eller 

åtminstone fullvärdigare deltagande och för att detta ska till krävs att eleverna ges tillgång till 

deltagande, att de upptas i den sociala gemenskapen, samt att de upplever engagemang och 

förväntningar hos övriga i handlingsgemenskapen. För de elever som inte drivs av ett intresse 

för själva yrket ter sig den sistnämnda faktorn som särskilt viktig.  

Eleverna ger bilden av en klar distinktion mellan att känna sig som en praktikant och att 

känna sig som en anställd. Medan känslan av att vara praktikant associeras med känslor av 

utanförskap, ett stillastående i sitt lärande och att inte ges ansvar och tillit behäftas känslan av 

att vara anställd med mer positiva värden såsom att få erkännande för sitt kunnande, bygga 

meningsfulla relationer med medarbetare, samt ges ansvar och tillit. Att ha uppnått känslan av 

att vara anställd är dock inte en garanti för att samma känsla ska infinna sig på nästa 

praktikplats, utan är i hög grad beroende av att eleven ges tillgång till relevanta aktiviteter för 

yrket, såväl som till den sociala gemenskapen.     
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1. Inledning och problemformulering 

Tillägnandet av yrkesidentitet kan i många avseenden ses som den viktigaste uppgiften för 

ungdomar i industrialiserade länder idag. Ur individens perspektiv ses etablerandet av 

yrkesidentitet som en kritisk komponent för den bredare identitetsutvecklingen och kan även 

kopplas till faktorer som ökad självkänsla, tillpassning, livstillfredsställelse, kompetens och 

prestation. En individs yrkesidentitet kan också länkas till dennes generella känslor och 

motivation inför arbete. (Porfeli et. al 2011:1f) Yrket kan sägas representera en viktig ram för 

individen i dennes ständiga identitetsbyggande och utgör en möjlighet för individen att 

uppleva sig själv som en del av något större, förstå sin egen förmåga, samt ingå i en social 

gemenskap som den både är deltagare i och medskapare av (Smistrup, 2003:175).   

Ur ett samhällsperspektiv är individers utveckling av yrkesidentitet betydelsefull då det 

skapar kollektiva normer, ett individuellt ansvar i arbetet och ger ett fundament för livslångt 

lärande vilket ökar beredskapen för arbetsmarknadens ökade krav på flexibilitet (Helms 

Jörgensen & Smistrup, 2007:10f). Yrkesidentitet kan även kopplas till gruppers identitet och 

självstyre. En försvagning eller uppluckring av dessa identiteter kan i förlängningen medföra 

en risk för uppluckring av samhällets solidaritet och sammanhållning. (Attwell & Hughes 

2001:83)  

Skolan har en viktig roll i ungas identitetsutveckling och så även för yrkesidentitet. 

Yrkesutbildningarnas roll i utvecklingen av ungdomars yrkesidentitet framgår bland annat i 

Gymnasieskola 2011 (Gy 2011), 2011 års reform av den svenska gymnasieskolan. Det som 

föranledde reformen var inte bara svenska elevers försämrade teoretiska kunskaper, utan även 

Sveriges relativt höga arbetslöshet jämfört med andra länder. En uttalad intention med Gy 

2011 var att i högre utsträckning än tidigare förbereda eleverna för att direkt efter 

gymnasieskolan antingen påbörja högskolestudier eller börja jobba (Skolverket, 2011:12)1. 

Vad som ska ingå i yrkesutbildningen för att förbereda yrkeseleverna framgår exempelvis i 

dåvarande regerings proposition ”Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan”:  

                                                 
1 Här blir gymnasieskolans roll som grund för det nationella och regionala arbetslivets kompetensförsörjning 

tydlig, men i genomförandet av reformen anfördes både arbetsmarknadspolitiska och socialpolitiska mål. 

Framförallt handlade dessa mål om att öka genomströmningen i gymnasieskolan, höja elevernas yrkeskunskaper 

och på sikt reducera ungdomsarbetslösheten. (SOU 2011:72, s.61f) 
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”(…) yrkesutbildning handlar om mer än yrkeskunskaper. Det handlar också om att 

förstå yrkeskulturen och att bli del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats för att 

utveckla en yrkesidentitet.” (prop. 2008/09:199 s. 63) 

En utbyggnad av det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) beskrevs i reformens förarbeten som 

ett sätt att öka yrkesutbildningens kvalitet och verklighetsförankring, samt göra eleverna mer 

anställningsbara (prop. 2008/09:199, s. 63). Betydelsen av APL för utvecklingen av 

yrkesidentitet förtydligas ytterligare i Gy 2011 i avsnittet om gymnasial yrkesutbildning: 

”Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det 

arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och 

en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på 

en arbetsplats.” (Skolverket, 2011:65) 

En teoretisk hörnsten för denna syn på arbetsplatsförlagt lärande (och även för denna uppsats) 

utgörs av teorin om situerat lärande. Med ett situerat lärande avses ett lärande som är bundet 

till en viss situation eller kontext. Enligt detta teoretiska perspektiv bör inlärning av 

yrkeskunskaper företrädesvis ske i yrkets sociala kontext och det är också här som deltagarna 

mest effektivt tillägnar sig yrkets identitet. (SOU 2008:27, s. 247-250).  

För yrkesutbildningarnas del innebar reformen att samtliga yrkesutbildningar numera kan 

genomföras som två spår; antingen som skolförlagd yrkesutbildning med minst 15 veckors 

APL eller som gymnasial lärlingsutbildning med minst 50 veckors APL (SOU 2011:72, s.9). 

Alternativen motiveras av att ungdomar lär på olika sätt och medan skolförlagd utbildning 

fungerar utmärkt för vissa elever, kan ett mer arbetsplatsförlagt lärande innebära en bättre väg 

till lärande för en annan elev (Ibid, 161). Oavsett spår ställs samma krav på examen och 

eleverna vid de två spåren läser samma ämnen och kurser (Skolverket, 2011:24).  

Av 2011 års gymnasiereform och dess förarbeten att döma, är utvecklingen av yrkesidentitet 

en viktig del av yrkesutbildningen och något som främjas av det arbetsplatsförlagda lärandet. 

Att se på det som en instrumentell process där en viss mängd APL leder till att eleven 

utvecklar en yrkesidentitet riskerar dock leda till skeva förväntningar för samtliga inblandade 

aktörer. OECD har formulerat ett antal framgångsfaktorer2 som ses som avgörande för att 

arbetsplatsplaceringen ska präglas av hög kvalitet (SOU 2011:72, s.56). Dessa faktorer är 

                                                 
2 Här inbegrips faktorer såsom att arbetsplatsplaceringen ska vara tillräckligt lång, att en formell utbildningsplan 

finns, att kompetent handledare och/eller mentor finns, att skola och arbetsplats har kontinuerlig kontakt, samt att 

uppföljning och utvärdering sker enligt viss form.  
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dock i hög grad organisatoriska och förmår inte fånga upp viktiga relationella aspekter av 

utvecklingen av yrkesidentitet under yrkesutbildningens APL. I föreliggande uppsats vill jag 

belysa just dessa relationella aspekter som omger elevernas lärandeprocesser under 

yrkesutbildningens APL.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka yrkeselevers syn på sin yrkesidentitet och 

vad som är viktigt för utvecklingen av densamma i samband med yrkesutbildningens APL. Då 

jag kommer fokusera på de relationella aspekterna av yrkeselevers utveckling av 

yrkesidentitet kommer jag utgå ifrån teorin om situerat lärande.  

Frågeställningar 

– Hur ser yrkeselever på sin egen yrkesidentitet i relation till hur de ser på yrkets identitet?  

– Vilka faktorer framhåller eleverna som viktiga i syfte att utveckla en yrkesidentitet i 

samband med sin APL? 

Frågeställningarna besvaras med hjälp av semistrukturerade intervjuer utförda under våren 

2015 med sistaårselever vid gymnasial yrkesutbildning och gymnasial lärlingsutbildning. 

Intervjufrågorna formuleras med utgångspunkt i Alan Browns modell för yrkesidentitet, som 

är nära sammankopplad med teorin om situerat lärande. 

1.3 Avgränsningar 

I mitt underlag av elever har jag valt att avgränsa mig till Barn- och fritidsprogrammet, samt 

Handels- och administrationsprogrammet. Detta beror på att både tid och elevunderlag 

saknats för att bredda intervjuunderlaget och införliva fler yrkesutbildningar. Teoretiska 

avgränsningar beskrivs under teoriavsnittet. 

1.4 Uppsatsens disposition 

I det inledande kapitlet formuleras det aktuella problemet, varefter uppsatsens syfte och 

frågeställningar fastställs. Kapitel två ger en bakgrund till det moderna samhällets behov av 

yrkesidentitet. Här beskrivs även svensk gymnasial yrkesutbildning, samt det 

arbetsplatsförlagda lärandet i förhållande till det skolförlagda. I kapitel tre beskrivs uppsatsens 

teoretiska utgångpunkter. Kapitel fyra belyser tidigare studier som ses som intressanta utifrån 

fokus för denna uppsats. Kapitel fem beskriver uppsatsens kvalitativa metoder för insamling 

och analys av data och kapitel sex utgör uppsatsens empiriska del där resultat och analys vävs 



 

 

8 

 

samman. I kapitel sju presenteras slutsatser och i kapitel åtta för jag en slutdiskussion som 

även innehåller en framåtsyftande del.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs översiktligt den roll som yrkesidentitet har i dagens samhälle. Här 

beskrivs också den svenska gymnasiala yrkesutbildningens utveckling, samt vad det 

arbetsplatsförlagda lärandet innebär i förhållande till skolförlagd yrkesutbildning.  

2.1 Yrkesidentitet i det moderna samhället 

Som jag beskrev i inledningen finns det fog för att understryka betydelsen av ungdomars (och 

andras) utveckling av en yrkesidentitet. Under teoriavsnittet kommer jag närmare beskriva de 

teoretiska utgångspunkterna för hur jag definierar yrkesidentitet och konstruktionen av den. 

En bakgrund till själva begreppet yrkesidentitet samt dess kontext är dock på sin plats och 

kommer här beskrivas översiktligt.   

Idag förändras en individs livsvillkor radikalt och ofta jämfört med föregående generationers. 

Detta har skapat ett behov av att kontinuerligt förhålla sig till och reflektera kring sin identitet. 

Valet av yrke och utbildning görs idag inte nödvändigtvis utifrån ett social eller ekonomiskt 

behov, utan snarare utifrån ett reflexivt självbestämmande. Detta kan förstås utifrån att dagens 

generation i högre utsträckning än föregående präglas av ”kulturell emancipation”, vilket 

innebär att faktorer som traditioner, värden och uppfattningar förlorat sin tvingande kraft. Å 

ena sidan innebär detta att sociala förhållanden och auktoritära samhällskrafter inte hämmar 

individer med på förhand givna livsöden. Å andra sidan kräver det ett aktivt ansvarstagande 

av individen för sitt eget livsprojekt. (Helms Jörgensen, 2004:459f).  

Övergången från ungdom till vuxen kan beskrivas utifrån olika perspektiv. Teorin om rational 

choice ser exempelvis ungas val av jobb och utbildning som välinformerade handlingar 

baserade på nyttomaximerande kalkyler. I förhållandet mellan utbildningspolitikens mål och 

ungas beteende framstår detta antagande dock som naivt. Ett alternativ till denna tekniska 

rationalitet utgörs därför av subjektiv rationalitet, där ungas livsval kan förstås som en 

orientering i utbildningens och arbetets symboliska och identitetsskapande värde (Jörgensen 

& Smistrup 2007:68ff). I detta avseende är det också relevant att ta upp det faktum att 

yrkesidentiteter varierar i betydelse från individ till individ. En ung individ kan se det som 

betydligt viktigare att utveckla en bredare identitet, i vilken yrkesidentiteten kan eller inte kan 

ingå, än att tillägna sig en yrkesidentitet i syfte att försörja sig inom det yrket. Detta kan 

beskrivas som skillnaden mellan ”make a life” och ”make a living”. (Brown, 1997). 

Arbetsmarknadens ökade krav på arbetstagarens förmåga till rörlighet och flexibilitet har fått 

vissa forskare att se yrkets roll som identitetsmarkör som utspelad, men i denna uppsats sällar 
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jag mig till forskare som Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011:102) som ser yrket som 

betydelsefullt för den sociala identiteten3. 

2.2 Svensk gymnasial yrkesutbildning – en bakgrund 

Yrkesprogrammen utgör en grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning (16 kap. 

3§ Skollagen). Elever som läser yrkesprogram på gymnasiet har möjlighet att läsa in 

grundläggande högskolebehörighet under studietiden, men inom vissa yrkesprogram krävs då 

att eleverna läser ett utökat program. (Skolverket 2011:22). Det ökade fokus på 

arbetsplatsförlagt lärande som uttrycks i Gymnasieskola 2011 föranleddes av en rad 

skolreformer och samhällstendenser under 1900-talet. Dessa kommer kortfattat beskrivas här.  

2.2.1 En historisk tillbakablick 

Före den storskaliga industrialiseringen i Sverige skedde vanligtvis all yrkesutbildning 

huvudsakligen på arbetsplatserna. Industrialiseringens specialisering och arbetsprocesser 

innebar dock svårigheter att bedriva utbildning på arbetsplatsen. Detta ställde krav på 

upprättandet av ”praktiska ungdomsskolor”, såsom lärlingsskolor, yrkesskolor och fackskolor 

omkring år 1920. Omfattningen av dessa var dock relativt liten väldigt länge och huvuddelen 

av yrkesutbildningen skedde fortfarande på arbetsplatser.  

Under 1930-talet kritiserades yrkesutbildningen för att inte leva upp till de krav som 

arbetslivet ställde. Det handlade om att yrkesutbildningen inte försåg eleverna med nog 

specialiserade kunskaper, samtidigt som den även brast i att tillhandahålla generella 

kompetenser som behövdes för de bredare yrkesområden som uppstått. Detta är en kritik som 

återkommer än idag, kan tilläggas. Efter andra världskriget hade arbetstakten i industrin ökat i 

takt med högre teknisk komplexitet, mer dyrbara material, större specialisering och en ökad 

olycksrisk. Sammantaget bidrog denna utveckling till att arbetsplatsförlagt lärande 

försvårades, samtidigt som man menade att näringslivets inflytande över yrkesutbildningen 

behövde utökas. Under de kommande åren återkom och intensifierades även kritiken om att 

yrkesutbildningen var för snäv och inaktuell och brast i att förmedla generella färdigheter som 

samarbets-, planerings- och problemlösningsförmåga. (Ibid, 9) 

Under första hälften av 1900-talet hade tekniska gymnasier och handelsgymnasier utvecklats 

parallellt med de teoretiska gymnasieutbildningarna. År 1970 genomfördes reformen Lgy 70 

om en samlad gymnasieskola och yrkesutbildningarna införlivades med gymnasieskolan. 

                                                 
3 Social identitet förstås som den aspekt av människors självkoncept, som bygger på ett gruppmedlemskap. 

(Smistrup, 2003:184) 
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Samtliga gymnasiala yrkesutbildningar blev nu två år långa och sågs som en inledande 

yrkesutbildning för elever som skulle få sin färdigutbildning som anställd. En viktig 

förändring bestod av att tiden för yrkesämnen minskades. Efter Lgy 70 ägnades cirka en 

tredjedel av det första året på utbildningen åt allmänna ämnen. (Ibid, 10).   

Några decennier senare ansåg man att detta linjesystem inte var tillräckligt flexibelt inför ett 

alltmer föränderligt arbetsliv med högre krav på baskunskaper. Vid gymnasiereformen 1994 

gjordes därför samtliga studiegångar treåriga, samtidigt som antalet obligatoriska ämnen 

utökades för samtliga elever till att omfatta minst en tredjedel av utbildningen. Tack vare att 

dessa ämnen gav grundläggande högskolebehörighet kunde också högskolans rekryteringsbas 

breddas. Samtidigt som de mer generella kompetenserna betonades med Lgy 94 fanns också 

ett parallellt spår som handlade om att skapa en mer flexibel skola, dels för att möta krav från 

arbetslivet, men också för att ta vara på elevernas individuella önskemål. En effekt av att 

svenska skolan några år tidigare decentraliserats och avreglerats för att kunna drivas genom 

mål- och resultatstyrning. Sammantaget ledde denna samhällsutveckling till att utrymmet för 

specialiserade studier som förberedelse för framtida arbetsliv eller fortsatta studier tonades 

ned till förmån de gemensamma ämnena och för elevens individuella valfrihet. (Ibid, 10f) 

Bakom 2011 års gymnasiereform fanns både arbetsmarknadspolitiska och socialpolitiska mål. 

Sedan Gy 70 och framförallt under Lgy 94 har yrkesutbildningen ofta kritiserats för att vara 

alltför teoretisk och ”skolifierad”, vilket ansågs bidra till den svaga genomströmningen på 

yrkesprogrammen samt svårigheter för eleverna att utveckla en yrkesidentitet. En 

yrkesutbildning i arbetslivsnära och lärlingsliknande former antogs därför kunna minska 

antalet studiemisslyckanden och förbättra genomströmningen, vilket i förlängningen minskar 

ungdomsarbetslöshetens absoluta och relativa omfattning. (SOU 2011:72, s. 62) 

Då arbetsplatsförlagt lärande ges ett så stort utrymme i yrkesutbildningens mål om att 

utveckla elevers yrkesidentitet kommer jag nu närmare beskriva APL och hur det skiljer sig 

från traditionell skolförlagd utbildningsmiljö inom yrkesutbildningen.  

2.3 Arbetsplatsförlagt lärande  

Med arbetsplatsförlagt lärande (APL) avses den del av utbildningen som genomförs på en 

arbetsplats utanför skolan. (1 kap. 3§ Gymnasieförordningen). Det arbetsplatsförlagda 

lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår 

yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats (Skolverket, 2011:65). 

Det är huvudmannens ansvar att ordna platser för elevernas APL, samt att se till att dessa 
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platser uppfyller uppsatta krav. På arbetsplatsen där en elev genomför sin APL ska det finnas 

en handledare som har genomgått en handledarutbildning. (Ibid, 23)  

I Skolverkets antologi ”Villkor och vägar för grundläggande yrkesutbildning, några 

forskarperspektiv” (2001) beskriver pedagogikprofessor Robert Höghielm hur den 

traditionella förberedande yrkesutbildningen ofta gjort yrkesutövningen till något som 

studeras i klassrumsliknande miljöer, utifrån formell undervisning och verbala instruktioner. 

Höghielm beskriver detta som ett kognitivt perspektiv och motpol till det perspektiv som 

bygger på det upplevda och erfarenhetsbaserade lärandet. Detta erhålls genom ett situerat 

lärande i den aktuella kontexten och innebär ett praktiskt handlande i en social gemenskap. 

Höghielm beskriver alltså, i enlighet med teorin om situerat lärande, miljön, eller kontexten, 

som den avgörande faktorn för om individen tillägnar sig nya yrkeskunskaper. Det 

erfarenhetsbaserade systemet med APL och det kognitiva systemet med klassrumsförlagd 

yrkesinlärning har dock båda sina begränsningar. Ett erfarenhetsbaserat lärande riskerar att 

utgöra ett begränsat lärande, bundet till vissa specifika situationer och miljöer, medan ett 

kognitivt perspektiv på yrkesinlärning kan innebära svårigheter att omsätta teoretiska 

kunskaper i en praktisk situation. (Höghielm, 2001:70). Skolrestauranger och 

byggnadsverkstäder utgör exempel på försök att simulera arbetsplatsmiljöer innanför skolans 

väggar, men att efterlikna verkliga arbetsplatser med hög trovärdighet är inte helt enkelt. 

(Fahlén & Naeslund, 2001:58). En viktig skillnad mellan skolförlagda och arbetsplatsförlagda 

yrkesmiljöer är nämligen att de präglas av två helt olika kulturer; en skolkultur å ena sidan 

och en uppsjö av olika företagskulturer å andra sidan. (Höghielm, 2001:72) De olika 

särdragen inom respektive miljö kan illustreras med hjälp av följande figur: 

 

Figur 1. Särdrag inom formell utbildning, respektive arbetsliv (Höghielm, 2001:72) 
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Läroprocesserna inom det arbetsplatsförlagda lärandet kan sägas skilja sig från det 

skolförlagda i tre avseenden. För det första sker lärandet i en miljö där produktionen är synlig 

och med största sannolikhet överordnad själva lärandet. Lärandet blir därför en gemensam 

angelägenhet för att upprätthålla produktion. För det andra utgör lärandet en identifikation 

med själva yrket. Kunnandet upplevs som identifikation med en handlingsgemenskap. För det 

tredje innebär lärande i arbetsplatsmiljö att lärande sker genom konsekvensevaluering. Att få 

sin insats granskad och godkänd av yrkesverksamma gör att eleven lär sig om den 

yrkesmässiga kvaliteten, samt vad som ses som socialt och yrkesmässigt acceptabelt. 

Konsekvensevaluering i skolan kan ses som ett sorteringsredskap, men i arbetsplatsmiljön 

utgör den snarare ett hjälpmedel. (Höjlund, Göhl & Hultqvist, 2005:104f) 

Utifrån teorin om situerat lärande ses det arbetsplatsförlagda lärandet som ett mer effektivt 

instrument för tillägnande av yrkesidentitet, jämfört med den skolförlagda yrkesutbildningen 

(SOU 2008:27, s.250). I följande kapitel kommer jag närmare beskriva uppsatsens teoretiska 

perspektiv, där den teoretiska utgångspunkten utgörs av teorin om situerat lärande.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Under detta kapitel beskrivs de teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats. Här inbegrips 

teorier om både lärande och identitetsskapande. Inledningsvis ges en beskrivning av de 

teoretiska utgångspunkterna för identitet och yrkesidentitet. Efter det följer en redogörelse för 

teorin om situerat lärande. Avslutningsvis kommer operationaliseringen av teorin beskrivas 

genom en redovisning av Alan Browns modell för hur yrkesidentitet formas, med 

utgångspunkt i teorin om situerat lärande. 

3.1 Teoretiska utgångspunkter för identitet och yrkesidentitet 

Identitet är ett omdiskuterat begrepp med många vinklar. Det råder dock relativt stor enighet 

om att identitet är något inlärt, att identitet alltid är knutet till en individs sociala liv och att 

identiteten uppstår i individens möte med sociala omgivningar. (Smistrup, 2003:156).  

Identitet är alltså ett rörligt studieobjekt som kan betraktas utifrån åtminstone tre olika 

perspektiv. Det essentialistiska perspektivet ser identitet som något som till stor del avgörs vid 

en tidig tidpunkt i livet och bestäms av människans inre egenskaper och förutsättningar. Det 

socialkonstruktivistiska perspektivet består av en rad olika teoretiska perspektiv, vars 

gemensamma nämnare är att identiteter ses som sociala konstruktioner. Den sociala och 

psykologiska verklighet vi upplever konstrueras nämligen aktivt av människor och vad vi ser 

som vår subjektiva självuppfattning påverkas också av andra. Det postmodernistiska 

perspektivet utgår ifrån att det inte finns några fasta eller stabila identiteter, på grund av det 

senmoderna samhällets snabba förändringstakt. (Stier, 2003:19ff). 

De teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats ryms inom det socialkonstruktivistiska 

perspektivet och närmare bestämt inom handlingsteori, där teoretiker som Bourdieu, Lave och 

Wenger återfinns. Här ses influenser från symbolisk interaktionism4, som tar fasta på de 

sociala och reflexiva elementen vid identitetsskapande, men även från den biografiska synen5 

på identitet där tonvikt läggs på både sociala och situationella delar av identitetsskapandet. 

(Smistrup, 2003:157).  

Med denna syn på identitet följer att yrkesidentitet är något som lärs in och att denna 

lärandeprocess börjar med ingången i själva yrket, men bygger på tidigare erfarenheter. I min 

uppsats har jag dock avgränsat mig något, vilket tarvar en närmare förklaring då det påverkat 

                                                 
4 se exempelvis Goffman, 1959 
5 Se exempelvis Salling Olesen, 2007  
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val av teori. En viktig gestalt inom handlingsteori är sociologen Pierre Bourdieu6 som laddar 

identitetsbegreppet med begrepp som habitus, symboliskt kapital och kampen om detta kapital 

i ett socialt fält. Andra handlingsteoretiker såsom Lave och Wenger väljer istället att fokusera 

på lärandeprocessen och på vad som faktiskt företas i det sociala fältet 

(handlingsgemenskapen). Detta gör de genom teorin om situerat lärande. (Smistrup, 2003:96). 

I min uppsats har jag valt att begränsa mig till att undersöka elevernas upplevelser av sin 

yrkesidentitet som ett utfall av sin yrkesutbildning (handlingsgemenskap), vilket gjort att 

elevernas habitus och symboliska kapital inte varit föremål för analys. Jag har därför inte gått 

närmare in på Bourdieus teorier om identitetsskapande, utan har valt att undersöka elevernas 

utveckling av yrkesidentitet med hjälp av teorin om situerat lärande som teoretiskt ramverk.  

Sammanfattningsvis kommer jag i föreliggande uppsats, i likhet med teorin om situerat 

lärande, utgå ifrån att yrkesidentitet är något som skapas i en lärandeprocess, med 

utgångspunkt i identifikation, interaktion och reflektion. I följande avsnitt beskrivs teorin om 

situerat lärande och dess beståndsdelar mer ingående. 

3.2 Teorin om situerat lärande 

Hur utbildning organiseras är i hög grad beroende av vilket teoretiskt perspektiv som 

tillämpas på lärande samt av vilken syn som präglar själva innehållet i utbildningen. I 

förarbetena till Gy 2011 argumenterar författarna för att situerat lärande är ett effektivt sätt att 

nå målet om att utveckla en yrkesidentitet inom gymnasial yrkesutbildning. (SOU 2008:27, s. 

250). Teorin om situerat lärande utgör alltså en viktig teoretisk hörnsten i detta sammanhang. 

I detta avsnitt kommer jag beskriva teorin om situerat lärande, med fokus på hur tillägnandet 

av yrkesidentitet sker genom lärande i en handlingsgemenskap. Här ingår de teoretiska 

koncepten handlingsgemenskap samt deltagarbanor och legitimt perifert deltagande. Dessa 

koncept har i hög grad påverkat utformning och analys av intervjumaterialet. Teorins 

operationalisering beskrivs närmare i avsnitt 3.3.  

Teorin om situerat lärande utvecklades i början av 1990-talet av antropologen Jean Lave och 

utbildningsteoretikern Etienne Wenger. Tillsammans gav de ut boken Situated learning. 

Legitimate peripheral participation (1991), som till stor del bygger på Laves studier av 

mästarlära7 inom skräddaryrket i Liberia. Genom dessa studier fann Lave sin förståelse för 

lärande förändrad i tre avseenden. För det första innebar studien en förändrad syn på det 

                                                 
6 Se exempelvis Bourdieu (1990) 
7 Mästarlära och lärlingsutbildning används ibland synonymt, men en skillnad kan noteras i det att ”mästarlära” 

understryker mästarens roll för lärandet, medan ”lärlingsutbildning” betonar lärlingarnas lärande. (Kvale & 

Nielsen 2000:29) 
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asymmetriska förhållande som tillskrivits de dualistiska lärandeteorierna. Mästarläran som 

studerades var nämligen både effektiv och ingöt i deltagarna starka känslor av värde och 

självrespekt. För det andra gav Laves studier en fördjupad insyn i aktörernas positioner i 

lärandesammanhang. Traditionella lärandeteorier (dualistiska formella/informella modellen, 

samt den kognitiva lärandeteorin) fokuserar främst på hur kultur görs gemensam genom 

kulturell överföring, vilket implicit utgår från avsändarens (undervisarens) synvinkel. Inom 

mästarläran är lärandet det centrala, medan undervisningen (överföringen) är något separat 

som inte nödvändigtvis förklarar lärandet. För det tredje visade studien stora skillnader i hur 

”formella” kunskaper och färdigheter, såsom matematik, företogs i den sociala praxis som 

skräddarverkstaden utgjorde. Detta ledde Lave till insikten att det inte bara är de informella 

kunskaperna och aktiviteterna som är kontextberoende och socialt situerade; all aktivitet är 

socialt situerad, och följaktligen är också lärandet något socialt situerat. (Lave, 2000:54f) 

Teorin återfinns inom social handlingsteori, en teoribildning med rötterna i marxistisk-

historisk idétradition8. (Lave & Wenger, 1991:35). Det finns även likheter mellan Lave och 

Wengers syn på lärande som något socialt medierat och Vygotskijs närmaste utvecklingszon 

med utgångspunkt i verksamhetsteori (Rasmussen, 2000:212). Även om teorin kan stå på 

egna ben, låter den sig väl giftas med andra teoretiska perspektiv inom närliggande områden, 

såsom teorier om makt, mening, kollektivitet och subjektivitet (Ax Mossberg, 2008:25). 

Lärande som något socialt situerat innebär ett uppbrott från en kognitiv lärandeteori9 som 

traditionellt sett präglat organisationen av skolans undervisning. Enligt en kognitiv 

lärandeteori har individen redan en fast och oföränderlig kärna som utgör dennes identitet. 

Lärandet leder till att individen utökar sina faktamässiga kunskaper, men identiteten kommer 

inte förändras nämnvärt av dessa kunskaper. Lärandet kan därför sägas utgöra ett 

epistemologiskt fenomen inom den kognitiva lärandeteorin. I enlighet med detta synsätt 

kommer individen kunna särskilja, hantera och överföra kunskaper mellan skilda miljöer. (Ax 

Mossberg, 2008:11). Inom teorin om situerat lärande tillskrivs lärandet istället en ontologisk 

                                                 
8 Inom den Marxistisk-historiska traditionen utgör omvärlden och teorier om den inte två motsatta poler, utan ses 

istället som utgångspunkter för att utforska och förstå historiska processer av vilka olika specifika teorier är 

resultatet. Marx mål sägs ha varit att ”ascend from both the particular and the abstract to the concrete”. Ett sätt 

att utforska lärandeförhållanden på en mer konkret nivå kan uppnås med hjälp av det koncept inom situerat 

lärande som författarna beskriver som ”legitimt perifert deltagande”. (Lave & Wenger, 1991:35, 38, 39). 
9 Den kognitiva lärandeteorin har framförallt förknippats med Piaget, men har även kopplingar till Kant och 

Descartes. Den bygger på en dualistisk syn på människan som skild från sin omvärld och ser individens lärande 

som att det går ut på att inhämta kunskaper om denna omvärld. (Ax Mossberg 2008:11). 
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karaktär, då lärandet ses som något oskiljbart från individen och något som omfattar hela 

individen och dess identitet. (Lave & Wenger, 1991:53, Ax Mossberg 2008:43) 

Teorin om situerat lärande ansluter sig därmed till en socio-kulturell syn på lärande då den 

betonar förhållandet mellan lärande och den sociala situation det sker. Detta innebär en syn på 

lärande som situerat i själva processen av deltagande och inte i individernas huvuden. (Lave 

& Wenger, 1991:14). Det handlar om en relationell uppfattning av kunskap och lärande, att 

innehållet i den handlingsgemenskap där lärande individer ingår framförhandlas av 

gemenskapens aktörer, samt att engagemang och dilemman är lärandets drivkrafter. Istället 

för att se lärande som ett ”mottagande” eller ”överförande” av propositionell kunskap ges 

individen rollen som en ”person-i-världen” och agent. (Ibid, 33). Genom att skifta fokus från 

individen som lärande till individen som deltagande, skiftas också fokus från koncept av 

kognitiva processer till koncept av social praktik (Ibid, 43). Lave och Wenger vill dock inte 

ersätta traditionell utbildning, utan snarare belysa och analysera olika aspekter av lärande. De 

koncept som ingår i ramen för situerat lärande bör därmed i första hand ses som analytiska 

instrument och inte som pedagogiska strategier. (Ibid, 40f) 

3.2.1 Skapandet av yrkesidentitet genom situerat lärande 

Att lärande formar individen och även dess identitet är en central del av teorin om situerat 

lärande och bottnar i teorins ontologiska karaktär. Identitet ses som något föränderligt och i 

ständig utveckling i relation till de sociala kontexter som individen ingår i. Lärandet ses som 

en konstruktion av identitet, då individen de facto blir en annan person i den mån möjligheter 

för lärande tillhandahålls inom handlingsgemenskapen. Kunskap, socialt medlemskap och 

identitet är alltså koncept som ömsesidigt hakar i varandra. (Ibid, 53).  

Att lära sig yrkets olika färdigheter ses som ett steg i processen av att tillägna sig en 

yrkesidentitet, där identitetens yttre ram beskrivs som yrkets normer och värden. Dessa 

normer och värden internaliserar den lärande individen då den deltar i handlingsgemenskapen 

och befästs ytterligare genom identifiering med en representant för yrket, såsom en mentor 

eller handledare (mästare). (Kvale, 2000:184).  

Lärande genom deltagande ges alltså en central plats i utvecklingen av yrkesidentitet. Steinar 

Kvale och Klaus Nielsen, båda forskare och förespråkare för situerat lärande beskriver lärande 

som identifikation och menar att ”ju mer kunnande som utvecklas, desto mer självständigt 

handlande och desto större yrkesidentifikation”. Kunnandet kan därmed ses som 

identifikation med en handlingsgemenskap, vilket innebär att upprätthållandet av identitet 
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sker genom att lära sig en specifik kultur, såsom ett yrkesspråk, eller ett visst uppträdande mot 

kunder och liknande. (Höjlund, Göhl & Hultqvist, 2005:105). Yrkeskunnande består därmed 

inte enbart av kunskaper i den direkta yrkesutövningen, utan förutsätter även kunskaper om de 

tekniska, ekonomiska, organisatoriska och sociala principer och traditioner som yrket är 

grundat på. (Ds 2000:62 s.226). Att tala om en praktik inuti själva praktiken ses dessutom 

som mer utvecklande och som något som signalerar medlemskap i större utsträckning, jämfört 

med att tala om en praktik utifrån (Lave & Wenger, 1991:109). Att uttrycka sig som ”vi” om 

arbetsplatsen signalerar exempelvis en känsla av tillhörighet till gruppen, till skillnad från det 

avståndstagande som finns inbyggt i ”dom”. Kvale och Nielsen sammanfattar utvecklingen av 

specifikt lärlingens yrkesidentitet som att den kan komma till uttryck på olika sätt; genom en 

känsla av tillhörighet till den yrkesmässiga gemenskapen, genom en känsla av trygghet inför 

att ta sig an svårare och mer komplexa uppgifter, samt genom att lärlingen ser på omvärlden 

utifrån den yrkesverksammes perspektiv. (Kvale & Nielsen, 1999: kap 3) 

Enligt teorin om situerat lärande kan utvecklingen av en lärande individs yrkesidentitet alltså 

ses som en rörelse inåt mot ett medlemskap i en handlingsgemenskap inom yrket (Kvale & 

Nielsen, 2000:243). För att beskriva denna utveckling närmare kommer jag fokusera på några 

centrala koncept inom teorin för situerat lärande; identitet som deltagande i en 

handlingsgemenskap samt deltagarbanor och legitimt perifert deltagande. 

3.2.1.1 Identitet som deltagande i en handlingsgemenskap 

Ett centralt koncept i teorin om situerat lärande är den handlingsgemenskap10 som den lärande 

individen ingår i. Handlingsgemenskaper finns överallt i olika former, såsom skolklasser, 

arbetsplatser, föreningar etc. Gemensamt för dem är att de utgör någon sorts praktik, som ska 

fylla ett syfte. (Ax Mossberg 2008:30, Wenger, 2006:15f) En handlingsgemenskap beskrivs 

som en uppsättning relationer mellan personer, aktiviteter och omvärlden, där uppsättningen i 

sig kan relateras till andra tangerande och överlappande handlingsgemenskaper. (Lave & 

Wenger, 1991:98). Lärande för en individ i en handlingsgemenskap sker då denne engagerar 

sig i de handlingar som gemenskapen utför och förväntas utföra. (Ax Mossberg, 2008:30) 

Sedan början av 90-talet har begreppet handlingsgemenskap utvecklats och Wenger tillskrev 

det fyra komponenter; praktik, mening, gemenskap och identitet (Wenger, 2006:15). Detta 

kan tolkas som att handlingsgemenskap utgör en arena där människor i en praktik bygger en 

                                                 
10 Alternativa översättningar för Lave & Wengers term community of practice, är bland annat 

”praxisgemenskap” eller ”social praxis”. 
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gemenskap, förhandlar om mening och skapar sina identiteter. (Ax Mossberg, 2008:26). Det 

är vid tillblivelsen av en handlingsgemenskap som identiteter skapas och detta sker genom att 

en repertoar av beteenden och möjligheter framförhandlas (Wenger, 2006:174, Ax Mossberg, 

2008:29). En individs identitet formas under dennes deltagande11 i handlingsgemenskapen 

och bygger på erfarenhet, där även erfarenheten förhandlas fram i samspel med andra. Genom 

lärandet upplever vi vår förändring och utveckling och skapar bilder av vilka vi har varit och 

vart vi är på väg. (Ax Mossberg, 2008:29) 

Ur ett individperspektiv ses följande tre faktorer som avgörande för individens deltagande och 

formande av identitet; graden av engagemang, förmågan att se sin egen roll i sammanhanget 

samt förmågan att själv samordna sig och ställa in sig i ledet under ett gemensamt mål 

(Wenger, 2006:200f). Ur ett organisatoriskt perspektiv påtalas även vikten av att de perifera 

deltagarna ges tillgång till de aktiviteter som företas i handlingsgemenskapen. Det handlar 

inte bara om att ges möjlighet att ingå i det vardagliga arbetet, utan även om att få delta i 

arbetets sociala gemenskap, produktionsprocesser och få tillgång till medarbetare, information 

och resurser. (Lave & Wenger, 1991:100f). Hur denna tillgång organiseras avgör om 

deltagandet främjas eller hämmas (Ibid, 103) och i förlängningen ifall deltagaren kan utveckla 

en yrkesidentitet eller inte. 

3.2.1.2 Deltagarbanor och legitimt perifert deltagande. 

Inom teorin om situerat lärande förekommer ofta begreppet deltagarbanor12 som ett begrepp 

för att följa individer genom lärande och arbete och för att beteckna den kraft att förändra och 

utveckla individuella förutsättningar, som präglar lärande, till skillnad från deltagande i 

allmänhet (Dreier, 2000:95, Lave, 2000:62f). Dessa deltagarbanor tecknar bilden av en 

deltagares riktning på sitt lärande, hur denne börjar som en perifer deltagare för att så 

småningom ingå som en fullständig deltagare i praxisgemenskapen allteftersom färdigheter 

och kunskaper tillägnas och deltagarens uppfattning om sig själv ändras (Lave, 2000:63).  

Ett annat centralt koncept inom teorin om situerat lärande är legitimt perifert deltagande, ett 

begrepp som kan ses som ett instrument för analys av lärande, tillämpbart på alla sorters 

lärandekontexter. Perifert deltagande beskriver en position i den sociala världen och innebär 

att det finns ett flertal, mer eller mindre engagerande och inkluderande positioner att befinna 

sig på i ett deltagarlandskap som utformats av en gemenskap. Förändrade positioner och 

                                                 
11 Alternativa begrepp som Wenger också använder är medlemskap och tillhörande. 
12 Andra vanliga benämningar för samma begrepp är lärandebanor eller trajectories 
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perspektiv utgör en del av förändringarna i aktörernas deltagande, identitet och medlemskap. 

Legitimiteten i det perifera deltagandet handlar om på vilket sätt aktörer ingår och tillåts ingå 

i den gemenskap som den sociala praktiken utgör. Det tangerar alltså begreppet tillgång som 

beskrivits ovan. Här påverkar sociala strukturer och maktrelationer graden av aktörernas 

deltagande och påverkar därmed aktörernas tillgång till lärande och till utvecklande av 

yrkesidentitet. (Lave & Wenger, 1991:35f). För att individen ska röra sig inåt i banorna krävs 

dels tillgång till deltagande (se ovan) samt att denne visar initiativförmåga och söker upp 

lärandesituationer (Elmholdt & Winslöw, 2000:119). 

Att utgångspunkten är ett perifert deltagande antyder att det finns ett centrum. Denna kärna 

betecknas av Lave och Wenger som fullvärdigt medlemskap (full participation). Detta bör 

inte förstås som att en yrkesidentitet får anses ”färdig” eller att en linje av kunnande har nått 

sitt slut. Snarare bör det fullvärdiga medlemskapet betraktas i ljuset av vad det inte är, det vill 

säga ett partiellt deltagande i handlingsgemenskapen. (Lave & Wenger, 1991:36f).  

3.3 Operationalisering av teori 

Identitet kan enligt teorin om situerat lärande alltså ses som en produkt av deltagande i en 

handlingsgemenskap. Hur detta deltagande ser ut och struktureras har avgörande betydelse för 

individens utveckling av yrkesidentitet. Den lärande individen, som i min studie utgörs av 

yrkeselev och gymnasial lärling, kan beskrivas som en legitim perifer deltagare och det 

lärande som sker inom handlingsgemenskapen kan i sin tur illustreras med hjälp av begreppet 

deltagarbanor. Dessa begrepp är relativt abstrakta och därför kommer jag här beskriva hur 

operationaliseringen av teorin har gått till vid utformning och analys av intervjumaterialet.  

Två viktiga begrepp i utformning och analys av intervjuerna har varit handlingsgemenskap 

och deltagarbanor. Det senare begreppet har tjänat som en utgångspunkt för synen på elevers 

yrkesidentitet som i hög grad skiftande, men med ett tydligt mål, om än ett mål formulerat 

inom skolan. Det har även tjänat som inspiration vid utformningen av intervjuguiden, då 

frågorna i hög grad handlat om att låta eleverna reflektera kring sina skiftande positioner, det 

vill säga sin deltagarbana, i relation till deras egen syn på yrkets identitet. Här handlar det om 

hur eleven bedömer sitt eget medlemskap i handlingsgemenskapen i förhållande till vad den 

upplever som ett fullvärdigt medlemskap. I enlighet med Kvale och Nielsen, med fler (se 

ovan) har jag tillämpat en vid tolkning av yrkeskunnande i relation till yrkesidentitet och 

inkluderat yrkesspråk, yrkeskultur och sociala färdigheter i de frågor som fokuserar på vad 

respektive yrkeskategori bör kunna och hur de bör vara. Uttrycket för yrkesidentitet, såsom 
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Kvale och Nielsen beskriver det (se ovan), har också varit guidande vid intervjusituation och 

analys, i det att jag exempelvis har försökt fånga upp elevernas känsla av tillhörighet inom 

yrkesgemenskapen och trygghet inför att ta sig an nya, mer komplexa uppgifter.  

Handlingsgemenskap är det andra viktiga begreppet inför analysen, då det beskriver den miljö 

där lärandet och följaktligen också formandet av yrkesidentiteten sker. Då eleverna beskriver 

de aktiviteter som föregår inom sina respektive handlingsgemenskaper, beskriver de med 

andra ord faktorer som har stor betydelse för formandet av deras yrkesidentitet. I syfte att 

överbrygga gapet mellan teori och empiri vad gäller begreppet handlingsgemenskap har jag 

utgått från utbildningsteoretikern Alan Browns (1996) modell13 för utveckling av 

yrkesidentitet, vid utformning och analys av intervjuerna. Modellen bygger på teorin om 

situerat lärande och förklarar utvecklingen av yrkesidentitet som en social och dynamisk 

process där resultatet av processen kommer vara olika från individ till individ. Som nämnts i 

avsnitt 2.1, beror detta på att somliga individer ser yrkesidentiteten som ett viktigt instrument 

för att söka jobb, medan andra är mer intresserade av en bredare identitet, i vilken 

yrkesidentiteten eventuellt kan ingå. Detta beskrivs som skillnaden mellan att ”make a life” 

och ”make a living”. Några fundamentala teoretiska utgångspunkter för Browns modell är att 

lärande är en relationell och social process, att utvecklingen av yrkesfärdigheter är del av en 

bredare identitetsutveckling, samt att erkännandet av ens yrkesstatus är en socialt medierad 

process, som beror på andra deltagares erkännande av dig, samt din egen känsla av egenvärde. 

I likhet med en socialkonstruktivistisk syn, ser Brown att yrkesidentitetens utveckling är ett 

växelspel mellan det individuella och det kollektiva och att individen i hög grad kan påverka 

strukturer och processer i handlingsgemenskapen. Ett övergripande tema för skapandet av en 

yrkesidentitet handlar om individens inträde i en handlingsgemenskap. Brown beskriver 

utvecklingen av en yrkesidentitet i en handlingsgemenskap enligt följande modell:  

                                                 
13 Modellen togs fram i ett EU-projekt och har tillämpats i ett flertal studier som rör yrkesidentitet, övergång 

mellan skola och arbete, samt karriärutvecklingsfrågor. Se avsnitt 4. 
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Figur 2: Browns modell för utveckling av yrkesidentitet i en handlingsgemenskap (Brown, 1996) 

I Browns modell opererar en rad nyckelfaktorer i utvecklingen av en yrkesidentitet innanför 

handlingsgemenskapens (-ernas) ram. Då dessa i hög grad tjänar som utgångspunkt för 

utformning av intervjufrågor och för analys kommer jag här beskriva dem närmare.  

1. Individuellt engagemang i arbetsplatsens aktiviteter. Individer lär sig hur (min 

kursivering) de ska engagera sig i yrkesaktiviteter genom att göra (min kursivering). 

Individers engagemang och reaktioner på omvärldens förväntningar varierar.   

2. Utveckling av individuell identitet på arbetsplatsen. Möjligheten och viljan att aktivt 

(få) vara med och konstruera sin egen identitet varierar. Somliga individer accepterar 

relativt passivt sin position inom yrket, utan några större förväntningar på att göra karriär 

eller tillfredsställas inom yrket, medan somliga aktivt konstruerar sin egen identitet, i 

vilken yrkesidentiteten förefaller utgöra en viktig del.  

3. Engagemang hos andra i arbetsplatsens aktiviteter. Den enskildes identitetsutveckling 

påverkas även av engagemang, reaktioner och förväntningar hos övriga deltagare i 

handlingsgemenskapen, såsom medarbetare och handledare.  

4. Andras erkännande av ens identitet på arbetsplatsen. Hur man uppfattas av andra 

anställda, chefer, kunder, etc. kan påverka formandet av individens yrkesidentitet. Andras 

erkännande och uppfattningar kan bidra till att forma, bekräfta eller motsäga individens 

utveckling av yrkesidentitet även om de inte alltid är konsekventa eller samstämmiga.  

5. Interaktion med andra inom och utanför handlingsgemenskap. Utmärkande för all 

form av identitetsformning är interaktion mellan individ och omgivning. Skapandet, 

utvecklingen, upprätthållandet och förändringen av en yrkesidentitet påverkas av hur de 

omgivande relationerna ser ut.  

6. Handlingsgemenskaper. Brown adresserar specifikt skolförlagd kontra arbetsplatsförlagd 

yrkesutbildning. Han menar att ifall yrkesutbildningens handlingsgemenskap äger rum i 
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huvudsak på skolan, kan detta göra att individen upplever sig som långt från att tillägna 

sig en uttalad yrkesidentitet, även om denne har tillägnat sig nödvändiga tekniska 

kunskaper för att utföra yrkets aktiviteter.  

 

Utifrån de centrala begreppen deltagarbanor och handlingsgemenskap, samt med hjälp av 

Browns modell för utveckling av yrkesidentitet kan operationaliseringen av teorin beskrivas 

enligt följande figur.  

 

Föremål för 

analys 

Analytiskt begrepp Intervjutema Intervjufrågor som fångar upp 

respektive tema 

Yrkesidentitet 

Deltagarbana 

Elevens syn på yrkets 

identitet 

Vilka kunskaper och egenskaper 

bör en (yrkestitel) ha? 

Elevens syn på sin 

yrkesidentitet 

Upplever du att du förvärvat de 

kunskaper och egenskaper en 

(yrkestitel) bör ha? 

Hur har du utvecklats om du 

jämför din första praktik med din 

senaste? 

Handlingsgemenskap 

Individuellt engagemang 

i praktikplatsens 

aktiviteter  

Hur har ditt deltagande sett ut i 

praktikplatsens aktiviteter?  

Har du fått tillgång till deltagande? 

Vad låg bakom val av utbildning? 

Vad är dina planer efter avslutad 

yrkesutbildning? 

Utveckling av 

individuell identitet på 

praktikplatsen 

Vad låg bakom val av utbildning? 

Vad är dina planer efter avslutad 

yrkesutbildning? 

Engagemang hos andra i 

praktikplatsens 

aktiviteter 

Berätta om hur det var på din 

senaste praktik? 

Hur har din roll sett ut på 

praktikplatsen i relation till 

förväntningar från handledare? 

Andras erkännande av 

elevens identitet på 

praktikplatsen 

Hur har din roll sett ut på 

praktikplatsen vad avser 

ansvarstagande? 

Jobbar du extra på någon av dina 

praktikplatser? 

Har du känt dig som en praktikant 

eller anställd? 

 

Interaktion med andra Hur har din roll sett ut på 

praktikplatsen? 

Har du fått möjlighet att komma in 

socialt? 

Har du haft några särskilda 

förebilder under utbildningen? 

 

Handlingsgemenskap, 

skola kontra praktikplats 

Hur skiljer sig elevens 

motivation/arbetsinsats mellan 

skola och praktik? Varför? 

Figur 3 Operationalisering av teori 
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Intervjufrågorna till höger i figur 3 har i viss mån omformulerats och omstrukturerats inför 

intervjuerna med eleverna i syfte att skapa en följsam intervjusituation, med relevanta 

följdfrågor. Intervjuguiden återfinns i bilaga 2. Då det inte går vattentäta skott mellan de 

teman som figuren ovan visar, bör denna figur i första hand förstås som ett sätt att tematisera 

materialet och göra analysen mer pedagogisk, både för författare och läsare. Som framgår av 

figur 3 har jag använt mig av beteckningen ”praktikplats” för att understryka att även om 

Browns modell fokuserar på arbetsplatsen, så rör det sig i elevernas fall om en praktikplats. 

Jag har medvetet valt att använda mig av ”praktikplats” istället för den formella beteckningen 

APL, då det framstod som den gängse beteckningen i kontakt med elevernas mentorer och 

lärare.  

I samband med operationalisering av teori har jag sett mig tvungen att utveckla Browns 

modell i några avseenden, vad gäller elevens deltagande och engagemang. Det jag saknar med 

modellen är nämligen att den inte adresserar tillgång till deltagande (Se ovan, avsnitt 3.2.1.1) 

i särskilt hög utsträckning. Individens engagemang säger något om deltagandet, men för 

analysen av intervjuerna är det även av vikt att belysa elevernas upplevelse av att ha fått 

möjlighet att delta i yrkesspecifika såväl som sociala aktiviteter inom handlingsgemenskapen. 

Trots att handlingsgemenskapen på elevernas praktikplats har utseendet av en praktikplats är 

det viktigt att ha i åtanke att elevernas APL trots allt utgör en del av elevernas 

gymnasieutbildning och att skolan utgör en viktig del av elevernas identitetskonstruktion. 

Som figur 3 visar har temat Utveckling av individuell identitet på praktikplatsen relaterats till 

frågor som rör elevens val av gymnasieprogram, samt elevens framtidsplaner. Med dessa 

frågor vill jag fånga upp elevens identitetskonstruktion, då det är min bedömning att 

konstruktionen av yrkesidentitet börjar redan vid val av gymnasieprogram. Frågor som rör val 

av utbildning och planer efter gymnasiet syftar även till att fånga upp huruvida eleven ser på 

yrkets identitet som ett sätt att ”make a life” eller ”make a living”, då jag anser att det relaterar 

till individens engagemang i praktikplatsens aktiviteter. 
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4. Tidigare studier 

I Danmark har den arbetsplatsförlagda delen av yrkesutbildningen länge varit relativt väl 

utbyggd jämfört med svensk gymnasial yrkesutbildning. Detta avspeglas också i ett 

jämförelsevis större intresse för forskning på området som rör yrkeselevers lärande på 

praktikplatser. I slutet av 90-talet initierade det danska utbildningsministeriet ett treårigt 

forskningsprojekt, Læring i moderne dansk vekseluddannelse, som skulle kartlägga dels de 

lärandeprocesser som eleverna deltar i under sina praktikperioder och dels växelverkan mellan 

skola och praktik. I ett av projektets temahäften, Vekseluddannelse i håndværksuddannelser. 

Lærlinges oplæring, faglighed og identitet, redogör psykologen Jens Wilbrandt (2002) för 

lärlingarnas syn på sin egen utvecklingsprocess. En aspekt av denna utvecklings- och 

mognadsprocess beskrivs som tillägnandet av yrkesidentitet. Det studien pekade på i detta 

sammanhang var att det gick att peka på två olika riktningar som identitetsutvecklingen kunde 

ta. Den ena gruppen gick mot att hitta en bestämd social position i en gemenskap och för 

dessa framstod det som viktigt att ingå i en handlingsgemenskap med ömsesidigt erkännande 

och tydliga positioner för deltagarna. Den andra gruppen orienterade sig i högre grad mot att 

utvidga sin framtida uppsättning av möjligheter. Medan den första gruppen värderade sin 

egen identitetsutveckling i relation till hur attraktivt yrkets identitet framstod som, verkade 

den andra gruppen värdera sin egen identitetsutveckling utifrån de möjligheter som stod dem 

till buds i framtiden. Projektets resultat pekar övergripande på att yrkesutbildningen haft 

betydelse för yrkeselevernas personliga utveckling vad avser ökad självtillit och 

självständighet, en förändrad inställning till upplärning, fördjupad förståelse för 

utbildningsmässiga mål och större ansvarstagande. De faktorer som framstår som viktiga för 

denna utveckling är att lärlingarna ingår i relationer som erbjuder utrymme för en positiv 

identitetsutveckling, att lärlingarna ges ansvar, tillit och erkännande för sitt yrkeskunnande, 

samt att lärlingarna rör sig uppåt i praktikverksamhetens sociala hierarki.  

I sin avhandling Var dags lärande undersöker Ax Mossberg (2008) lärandet i ett kooperativt 

arbetsmarknadsprojekt utifrån teorin om situerat lärande, där legitimt perifert deltagande och 

handlingsgemenskap utgör studiens analysinstrument. Ax Mossberg studerar kooperativet 

utifrån Wengers fyra komponenter för en handlingsgemenskap; praktik, mening, gemenskap 

och identitet, men fokuserar på praktik och identitet som centrala analysbegrepp för en 

handlingsgemenskap. Genom livsvärldsintervjuer och fältstudier skildrar Mossberg det 

vardagliga arbetet och dess villkor inom kooperativet. I sin studie ser hon att då kooperativet 

saknar strukturer för avancemang går det inte att urskilja varken periferi eller centrum för 
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deltagarna i kooperativets handlingsgemenskap. Då kooperativet saknar en bestämd 

lärandegång och endast kan erbjuda basala arbetsuppgifter, går det inte att identifiera ett 

ytterligare lärande, varför även det ”fulla medlemskapet” uteblir. Avsaknaden av avancemang 

och kvalificerade arbetsuppgifter inom kooperativet gör även att samtliga deltagare utom 

arbetsledarna värjer sig för att identifiera sig med arbetet och arbetsplatsen  

Identitetsskapande i samband med yrkesutbildning berörs i Veronika Bjurulfs studie från 

2012. Med hjälp av intervjuer med elever, före detta elever och lärare försöker hon ta reda på 

varför deltagarna påbörjade sina utbildningar, samt utröna vilka identiteter som 

utkristalliseras i berättelserna. Bjurulf utgår ifrån Wengers syn på identitetsskapande och ser 

att tre olika yrkesidentiteter framträder i intervjuerna: Identitet som tillhörighet, identitet som 

lärandebana, samt identitet som relation mellan det lokala och det globala. De aspekter som är 

mest intressanta för min studie handlar om identitet som tillhörighet och identitet som 

lärandebana. I Bjurulfs studie beskriver eleverna på yrkesprogrammen hur viktigt det är att få 

vara aktiv och jobba med händerna. Studien visar också att tillhörigheten är viktig för att 

känna trivsel på en arbetsplats och för att kunna utvecklas inom respektive yrkesbransch. En 

viktig faktor för detta är att bli lyssnad på och visad erkännande på arbetsplatsen.   

I sin studie av elever vid musikhögskolan i Århus har Nielsen (2006) låtit sig inspireras av 

teorin om situerat lärande och mästarlära. Nielsen argumenterar för att lärande bör förstås i 

relation till pågående social praktik. Genom intervjuer och observationer beskriver studien hur 

tillgång till högskolans musikkultur är en nödvändig faktor för elevernas lärandeprocesser. 

Det handlar om framförallt två stycken lärandeprocesser; lärande som imitation och lärande 

genom uppträdande (performance). Nielsen noterar att båda dessa lärandeprocesser involverar 

och är centrerade runt själva tillägnandet av ett medlemskap i musikkulturen och en identitet 

som musiker.  
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5. Metod 

Syftet med uppsatsen är att undersöka yrkeselevers syn på sin yrkesidentitet, samt vilka 

faktorer som ses som viktiga i denna utveckling. Mitt syfte är därmed i linje med en 

fenomenologisk kunskapssyn, då jag är intresserad av hur människor upplever ett specifikt 

livsvärldsfenomen, nämligen sin yrkesidentitet.  

5.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 

Intresset för människors upplevelser av livsvärldsfenomen har inspirerat den kvalitativa 

intervjun som metod (Kvale & Brinkman, 2009:30). Intervjun som metod för 

kunskapsproduktion kan i första hand ses som en social produktion, där både intervjuaren och 

intervjupersonen är medskapare av kunskap (Ibid, 34). 

Jag har tillämpat kvalitativ metod och genomfört halvstrukturerade livsvärldsintervjuer med 

yrkeselever. Intervjuerna har spelats in och transkriberats inför analys. I mitt fall är intervjun 

ett gott val, då en enkät inte förmår fånga upp nyanser i respondenternas upplevelser på 

samma sätt. Mötet med respondenterna möjliggör också följdfrågor och fördjupningar i olika 

resonemang, vilket inte hade varit möjligt med enkätfrågor. En uppenbar begränsning med 

intervjuer är att uppsatsens tidsram inte tillåter så många deltagare att det skulle kunna vara 

tal om att generalisera resultatet. Att dra generella slutsatser är dock inte uppsatsens syfte. 

5.2 Datainsamling 

Data samlades in under en period på cirka två veckor under vilka jag intervjuade totalt åtta 

elever vid gymnasial yrkesutbildning och gymnasial lärlingsutbildning. Urval, samt 

utformning av intervjuguide beskrivs nedan.  

5.2.1 Urval 

Jag har intervjuat totalt åtta elever enligt följande fördelning: 

 Lärlingselever Skolförlagd utbildning 

Barn- och fritidsprogrammet 2 2 

Handels- och 

administrationsprogrammet 

3 1 

Tabell 1. Programtillhörighet intervjudeltagare 

Av de intervjuade är majoriteten, sex elever, kvinnor. De som går den skolförlagda 

yrkesutbildningen har genomfört två praktiker på ungefär sex, respektive sju veckor. Eleverna 
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som läser gymnasial lärlingsutbildning har genomfört mellan 2-4 praktikperioder av 

varierande längd, men med en total längd om cirka 50 veckor. Urvalet av yrkesprogram som 

ingår i studien har i hög grad dikterats av vilka program som erbjuds inom en inte alltför stor 

geografisk radie, samt av vilka program som har både yrkeselever och gymnasiala 

lärlingselever i årskurs 3 under vårterminen 2015. Eleverna som har intervjuats läser Barn- 

och fritidsprogrammet eller Handels- och administrationsprogrammet. Urvalet har inte gjorts i 

syfte att jämföra de två programmen, eller jämföra skolförlagd yrkesutbildning med 

gymnasial lärlingsutbildning.  

Att det är just sistaårselever som ingår i urvalet har både praktiska och teoretiska skäl. Av 

praktiska skäl är det en fördel att intervjua elever i sista årskursen, då samtliga sannolikt är 

över 18 år och därför inte behöver vårdnadshavares underskrift för att bli intervjuade. Av 

teoretiska skäl är jag intresserad att intervjua de som är i slutet av utbildningen, då dessa 

sannolikt har hunnit få en överblick över de studier de tillryggalagt.   

De gymnasiala lärlingseleverna kontaktades via telefon, efter att deras mentor skickat ut 

skriftlig information (se bilaga 1) via programmets plattform för kommunikation. Elever vid 

de skolförlagda yrkesprogrammen fick jag kontakt med genom att boka in en presentation av 

mig själv och uppsatsens syfte under en gemensam samling. De som kunde tänka sig att bli 

intervjuade fick ge sina kontaktuppgifter, varefter dessa elever kontaktades via telefon.  

5.2.2 Intervjuns utformning 

Intervjuerna genomfördes i grupprum eller klassrum på elevernas skolor. De tog mellan 30-60 

minuter att genomföra och samtliga spelades in på ljudfil. Inledningen av varje intervju 

spelades dock inte in, då denna del innehöll bakgrundsfrågor såsom programtillhörighet, 

tidigare programtillhörighet, samt föräldrarnas yrkestillhörighet. Dessa frågor krävde inte 

vidare följdfrågor för analysens skull, varför de endast skulle medföra merarbete vid en 

eventuell transkribering.  

Att intervjuerna varit halvstrukturerade innebär att de innehållit en uppsättning teman och 

förslag till frågor, men att det funnits utrymme för att ändra frågornas form och ordning under 

själva intervjun (Kvale & Brinkman, 2009:139f). Graden av struktur i en intervjuguide har 

betydelse för studiens resultat och analys. Analysen av intervjumaterialet blir lättare ju mer 

strukturerad intervjuguiden är, men kan å andra sidan bli lidande av en alltför rigid 

intervjuguide ifall det innebär att svar, begrepp, tonfall etcetera hos intervjupersonen inte följs 

upp (Ibid, 147). I föreliggande uppsats har frågornas innehåll och utformning dikterats av 
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teorin om situerat lärande och Browns modell för utveckling av yrkesidentitet (se avsnitt 3.3). 

Att låta frågorna präglas av de teoretiska utgångspunkterna säkerställer att 

intervjupersonernas berättelser innehåller information som går att analysera utifrån valt 

teoretiskt perspektiv. Kvale & Brinkman (2009:122) beskriver detta tillvägagångssätt som att: 

”Projektets tematiska fokus bestämmer vilka aspekter av ett ämne som frågorna kommer 

kretsa kring, och vilka som stannar kvar i bakgrunden.”  

Intervjufrågornas utformning har också dikteras av intervjupersonerna som grupp och av 

intervjusituationen i sig. Få intervjusituationer är helt jämbördiga då du som intervjuare ofta 

styr samtalet och bestämmer vilka frågor som ska ställas och när en fråga får anses vara 

besvarad. (Ax Mossberg, 2008:66). Jag har varit medveten om att frågeställningarna, 

skillnaden i ålder och utbildning mellan mig och deltagarna, samt användandet av teknisk 

inspelningsutrustning riskerat medföra en dimension av bedömning för de deltagande 

respondenterna. I syfte att motverka effekten av dessa faktorer bestämde jag mig för att utgå 

från en parallell intervjuguide. De tematiska forskningsfrågorna bryts då ner i mer dynamiska 

frågeställningar som är formulerade på ett mer lättillgängligt vardagsspråk (Kvale & 

Brinkman, 2009:147f). Jag har dessutom eftersträvat en empatisk och receptiv intervjustil för 

att uppnå en intervjusituation där deltagarna vill och vågar öppna sig.   

5.3 Analysmetod 

I intervjuerna med eleverna har jag ställt frågor om deras erfarenheter, men inte nödvändigtvis 

fått ta del av deras egen tolkning. Mitt mål har varit att beskriva enskilda fall av elevers 

erfarenheter från skola och arbetsliv och spegla dessa berättelser i det specifika teoretiska 

perspektiv som situerat lärande utgör. I tolkningen av dessa berättelser har jag inspirerats av 

Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011:31) och försökt röra mig från frågor om hur till frågor 

om varför, i syfte att förklara utmärkande drag, samt skillnader och likheter i relation till teori.  

I arbetet med den empiriska analysen har jag valt att tillämpa en tematisk analys, vilket kan 

beskrivas som en analysmetod där forskaren identifierar, organiserar, analyserar och 

sammanställer mönster/teman inom en uppsättning data (Braun & Clarke, 2006:79). Det är en 

vida använd analysmetod som gifter sig väl med olika typer av teoretiska ramverk och är 

kraftfull i det avseendet att den kan användas både för att reflektera verkligheten och för att 

undersöka ytan av denna verklighet (Ibid, 81). I föreliggande uppsats har jag utgått från en 

tydlig teoretisk förankring vid framtagandet av teman, i motsats till en mer induktiv metod. 

Denna förankring består av på förhand givna huvudteman som motsvarar nyckelfaktorerna i 
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Browns modell för utveckling av yrkesidentitet. I syfte att motverka att data ”tvingas in” i på 

förhand givna teman, har jag varit öppen för olika sub-teman, vilka även utkristalliserats 

under repeterad genomläsning av materialet. Meningskoncentrering och kodning av 

datamaterialet har skett utifrån operationaliseringens huvudteman och sub-teman. Tabellen 

nedan kan därför ses som en bild av analysens struktur, men också som en utgångspunkt för 

kodning och meningskoncentrering. 

 

Med meningskoncentrering reduceras intervjupersonernas yttranden till kortare formuleringar, 

meningsenheter, i vilka huvudinnebörden framgår. Forskaren formulerar sedan 

Föremål för 

analys 

Analytiska begrepp Huvudtema Sub-tema 

Yrkesidentitet 

Deltagarbana 

Elevens syn på yrkets 

identitet 

Kunskaper och egenskaper. 

Yrkesspråk och yrkesroll 

Elevens syn på sin 

yrkesidentitet 

Kunskaper och egenskaper. 

Yrkesspråk och yrkesroll 

Talar inifrån/utifrån 

yrket/verksamheten 

Handlingsgemenskap 

Individuellt engagemang 

i praktikplatsens 

aktiviteter  

Elevens motivation för deltagande 

i relation till framtidsplaner 

Elevens tillgång till deltagande 

Utveckling av 

individuell identitet på 

praktikplatsen 

Aktiv i val av utbildning 

Aktuellt med praktikplatsens 

erbjudande om yrkesidentitet 

Engagemang hos andra i 

praktikplatsens 

aktiviteter 

Förväntningar från skola och 

handledare 

Medarbetares engagemang i 

praktikplatsens aktiviteter 

Andras erkännande av 

elevens identitet på 

praktikplatsen 

Erkännande från medarbetare och 

handledare 

Erkännande från perifera deltagare 

(kunder, barn, föräldrar) 

 

Interaktion med andra Elevens roll i praktikplatsens 

sociala gemenskap 

Förebilder inom praktikplatsens 

handlingsgemenskap 

 
Handlingsgemenskap, 

skola kontra praktikplats 

Skillnader i motivation mellan 

skola och praktikplats 

Figur 4: Översiktsbild av tematisk analys och kodningsschema 
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meningsenhetens centrala tema som hen uppfattar dem och ställer slutligen en rad frågor till 

dessa meningsenheter utifrån undersökningens syfte. (Kvale & Brinkman, 2009:221f). Här 

blir intervjuarens position som medskapare av kunskap tydlig, då forskaren gör en ansats att 

formulera vad intervjupersonerna själva uppfattar som meningen i sin utsaga. Tolkningen 

begränsas alltså till forskarens uppfattning av intervjupersonens självförståelse. (Ibid, 230).  

Parallellt med meningskoncentrering har kodning skett, vilket kan beskrivas som ett sätt att 

skapa och utveckla meningsfulla kategorier och teman som fångar upp samtliga delar av ett 

intervjumaterial, genom att knyta olika nyckelord och begrepp till olika textsegment. Under 

denna utvecklingsprocess sker en ständig analys av data där skillnader och likheter mellan 

olika kategorier belyses. Efter att den mer fokuserade kodningen har tagit vid går analysen 

från en deskriptiv nivå till en mer teoretisk. (Ibid, 217f).  

Vad som varit föremål för kodning under uppsatsens analys bör också nämnas. Den tematiska 

analysen kräver inte samma detaljrikedom vid transkribering som exempelvis diskursanalys 

eller konversationsanalys (Braun & Clarke 2006:88). Jag har därför fokuserat på att 

transkribera intervjuerna ordagrant och inkluderat aktiviteter hos deltagarna och mig själv i 

form av pauser, skratt och leenden. En tematisk analys sker oftast antingen på en semantisk 

eller latent nivå. På semantisk nivå utgår forskaren ifrån datats explicita eller ”ytliga” mening 

och undersöker inte något bortanför vad exempelvis en intervjudeltagare har sagt under 

intervjun. På den latenta nivån går forskaren bortanför ”det som sägs” och undersöker 

underliggande idéer, antaganden och koncept som tros påverka det som sagts under intervjun. 

(Ibid, 84). I mitt fall har analysen skett på framförallt den semantiska nivån, men i syfte att gå 

från frågor om ”hur” till frågor om ”varför” har analysen stundtals flyttats till en latent nivå.  

Efter en första genomläsning har jag färgkodat och strukturerat intervjumaterialet utifrån 

respektive huvudtema i figur 4. Kodningen kan därmed beskrivas som begreppsstyrd. En 

andra genomläsning gav upphov till sub-teman, vilket föranledde en mer detaljerad 

strukturering av datamaterialet. Genomläsningarna har även lett till att samband mellan olika 

teman utkristalliserats, vilket noterats i kodningsschemat inför resultat och analys.  

5.4 Etiska överväganden 

Jag har utgått från Venskapsrådets forskningsetiska principer (2002) i de frågor som rör 

intervjudeltagarnas integritet. Detta innebär att jag har följt informationskravet och 

samtyckeskravet, samt fingerat alla namn på personer, praktikplatser och skolor. I enlighet 

med dessa principer förvaras dessutom de uppgifter som samlats in utom räckhåll för 
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obehöriga och får enbart användas för forskningsändamål. På grund av tidsbrist har det inte 

funnits möjlighet att delge deltagarna studien i sin helhet innan opponering.  

5.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet inom kvalitativ forskning kan tolkas som huruvida forskaren observerar, identifierar 

eller mäter det den utger sig för att observera, identifiera eller mäta (Bryman, 2013:352). I 

min uppsats handlar validiteten om huruvida mina teoretiska antaganden är valida och om 

utformning och analys av intervjuerna förmår fånga upp yrkeselevernas syn på yrkesidentitet 

utifrån dessa antaganden. I syfte att stärka validiteten har mitt mål varit att så transparent som 

möjligt röra mig från teori till verklighet och med hjälp av operationaliseringen tydliggöra 

utformningen av intervjufrågor och analysbegrepp. Kvale och Brinkman förordar en 

kontinuerlig validering i arbetet med kvalitativ intervjumetod (Kvale & Brinkman, 2009:267) 

och detta är något jag eftersträvat. Den första intervjun jag genomförde bestämde jag mig i 

efterhand för att använda som pilotintervju, då jag upplevde att vissa frågor och ordningar 

behövde modifieras. Jag har ställt kontrollfrågor under intervjuerna för att bekräfta min 

förståelse och tolkning av elevernas svar (validering-in-situ) och transkriberingen har gjorts 

ordagrant för att inte missa begrepp eller betoningar som kan avslöja samband eller nyanser i 

elevernas berättelser. Huruvida intervjufrågorna förmått fånga upp elevernas syn på sin 

yrkesidentitet går självklart att diskutera. Vid genomläsning av materialet framstår vissa 

teman som mer intressanta än andra, vilket jag ser som en naturlig del av analysprocessen.  

Den externa validiteten handlar om möjligheten att applicera studiens resultat på andra 

företeelser av fenomenet (Bryman, 2013:352). I denna uppsats fall är det inte särskilt aktuellt 

att tala om extern validitet, då det rör sig om ett så litet underlag och det inte handlar om att 

dra generella slutsatser om andra yrkeselevers upplevelser av yrkesidentitet. 

I syfte att uppnå reliabilitet vid transkriberingen av intervjuerna har jag först transkriberat 

ordagrant och sedan lyssnat igenom hela intervjun för att vara säker på att jag inte missat 

någon betoning eller nyans i elevernas berättelse. Den externa reliabiliteten är inte särskilt 

aktuell för en kvalitativ studie av mitt slag, då det inte går att tänka sig att det går att replikera 

intervjusituationer eller frysa sociala miljöer och betingelser. Att elevernas erfarenheter av sin 

yrkesidentitet och sin praktikplats presenteras som den gör i föreliggande uppsats, tillskrivs 

inte bara mina tolkningar, utan även elevernas tolkningar och upplevelser vid tidpunkten för 

intervjun. Upplevelser och tolkningar av situationer kan förändras, varför samma 

undersökning, med samma personer, inte nödvändigtvis kommer generera samma resultat.  
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5.6 Metodkritisk diskussion 

En fråga som uppstod tidigt i studiens skede var i vilken utsträckning tillägnandet av 

yrkesidentitet egentligen går att mäta. Jag bestämde mig därför tidigt för att låta studien 

fokusera på just elevernas syn på sin yrkesidentitet. Frågan som då uppstod var om jag skulle 

låta begreppet yrkesidentitet ingå i intervjufrågorna eller inte, då det inte är säkert att det är ett 

bekant eller samstämmigt begrepp för respondenterna. I kontakten med eleverna inför 

intervjuerna framstod det som ett relativt obekant begrepp för många av dem, varför jag 

beslöt mig för att utesluta det begreppet i intervjusituationen och istället fånga upp elevernas 

syn på sin yrkesidentitet utifrån vad teorin om situerat lärande rymmer i begreppet.  

I mötet med eleverna har jag eftersträvat en öppen och ödmjuk hållning inför deras verklighet 

och upplevelser. Jag har försökt ställa mig kritisk till mina tolkningar, både under intervjuerna 

och i analysen, men att det uppstår tolkningar från min sida är ofrånkomligt. Samhällsvetarens 

tolkningar av utsagor är en naturlig del av forskningspraktiken då du som forskare tillskriver 

sociala aktörer motiv och innebörd i sina handlingar och utsagor. (Becker, 2008:25) 

Att genomföra en tematisk analys med på förhand givna teman är inte helt oproblematiskt. 

Förutom forskarens egna tolkningar påförs datamaterialet dessutom färdiga teman som inte 

säkert förmår fånga upp alla nyanser, eller riskerar ”pressa” in datamaterialet i snäva boxar. 

(Braun & Clarke, 2006:83f). En tematisk analys där jag skapat egna teman med hjälp av ett 

flertal genomläsningar hade kunnat minska risken för detta, men i mitt fall upplevde jag 

Browns modell för utveckling av yrkesidentitet som kompatibel med både datamaterial och 

med mitt teoretiska ramverk. De teman som tillkommit har gjort det efter genomläsningar, 

men att dessa teman skulle ”bo” i datat och uppstå bara det läses tillräckligt noggrant är en 

halv sanning. De teman som utkristalliseras ”bor” om någonstans i läsarens/forskarens eget 

huvud och är ett resultat av dennes tankar och förståelse i relation till det den läser (Ibid, 80). I 

syfte att vara tydlig med analysmetodens för- och nackdelar har jag eftersträvat transparens 

vad gäller operationalisering, kodning och analys.   
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt redogör jag för resultatet av intervjuerna. Struktureringen av detta avsnitt 

kommer följa frågeställningarna från uppsatsens inledningsavsnitt:  

– Hur ser yrkes- och lärlingselever på sin egen yrkesidentitet i relation till hur de ser på yrkets 

identitet?  

– Vilka faktorer framhåller eleverna som viktiga i syfte att utveckla en yrkesidentitet i 

samband med sin APL? 

Den första frågeställningen kommer besvaras genom fallbeskrivningar för varje elev där deras 

intervjusvar analyseras utifrån teorin om situerat lärande och Browns modell för utveckling av 

yrkesidentitet. Den andra frågeställningen kommer besvaras genom att jag ”skär” 

intervjumaterialet på andra hållet, det vill säga, med hjälp av de teman och sub-teman som 

dels utgår från Browns modell och dels utkristalliserats under genomläsning och kodning. Då 

det inte går vattentäta skott mellan de olika teman som figuren anger, kommer jag även 

beskriva samband som jag kunnat skönja under arbetet med kodning och tematisering. 

6.1 Hur ser yrkes- och lärlingselever på sin egen yrkesidentitet i relation till hur de ser 

på yrkets identitet? 

Följande fallbeskrivningar bygger på intervjuer med åtta elever vid gymnasial yrkesutbildning 

och/eller gymnasial lärlingsutbildning. Samtliga namn är fiktiva.  

Lina 

Lina läser näst sista året på handels- och administrationsprogrammet med lärlingsinriktning. 

Från början läste hon ett annat yrkesprogram med lärlingsinriktning och valde det i första 

hand utifrån jobbmöjligheter och skoltrötthet. Hon trivdes inte särskilt bra där och efter ett år 

insåg hon att hon hellre ville läsa ett teoretiskt program, men eftersom det skulle innebära att 

hon gick om ett år, såg hon sig tvungen att byta till ett annat program inom lärlingsspåret. 

Eftersom hon var borta från skolan en termin kommer hon ta studenten senare under året. Hon 

har ingen större lust att stanna inom handels och mot bakgrund av detta och hur hennes val av 

utbildning gick till, framstår betydelsen av att tillägna sig en yrkesidentitet som butikssäljare 

inte som särskilt stor i Linas fall.  

Lina tycker att det viktigaste en butikssäljare bör kunna är att lyssna på kunden och ställa 

frågor för att kunna "klura ut" dess behov. En butikssäljare ska även vara öppen och artig och 

kunna ta kontakt. Eleven beskriver yrkesspråket som att butikssäljaren ska kunna visa en 
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personlig sida av sig själv, men kanske inte sitt personliga jag. Vad gäller produktkunskap och 

liknande kompetenser beskriver eleven det som att det lär man sig per automatik i respektive 

butik. I relation till det hon redogjort för vad gäller egenskaper och kunskaper för en 

butikssäljare anser Lina att hon inte riktigt är där än. Sin egen position relaterar hon dels till 

sina erfarenheter på praktikplatserna, men också till själva utbildningen. Hon beskriver 

exempelvis hur hon inte fått möjlighet att göra alla uppgifter som skolans arbetshäften 

föreskriver, samt att hon rent tekniskt fortfarande går i årskurs två, även om hon gjort lika 

mycket praktik som sina klasskamrater, då hon var borta nästan en termin från den 

skolförlagda delen av utbildningen. I relation till hennes erfarenheter från praktikplatserna 

upplever eleven att hon har blivit en sämre säljare då hon jämför nuvarande praktik med 

föregående. Där hon är nu uppmuntras nämligen inte samma kundkontakt som på förra och i 

sin position som praktikant upplever hon inte att hon har makt att förändra inställningen på 

arbetsplatsen. 

E: Jamen det är som, sättet som dom jobbar på skiljer sig så mycket, så det blir så olika 

kvalitet. Nog kan jag dra på mig lasset att köra racet själv och göra allt det där, men det 

är ingenting dom prioriterar (…) Jamen typ det här med att följa med kunden och allt 

det där, det behöver man ju inte göra på (butiksnamn), nog skulle jag kunna göra det, 

men det är ju som ingen, hur ska man beskriva det… 

I: Ingen som uppmuntrar dig till det eller? 

E: Jo, dom säger som ”visst får du göra det, men det spelar ingen roll” typ och då känns 

det ju inte sådär (…) Då är det som, dom har inte det där lilla extra. Det saknas. Jag vet 

inte, ska jag komma in som praktikant och bara ”NU KÖR VI” (Skratt) 

I: Kanske det, kanske det behövs!  

Vad avser tillgång till deltagande upplever hon att nuvarande praktikplatsen inte gett henne 

möjlighet att lära sig det hon ser som viktigt. Mycket av den första tiden gick åt till att fronta 

varor och då detta var ett ensamarbete i en isolerad del av butiken upplevde hon inte heller 

tillgång till den sociala gemenskapen. Det går att skönja ett avståndstagande i elevens 

beskrivning av åtminstone den nuvarande praktikplatsen och hon talar ofta om 

handlingsgemenskapen där som ”dom” och inte ”vi”. Hon upplever dock att hon utvecklat 

sociala färdigheter inom yrket, både i relation till kunder och till andra anställda. Trots att 

eleven inte ser en långsiktig framtid inom yrket, ger hon dock bilden av att engagera sig i 

handlingsgemenskapens aktiviteter. Hon bad själv om att få utföra mer komplexa uppgifter än 

frontning av varor och ser ett värde i att utföra de uppgifter som utbildningens arbetshäften 
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föreskriver. Engagemanget hos omgivningen (skola/handledare) förefaller dock avgörande för 

Lina. Möjligtvis beror detta på att eleven inte har tydlig motivation och intresse för att själv 

aktiv konstruera en yrkesidentitet. I föregående citat beskrivs det låga engagemanget hos 

medarbetarna och Lina upplever att den ”slapphet” som präglar nuvarande praktikplats kan ha 

smittat av sig på henne. Vad gäller engagemang från skolan och lärarnas håll beskriver hon en 

viss uppgivenhet inför skolans låga krav när det kommer till arbetshäftenas uppgifter.  

E: Det finns en, ”101 frågor” heter den och det är inriktade frågor på … jamen till 

exempel ”tänk på hur du tar emot en stressad kund”, typ. Alltså det är väldigt inriktade 

frågor på olika delar, så dom är jättebra, (…) och så frågar jag min lärare efter ett halvår 

”du, dom här uppgifterna i pärmen, ska man göra dom eller?” och ”ja, vaddå för 

uppgifter?” ”jamen dom där 101 övningarna” ”ehm, jaaa… alltså, om du vill…” 

I: Ok… 

E: Det är som bara att ”jaha, om jag vill?!” 

I: Ja… det öppnar upp för att man kanske inte blir så motiverad? 

E: Ja, exakt, alltså det är ju typ, jag har gjort dom bara för att, eller jag har gjort några 

(skratt) … men det är ju som, det är ju ingen som gör dom (…) ja man får som intrycket 

av att det spelar inte så stor roll och då är det ju som att varför ska jag göra det? varför, 

jamen alltså vad är det för mening med utbildningen om det inte spelar någon roll? 

På frågan om vad som skiljer sig mellan skolans och praktikplatsens handlingsgemenskap och 

hur det påverkar motivation, svarar eleven att det handlar om att ute i arbetslivet står hennes 

rykte på spel på ett annat sätt än i skolan. Skolan finns där för dig oavsett, medan du behöver 

bevisa dig på en arbetsplats.  Eleven verkar alltså motiveras i hög grad av att få ett jobb, även 

om det (helst) inte måste vara inom butik. Detta kan kopplas till Browns idé om att make a 

life, not a living, vad gäller elevens identitetskonstruktion. 

Sara 

Sara är inte heller intresserad av yrket butikssäljare, eller ens branschen. Hon valde handels- 

och administrationsprogrammet med lärlingsinriktning för att hennes kompis valde det, och 

för att hon var skoltrött. Trots ett sviktande intresse för yrket ska hon jobba extra som 

butikssäljare efter gymnasiet innan hon läser vidare till något inom vård och omsorg. Här 

förefaller alltså finnas åtminstone ett kortsiktigt behov av att tillägna sig en yrkesidentitet.  

Sara talar i hög grad inifrån yrket då hon beskriver hur många utifrån tror att jobbet som 

butikssäljare skulle vara enkelt. I beskrivningen av vad som är viktigt för en butikssäljare att 
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kunna, återkommer Sara ofta till "ansvar". Ett ansvar för kassan, ett ansvar för kunden, med 

mera. Hon betonar ärlighet och ödmjukhet, samt vikten av att kunna vara sig själv samtidigt 

som en butikssäljare måste kunna anpassa sitt språk och beteende beroende på kund. I relation 

till vad Sara ser som viktiga egenskaper och kunskaper säger hon sig främst ha utvecklat sitt 

sätt att bemöta kunder. Detta har hon framförallt lärt sig på sin föregående praktikplats där 

hon "kastades in" och tvingades ta ansvar. Att bli behandlad som en anställd på detta sätt var 

något som Sara uppskattade mycket och saknar på sin nuvarande praktikplats, där hon 

upplever att hon "gått tillbaka" och verkligen känner sig som en praktikant. Trots att eleven 

inte uppvisar särskilt stort intresse för yrket eller för en långsiktig karriär inom det, är det 

tydligt att eleven engagerar sig i arbetsplatsens aktiviteter och i konstruktionen av sin 

yrkesidentitet. Att bara fronta och göra "skitgöra" gör att hon känner sig understimulerad och 

som att hon inte lär sig något.  

I: Kan du dra några paralleller till praktikplatser där du inte har fått ta lika mycket 

ansvar och inte kommit in? Har det känts mer som en praktikant där? 

E: Jaa, jag känner mig litegrann så på (första praktikplatsen). Ganska mycket så där jag 

är nu. Jag får inte riktigt lika stor möjlighet att lära mig, typ kassan har jag inte fått lära 

mig och jag fyller ändå 19 år. Och … då känner man att … det är inte riktigt där. För att 

(föregående praktikplats) var ändå så mycket mer att de hade tillit till en, och om man 

råkade göra något fel så var det inga problem, det var som inte något stort som hade 

hänt, utan dom sa ”man löser det bara på det här viset istället”. Och liksom nu står jag 

och frontar (…) jag tycker inte riktigt att jag har lärt mig någonting, sen jag kom dit.  

I: Just det… Så här på den senaste som du är på nu, hur skulle du beskriva din roll där? 

E: Jaa, jag känner mig nästan lite lägre, än vad jag gjort på (föregående praktikplats), 

där känner jag mig som en anställd. Och nu känner jag mig som, verkligen som en 

praktikant som får göra skitjobbet, som får fronta, jamen jag kan ju bara ta ett exempel. 

Igår frontade jag liksom i fyra timmar och det är inte riktigt rimligt … för en som går i 

trean och går ut i sommar, nääe… man känner verkligen skillnad. 

I: Hur gör det här att, känner du att du lär dig något då? 

E: Nä jag har inte lärt mig något speciellt faktiskt. Frontning, jamen det kan man sen 

ettan. Det är utmaningar jag söker och jag hittar dom inte där jag är nu. 

Sara har lyft detta med sin mentor, men upplever att handledaren på praktikplatsen inte har tid 

för hennes upplärning. Sara betonar att det är viktigt att visa framfötterna på praktikplatsen 
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för att få jobb, även om hon själv verkar mer intresserad av att få ett jobb, överhuvudtaget, än 

ett jobb just som butikssäljare. Hon tycker dock att det är svårare att ta initiativ på nuvarande 

praktikplats jämfört med föregående, då hon inte upplever samma höga förväntningar på sig 

och inte ges samma tillit och ansvar. Sara har haft tydliga förebilder som både varit duktiga på 

sitt yrke som butikssäljare och även varit väldigt välkomnande mot henne och upptagit henne 

i gemenskapen. Att hon haft goda erfarenheter från föregående praktikplats blir ännu tydligare 

då hon uttrycker sig som "vi" om den handlingsgemenskapen, till skillnad från nuvarande 

praktikplats som ofta benämns som "dom". Här kan det således vara tal om en ytterst lokal 

yrkesidentitet, snarare en "verksamhetsidentitet". 

Annie 

Annie läser sista terminen på barn- och fritidsprogrammet med lärlingsinriktning och gjorde 

sitt gymnasieval utifrån intresse först och främst. Att det blev just lärlingsinriktning hade att 

göra med att hon var väldigt skoltrött sen nian. Annie ser inte särskilt stora jobbmöjligheter 

som barnskötare och har planer på att läsa socionomprogrammet efter att hon är färdig med 

gymnasiet. Att hon inte ser särskilt stora jobbmöjligheter inom yrket och inte har några planer 

på att läsa vidare till förskolelärare vittnar om att Annies behov av att aktivt tillägna sig en 

yrkesidentitet inte är särskilt stort.  

Annie säger sig ha en mer komplex bild av yrket nu än innan hon började utbildningen, vilket 

hon kopplar till att skolan ställt högre krav på hennes insats än hon förväntade sig. Hon räknar 

upp många egenskaper och kunskaper som hon anser en barnskötare bör ha, såsom tålamod, 

samarbetsförmåga, prioriteringsförmåga, vara anpassningsbar och stresstålig etcetera. Hon 

talar också om vikten av att kunna gå in i en yrkesroll och utstråla professionalitet, 

exempelvis i mötet med föräldrarna. Annie tycker att hon har kommit in bra i själva 

arbetsmönstret och det vardagliga arbetet på förskolan och tycker också att hon blivit mer 

stresstålig och fått bättre tålamod. Även mötet med förskolebarnens föräldrar känns mycket 

tryggare idag, jämfört med i början av utbildningen, då hon tyckte det var svårt att utstråla 

trygghet och säkerhet i just den situationen. Trots att hon kan se att hon själv har utvecklats 

beskriver hon sin egen position till yrkets identitet som något osäker. "jag känner mig som en 

osäker barnskötare", säger hon, mest för att hon inte vet ifall hon gör 100 % rätt. Hon menar 

att hon tycker det ställs många krav på att hon ska "bocka av" uppgifter, men att hon inte 

upplever särskilt höga förväntningar på sig från handledare. Hon är alltså osäker på kvaliteten 

på sina kunskaper. Annie tycker ändå att hon har fått tillgång till deltagande i yrkets 

aktiviteter, framförallt på nuvarande praktikplats. På första praktikplatsen kände hon sig 
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"verkligen som en praktikant" och beskriver hur personalen undvek henne och lät henne inte 

äta med förskolebarnen. Det Annie verkar förknippa med att känna sig som en praktikant, 

verkar dels vara en känsla av utanförskap, men också av att inte ges ansvar, vilket hon menar 

gör henne osäker. Hon jämför med sitt extrajobb där hon jobbat fyra månader och känner sig 

mer säker, just för att hon får mer ansvar där. Annie ser även ett samband mellan att få betalt 

och sin egen insats. Hon frågar alltid sin handledare på förskolan för att lära sig, men på sin 

arbetsplats är hon mån om att inte framstå som en börda, eftersom hon får betalt, så där anser 

hon själv att hon anstränger sig mer. På sin andra praktikplats trivdes hon jättebra och fick bra 

kontakt med både personal och föräldrar.  

E: (…) Andra året, det är det bästa, alltså jag var så himla glad det året, gud vad jag 

trivdes på min praktikplats. Och jag saknar den nu, det gör jag, jag vill tillbaka dit, 

fastän jag trivs på den praktik jag är på nu.  

I: Och vad var skillnaden på den i tvåan då? 

E: Jag fick så himla bra kontakt med all personal. Och alla verkade faktiskt uppskatta 

att jag var där. Föräldrarna sa det till mig, att jag var som en i personalen. Det var vissa 

föräldrar som hörde av sig till mig senare, bad om mitt telefonnummer för att dom ville 

att jag skulle vara barnvakt åt deras barn. Liksom, såna där grejer, jag fick sån himla bra 

kontakt med alla. 

Trots att Annie inte ser framför sig en långsiktig yrkesbana inom förskola eller som 

barnskötare, förefaller alltså ändå andras erkännande av hennes insats vara viktig.  

Sofie 

Sofie går sista terminen på det skolförlagda barn- och fritidsprogrammet med inriktning 

personlig tränare. Valet gjordes främst utifrån intresset för hälsa och träning, men också för 

att programmet hade mycket praktik. Hon jobbar just nu extra som gruppträningsinstruktör 

och kommer söka jobb som det efter gymnasiet också. Intresse och motivation för att aktivt 

konstruera en yrkesidentitet kan alltså uppfattas som närvarande. 

Då Sofie beskriver vad en gruppträningsinstruktör bör kunna och hur den bör vara talar hon i 

hög grad inifrån yrket, utifrån sina egna erfarenheter som gruppträningsinstruktör. Hon 

beskriver exempelvis att man bör ha kunskaper om kropp och anatomi, men även vara glad, 

positiv och inte vara rädd för att göra bort sig. Hon ser det också som viktigt att kunna 

anpassa ett pass efter deltagarna och att kunna bekräfta dem och kommunicera med dem.  
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E: Och sen vad jag tycker märks mycket, det är hur man får eleverna, eller deltagarna 

att bli sedda. Att ibland kolla ut över dom, har man kontakt så att dom vet att du kollar 

på dom. Titta på dom och ibland, lås ögonkontakt med någon en kort sekund, ge dom 

ett leende. Bekräfta att dom gör rätt. Liksom, ge dom bekräftelse, för det vill alla 

människor ha. Särskilt i träning om man kanske inte känner att man är superduktig. 

Man kanske ser någon som inte gör totalt rätt, men dom försöker sitt bästa, då måste 

man ge dom bekräftelse, för att då förstår dom att ”jamen hon tycker att jag är duktig 

typ” och då vill man ju fortsätta. 

Sofie beskriver det också som en yrkesroll man går in i och att den man är som instruktör 

måste inte motsvara den man är utanför träningssalen. Hon ser sig inte som fullärd ännu, men 

känner att det hon saknar i passuppbyggnad tar hon igen i utstrålning och entusiasm. Det var 

under första praktiken som hon fick möjlighet att utveckla både tekniska och sociala 

egenskaper, men framförallt i sitt extrajobb utanför skolan, som gruppträningsinstruktör. 

Under senaste praktiken upplever hon att hon inte fått ta samma ansvar eller delta i 

handlingsgemenskapen på samma sätt som förra praktiken och med det upplever hon också en 

tillbakagång i lärandet och identitet. 

I: Ja det är ju ganska talande, det du säger, att i tvåan fick du ta mycket ansvar och då 

rörde du dig och förde dig med en helt annan säkerhet. Och det här var ju då du var 

yngre och inte hade jobbat heller så mycket som instruktör. 

E: Nä då hade jag inte jobbat någonting alls. 

I: Nä, och nu när du har jobbat kommer du till en praktikplats och känner plötsligt lite... 

E: ”Jag är praktikant” (skratt). 

I: Ja, den här praktikantstämpeln kommer. 

E: Och det är inte kul! Det är inte kul. Man måste få ta ansvar och liksom, vissa vill inte 

ta ansvar, nä ge inte dom ansvar, men dom som verkligen visar att dom vill ta ansvar, 

ge dom ansvar, för då kommer dom växa som personer. Det tycker jag märks på alla. 

Eleven beskriver hur hon och övriga praktikanter fick ta över ordinarie personals 

städuppgifter och gavs därför inte möjlighet att delta i yrkesrelevanta aktiviteter eller den 

sociala gemenskapen. Eleven beskriver det som en ond cirkel, där brist på social interaktion 

med de övriga medarbetarna gör henne mindre självsäker och att bristen på ansvar gör att hon 

även backar socialt. På sin första praktikplats beskriver hon istället hur hennes handledare och 

medarbetare var "intresserade av henne" och lät henne ta plats. 
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John  

John läser sista terminen på handels- och administrationsprogrammet med lärlingsinriktning 

och valde det utifrån ett intresse för försäljning och kläder, men också utifrån det faktum att 

han inte tycker om att plugga. Han har länge vetat att han vill jobba med service och 

försäljning och efter gymnasiet kommer han att jobba inom hotell och restaurangbranschen. 

Att John aktivt sökt konstruera sin identitet som butikssäljare framgår tydligt då han beskriver 

hur han vill odla sin egen säljstil. 

E: Jag vill bygga relationer med mina kunder. Folk ska säga såhär ”jag ska gå till John 

och handla på (butiksnamn)” och inte ”jag ska gå på (butiksnamn) och handla”. Och då 

måste man sticka ut så att folk kommer ihåg mig.  

Viktiga kunskaper och egenskaper för en butikssäljare beskriver eleven som förmågan att 

kunna ta folk, läsa av folk, vara sig själv, ha roligt, kunna övertyga folk men samtidigt vara 

förtroendeingivande och ärlig. Produktkunskap ser han som viktigt beroende på vad 

produkten är. John ger exempel på dessa egenskaper och kunskaper hos sig själv och menar 

samtidigt att han "sticker ut som säljare", vilket säger något om hans syn på sin position. Han 

beskriver hur synen på säljaryrket är i princip densamma som då han började utbildningen, 

vilket också talar för en trygghet inför yrket. Han påtalar dock att praktiken gett honom en 

chans att växa in i yrket och att han har utvecklats mycket under utbildningen, framför allt 

vad gäller kundbemötande och produktkunskap. John talar inifrån yrket då han beskriver det 

som en yrkesroll han går in i. Han är dessutom bestämd i den uppfattningen att det inte går att 

plugga sig till en bra säljare, utan det är något man har i sig.  

E: Alltså man kan aldrig läsa i en bok hur man tar hand om en kund, det går inte, så den 

var skräp alltså. Man ska direkt ut i verkligheten. Böckerna kan man skippa. 

John upplever att han har fått tillgång till deltagande i handlingsgemenskapen på sina 

praktiker, både socialt och yrkestekniskt. Denna tillgång relaterar han till sitt eget individuella 

engagemang och att butikschefer gett honom ansvar då han visat framfötterna. Han har även 

fått erkännande ifrån personer inom yrket. Han har exempelvis stamkunder som väntar på att 

bli hjälpt av honom och på båda sina praktikplatser blev han snabbt erbjuden extrajobb. 

Ida 

Ida läser sista året på barn- och fritidsprogrammet med lärlingsinriktning. Det som tilltalade 

henne med programmet var i första hand att lärlingsutbildningar gav jobb efter gymnasiet. 

Hon hade dessutom praktiserat på en förskola en vecka under högstadiet och var intresserad 
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av barns utveckling. Efter gymnasiet har eleven tänkt söka jobb som barnskötare på en 

förskoleavdelning där hon gjort praktik under utbildningen och efter att ha läst upp ett betyg i 

engelska planerar hon att studera vidare till förskolelärare. Mot denna bakgrund framstår det 

därmed som eftersträvansvärt för Ida att tillägna sig en yrkesidentitet som barnskötare.  

Ida räknar upp en rad egenskaper och kunskaper som en barnskötare bör ha, såsom att vara 

social, lugn, stresstålig, kunna lära ut på rätt sätt, fånga barnens intresse, bjuda på sig själv, 

kunna bygga relationer med föräldrarna och med kollegor, kunna samarbeta och söka 

lösningar på problem. Hon har insett att yrket kräver mycket reflektion, dokumentation och 

observation. Ida upplever att hon kan en del av det hon beskrivit som viktiga egenskaper och 

kunskaper, men att hon ser det som att man inte blir fullärd inom yrket.  

E: Ja först visste jag inte riktigt hur det skulle vara, men ju mer jag har jobbat har jag ju 

sett mer och mer, och jag har ju lärt mig mer och mer också. Så det är mer att ta in och 

göra själv. Sen vet jag inte riktigt om jag gör allt jag tänker på, men det mesta ändå.  

Ida uttrycker sig ofta i "vi"-form om kollektivet barnskötare, vilket tyder på en identifikation 

med yrket och inte bara en enskild arbetsplats, som i Saras fall (se ovan) 

E: Vi måste också ha bra, alltså med föräldrar, inte bara ha koll på barnet utan också få 

en liten relation med föräldrarna också. 

Ida upplever att hon har blivit tryggare med både föräldrar och barn och beskriver hur barnen 

på förskolan ger henne mycket bekräftelse. Hon påtalar också den positiva feedback hon fått 

av handledare och kollegor. Ett exempel på praktikplatsens erkännande är dels att hon 

vikarierar då och då, men också att hon blivit erbjuden jobb på sin gamla praktikplats. Ida 

betonar den sociala gemenskapen som viktig och de förebilder hon har haft inom yrket har 

varit de kollegor och handledare som både varit duktiga på yrket och som varit välkomnande 

mot henne. Andras engagemang i arbetsplatsens aktiviteter framgår här som viktig i elevens 

identitetskonstruktion då hon också upplever att det varit svårare att komma in socialt på 

nuvarande praktikplats på grund av att stämningen är lite sämre jämfört med förra. Ida 

upplever också att hon inte har samma tillgång till deltagande på nuvarande praktikplats, men 

att detta kan beror på att personalstyrkan är större på denna praktikplats jämfört med 

föregående, där det gavs fler möjligheter att visa vad hon kunde. Ida upplever att personalen 

gett henne tillit på båda praktikplatser, men att hon fortfarande känner sig som en lärling då 

hon till exempel inte får vara ensam med barnen. Hon engagerar sig tydligt i praktikplatsens 

aktiviteter och beskriver exempelvis att hon gärna deltar i planeringsmöten och liknande, samt 
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att hon är noggrann med att reflektera och skriva i sin loggbok om vad hon är med om under 

dagarna. Hon lägger även mycket kraft på att planera och genomföra uppgifter från skolan på 

praktikplatsen. Ida känner överhuvudtaget att det är lättare att anstränga sig på praktikplatsen, 

för där är ansvaret mer delat än det är i skolan. 

Linn 

Linn går sista året på det skolförlagda handels- och administrationsprogrammet. Hon 

funderade på att välja ett "roligare" program, men ville gå något som kunde ge jobb. Hon 

hade dessutom fått rekommenderat handelsprogrammet av sin kusin som gått det tidigare. 

Efter gymnasiet vill hon först jobba, gärna på den butik där hon gör praktik nu, och sen läsa 

vidare, helst något inom ekonomi eller försäljning. Mot denna bakgrund framstår det därför 

som önskvärt för Linn att tillägna sig en yrkesidentitet som butikssäljare.  

Linn ser teoretiska kunskaper om ekonomi och liknande som viktigt för inköpare och 

liknande, men för butikssäljare är det viktigast hur du är som person. Hon ser det som viktigt 

för en butikssäljare att vara utåt, öppen, ärlig, samt kunna läsa av kunden och anpassa språk 

och bemötande efter person och situation. I relation till detta känner sig eleven som en 

butikssäljare och på sin nuvarande praktikplats upplever hon att hon blir behandlad mer som 

en anställd än som en praktikant.  

I: Tycker du att du har fått bli som en del av arbetslaget på praktikplatserna?  

E: Mhm, det tycker jag verkligen. På den jag är nu känns det verkligen som att jag blir 

behandlad som en som jobbar där och inte en praktikant. Och då känns det som att man 

lär sig mer också, att man inte typ blir den som får göra skitgöra utan… att man 

faktiskt, jamen får vara en av dom och ja… känna som att man jobbar där. 

Linn upplever att hon fått tillgång till deltagande för att utveckla dessa kunskaper och 

egenskaper under sina praktiker och upplever att hon även blivit inbjuden i den sociala 

gemenskapen på praktikplatsen och fått chansen att visa vem hon är. Hon betonar vikten av 

att ges ansvar för att kunna lära sig och att inte bara få göra "skitgöra", för att få känna sig 

som en anställd och inte som en praktikant. Linn kopplar i hög grad samman lärande med att 

få göra och lärande genom erfarenheter och kan själv märka att hon blivit bättre på att bemöta 

kunder. Linn tycker det är stor skillnad på sin motivation och sitt engagemang i skolan 

jämfört med praktikplatsen. Hon menar att motivationen är lägre i skolan för hon känner inte 

att hon får ut så mycket av den, till skillnad från praktikplatsen där framtida jobbmöjligheter 

står på spel. Skolan är mer en social arena, än en plats för att forma framtiden. 
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6.1.1 Sammanfattning frågeställning 1 

Hur ser eleverna på yrkets identitet? 

Samtliga elever fokuserar på de sociala och kommunikativa/relationella aspekterna av yrket 

då de beskriver vilka egenskaper och färdigheter som är viktiga för det yrke som deras 

utbildning utbildar för. För de som läser till butikssäljare återkommer begrepp som ”öppen”, 

”ärlig”, ”kunna läsa av folk” samt ”anpassa bemötande efter kunden”. Kunskaper om produkt, 

ekonomi och marknadsföring tas alltså inte upp i särskilt hög utsträckning och de flesta elever 

menar att produktkunskap är något man lär sig på respektive arbetsplats och något som sker 

per automatik. De som läser till barnskötare betonar i ännu högre utsträckning sociala och 

relationella färdigheter av yrket, såsom samarbetsförmåga, prioriteringsförmåga, tålamod, 

etcetera. Även Sofie som läser till gruppträningsinstruktör tonar ned de tekniska färdigheterna 

och betonar istället att du först och främst ska kunna entusiasmera dina deltagare och kunna 

anpassa nivån efter deltagarnas kunskaper och förutsättningar.   

Hur ser eleverna på sin egen yrkesidentitet? 

Elevernas syn på sin egen yrkesidentitet och var de befinner sig i sina deltagarbanor varierar i 

stor utsträckning. Linn uttrycker att hon känner sig som en butikssäljare och John, som 

började utbildningen med en tydlig målbild upplever sig som trygg i rollen som butikssäljare. 

Det erkännande han får från kunder, medarbetare och yrkesnätverk tillskriver honom ett 

fullvärdigt medlemskap. Både Sofie och Ida menar att man inte kan bli fullärd inom yrket, 

men att de har många viktiga egenskaper och kunskaper som respektive yrke kräver. Båda 

dessa uttrycker sig dessutom i stor utsträckning inifrån yrket under intervjuerna. Annie ser sig 

som en ”osäker barnskötare” och uppger att hon inte är säker på att hon gör rätt i vissa 

situationer, då hon tycker att handledaren har låga förväntningar på hennes insats. Lina 

uppvisar ett avståndstagande gentemot nuvarande praktikplats och beskriver 

handlingsgemenskapen som ”dom” istället för ”vi”. Hon upplever inte sig själv som 

”fullvärdig medlem” och kopplar detta dels till att praktikplatserna inte låtit henne delta i alla 

aktiviteter, men också till att hon formellt sett bara gått två år på utbildningen. Att hon ser sig 

som en sämre säljare på nuvarande praktikplats jämfört med föregående vittnar dock om att 

yrkesidentiteten kan ha upplevts närmare i ett tidigare skede, för att sedan upplösas på den 

nuvarande praktikplatsen. 

Att med mer eller mindre jämna mellanrum växla mellan handlingsgemenskaper är inte enbart 

positivt. Elevens positioner i deltagarbanorna kan nämligen komma att skifta beroende på 

vilken arbetsplats de är på för närvarande. Har eleven upparbetat en viss position på en 
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praktikplats, både i arbetsuppgifterna och i det sociala samspelet med kollegor, är det inte helt 

enkelt att komma till en ny praktikplats. Detta beskriver exempelvis Sara då hon säger att hon 

känner sig vilsen på nuvarande praktikplats, men att hon skulle känna sig trygg om hon skulle 

gå tillbaka till sin föregående praktikplats. Trots att Sara inte vill jobba inom handels 

uttrycker hon sig i hög grad inifrån yrket under intervjun, men bara då det handlar om hennes 

föregående praktikplats, på vilken hon trivdes. Det handlar därmed mer om en identifikation 

med verksamheten i sig, än med själva yrket.     

En intressant iakttagelse är att många elever kan beskriva en tydlig övergång antingen från 

”praktikant” till ”anställd” och/eller tillbakagången, från känslan av ”anställd” till 

”praktikant”. Sofie kopplar i hög grad känslan av att gå från att känna sig som en del av 

arbetslaget, till känslan av att vara praktikant till en brist på tillit och ansvar, men också till ett 

utanförskap i den sociala gemenskapen. Sara kopplar sin tillbakagång till ”praktikant” i högre 

grad till enbart brist på ansvar, tillit och utmaningar. Dessa övergångar blir enligt mig särskilt 

intressanta att undersöka, då just detta spänningsfält kanske mest tydligt klarar av att belysa 

exakt vilka faktorer som eleverna ser som viktiga vid utvecklingen av yrkesidentitet. 

6.2. Vilka faktorer framhåller eleverna som viktiga i syfte att utveckla en yrkesidentitet 

i samband med sin APL? 

Uppsatsens andra frågeställning besvaras genom att ”skära” intervjumaterialet från andra 

hållet. Jag kommer strukturera resultatet utifrån analysbegreppet Handlingsgemenskap och 

tillhörande teman och sub-teman som återfinns i figur 4 i avsnitt 5.3.  

Individuellt engagemang i praktikplatsens aktiviteter 

Det individuella engagemanget är närvarande i samtliga elevers berättelser och ses som 

viktigt. Exempel på hur detta engagemang tar sig uttryck handlar om att ta initiativ, vilja ta på 

sig mer ansvar, få svårare uppgifter och även göra sådant som ligger utanför det "roliga" eller 

"relevanta". Sofie beskriver exempelvis hur hon sätter sig och pratar med kunder då hon inte 

har något att göra och Sara tar på sig att kasta kartonger på sin praktikplats för att hon tycker 

”att en trea ska ta det ansvaret”. Några av eleverna tar upp hur viktigt det individuella 

engagemanget är för att få anställning. Sara uttrycker det på följande sätt: 

E: Redan från ettan märker man att ”okej, nu har jag ett ansvar som praktikant här, jag 

måste visa framfötterna om jag vill ha jobb”. Och då, då blir det alltså, för mig blir det 

automatiskt att jag börjar ta mer och mer ansvar på dom ställena jag är.  
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Det ligger nära till hands att koppla intresse för yrket till graden av individuellt engagemang i 

praktikplatsens aktiviteter. Av Linas och Saras berättelser framgår dock att även om de inte är 

speciellt intresserade av yrket i sig ger de en bild av sig själva som initiativtagande och 

framhåller att de försöker aktivt ta ansvar och visa framfötterna. Att uppvisa ett individuellt 

engagemang framstår alltså för eleverna som något eftersträvansvärt i sig självt, möjligtvis 

som en nödvändig strategi för att få ett jobb och bottnar inte nödvändigtvis i ett intresse för 

själva yrket.  

Annie kopplar i viss mån sitt individuella engagemang på praktikplatsen till lön, då hon 

jämför med sin arbetsinsats på sitt extrajobb. Hon menar att på arbetsplatsen får hon betalt för 

att jobba och inte utgöra en börda för sina medarbetare, medan på praktikplatsen på förskolan 

tillåts hon fråga mer. Elevernas individuella engagemang ser också ut att påverkas av den roll 

som de tillskrivs på praktikplatsen. Sara och Sofie framhåller exempelvis att det är lättare att 

ta initiativ då man känner sig som en anställd. Sofie säger: 

E: Men just den där känslan att jag ska behöva säga att jag är praktikant, för att man 

inte riktigt är säker om man får ta det där ansvaret att låta dom låna den där grejen, det 

är ju det, tycker jag, det försvinner när du får ta ansvar, för då vet du ju mer. Då känns 

det som att dom litar på en. Att dom litar på att man gör rätt. Oftast gör man ju rätt. 

Både Lina och Ida tar upp en annan aspekt av det individuella engagemanget, som utgörs av 

planering och reflektion. Lina vill exempelvis gärna fokusera mer på de uppgifter som skolans 

arbetshäften föreskriver. Ida ägnar också mycket engagemang åt uppgifterna som ska 

genomföras på arbetsplatsen, både vad avser planering och reflektion.    

De intervjuade eleverna beskriver alla hur viktigt det är att få tillgång till att delta i yrkets 

aktiviteter för att kunna lära sig något och utvecklas inom yrket. Några av eleverna tar 

dessutom upp vikten av att få tillgång till meningsskapande aktiviteter och inte bara "skitgöra" 

som de uttrycker det. De elever som gjort praktik som barnskötare anser båda att de fått 

möjlighet att lära sig det som står i examensmålen. Av de övriga intervjuade går 

upplevelserna isär, men nästan samtliga har erfarenheter av både ”bra” och ”mindre bra” 

praktikplatser vad avser tillgång till deltagande. Några av eleverna kan jämföra en praktikplats 

som gett tillgång till deltagande, med praktikplatser där de inte fått det och märker en tydlig 

skillnad i hur de ser på sin roll i handlingsgemenskapen. Att få tillgång till att aktivt delta i 

och utföra aktiviteter som uppfattas som meningsskapande kopplas samman med att ges 
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ansvar och tillit. Sara upplevde att hon "kastades in" i arbetsuppgifter, men att det också var 

det bästa sättet att lära sig. 

E: Jag kan ju då säga att (föregående praktikplats) har varit bäst på att lära ut. Dom 

kastade in mig i kassan första dagen och då kände man ganska mycket ansvar och 

mycket tillit. Och jag tror att det är så man lär sig mest också, för då måste du liksom ta 

ett ansvar där. Och du måste försöka, du kan inte bara gå därifrån då kunderna kommer. 

Då handlar det om att du måste vara där, för den som kommer dit.  

Sofie beskriver det som att då hon inte ges lika mycket ansvar så backar hon även socialt. Hon 

uttrycker också att känslan av att vara praktikant försvinner då man ges mer ansvar. Linn som 

gjort praktik som butikssäljare anser också att det är viktigt att få göra samma saker som de 

anställda gör, just för att inte känna sig som en praktikant.   

Att själva ta initiativ och söka upp lärandesituationer framhålls inom situerat lärande som en 

nödvändig faktor för att röra sig inåt i deltagarbanorna (Elmholdt & Winslöv, 2000:119). 

Detta är något som säkerligen varierar mellan eleverna, men av intervjuerna framgår alltså att 

ingen av eleverna underlåter sig detta. Att inte få utvecklas eller ta på sig mer komplexa 

uppgifter, verkar i likhet med Ax Mossbergs studie, leda till att elevernas lärandebanor 

avbryts och att de känner sig uppgivna och understimulerade.  

Utveckling av individuell identitet på praktikplatsen 

Hur valet av gymnasieutbildning gick till måste inte, men kan säga något om elevens aktiva 

medkonstruktion av sin yrkesidentitet. Hos nästan samtliga fanns det ett initialt intresse för 

yrkesområdet vid val av utbildning. Lina, Ida och Linn betonar dock att utbildningsvalet i 

första hand handlade om att välja något som gav jobb efter gymnasiet. Samtliga av de som 

valt ett lärlingsprogram framhöll att de var väldigt skoltrötta efter högstadiet, eller att de helt 

enkelt inte har mycket till övers för skolan. Ett litet fåtal av eleverna har föräldrar som jobbar 

inom liknande områden, så för de flesta verkar det inte handla om att "följa sina föräldrars 

fotspår". För John framstod valet som glasklart och han bar med sig en positiv känsla av att gå 

mot strömmen.  

E: Och det var också, jamen dom här som valde ekonomi, mina kompisar. Dom har 

inga jobb, dom har inga extrajobb, dom vet inte när dom ska gå ut gymnasiet, vad dom 

ska göra då. Dom har ingen aning. Så man ska inte välja det kompisarna väljer. 

I hans intervju förmedlar han också en bild av sig själv som trygg i rollen som butikssäljare. 

För någon som Lina var valet inte lika självklart utan handlade mer om att välja det ”minst 
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dåliga” av de program som fanns tillgängliga ifall hon inte ville gå om ett år. Sara kände tidigt 

i utbildningen att handels- och administrationsprogrammet inte var något för henne, men 

stannade kvar för att hon hade så bra klass.  

För flera av de intervjuade eleverna ses det som betydelsefullt att tillägna sig en yrkesidentitet 

inom det de gjort praktik som, då de antingen jobbar extra inom yrket nu eller kommer söka 

jobb inom det efter avslutad utbildning. Av de intervjuade eleverna är det framförallt Lina, 

Sara och Annie som har en önskan om att göra något annat än att jobba som butikssäljare, 

respektive barnskötare. Noterbart är att det också är Lina och Annie som ger uttryck för att 

befinna sig en bit från ett fullvärdigt medlemskap. För Sara ter sig en identifikation med sin 

föregående praktikplats som attraktiv, medan hon upplever sig som vilsen och otrygg på den 

nuvarande praktikplatsen. Men även om dessa tre uppger ett ointresse för yrket och en 

osäkerhet i sin yrkesidentitet, visar de ändå inte upp en likgiltighet inför skapandet av en 

yrkesidentitet. Vad som istället framgår med all tydlighet är en önskan om att ses som en 

kollega och inte som en praktikant. I sina berättelser om erfarenheter från praktikplatser talar 

eleverna i negativa ordalag om upplevelsen av att ”känna sig som en praktikant” och i 

positiva ordalag då upplevelsen istället var att de kände sig som ”en av arbetslaget”, eller ”en i 

gänget”. Att känna sig som en praktikant relateras till erfarenheter som att känna sig utstött 

socialt, inte ges något ansvar, samt att inte få prova på praktiska och relevanta göromål.  

Engagemang hos andra i praktikplatsens aktiviteter 

Det är framförallt Lina, Sara och Annie som belyser andras engagemang som en viktig faktor. 

Dessa tre är också de som tydligast ger uttryck för en önskan att lämna yrket efter avslutad 

utbildning. Detta behöver inte, men kan indikera att för de elever som inte själva upplever en 

stark inre motivation att tillägna sig en yrkesidentitet, är det viktigt att det ändå riktas krav 

och förväntningar mot dem, samt att övriga medarbetare kan uppvisa ett engagemang för 

arbetsplatsens aktiviteter. Lina tar upp ett bristande engagemang hos medarbetare, handledare 

och i viss utsträckning även lärare. Annie upplever att hennes handledare inte har särskilt 

höga förväntningar på henne. Sara är den som upplevt både höga och låga förväntningar och 

menar att hon trivdes bäst på den arbetsplats där det förväntades av henne att hon skulle ta 

ansvar. Där hon är nu upplever hon att det inte förväntas av henne och då blir hon också 

osäker i sin roll. Även Ida tar upp vikten av medarbetares engagemang, men då är det mer 

utifrån den yrkesverksammas perspektiv då det handlar om att medarbetare behöver ta ett 

socialt ansvar för att hon ska kunna känna sig trygg i den sociala gemenskapen.  
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Ett bristande engagemang hos medarbetarna kan även yttra sig så som det gjorde för Sofie, då 

hon och hennes klasskamrater fick ta över den ordinarie personalens städuppgifter under sin 

praktikperiod. Sofie upplevde detta som en svårighet att komma in i den sociala 

gemenskapen. Kvale (2000:184) talar om att yrkets normer och värden internaliseras av 

individen genom identifikation med en representant för yrket. Om eleven inte upplever denne 

representant för yrket som engagerad, eller om de upplever normerna som utestängande för 

dem själva är det förståeligt ifall det uppstår ett motstånd för eleven att identifiera sig med 

personalen på praktikplatsen. Detta kan till viss del skönjas i Linas berättelser, där hon tydligt 

tar avstånd från handlingsgemenskapen på sin nuvarande praktikplats, som hon refererar till 

som ”dom” upprepade gånger.  

Andras erkännande av elevens identitet på praktikplatsen 

Denna faktor är i hög grad närvarande i intervjuerna med eleverna. Vilka som utgör dessa 

”andra” och vad som räknas som ett erkännande skiljer sig åt mellan utbildningarna, men inte 

så mycket för de elever som gått samma utbildning. Exempelvis verkar föräldrarna till 

förskolebarnen utgöra en väldigt viktig källa till erkännande för de elever som gjort praktik 

inom förskola. Både Ida och Annie nämner just förskolebarnens föräldrars uppskattande ord 

då de talar om de praktikplatser som de trivts på. Kollegorna inom förskolans 

handlingsgemenskap ges exempelvis en viktig roll för erkännandet av elevens yrkesidentitet, 

men just mötet med föräldrarna beskrivs som en viktig del av elevernas utveckling inom 

yrket. För de elever som gått handels- och administrationsprogrammet förefaller handledare 

och butikschefer utgöra den främsta källan till erkännande av yrkesidentitet och inte 

kunderna. Detta kan möjligtvis bero på att av de handelselever som intervjuats, betonar 

samtliga att de aktivt söker jobb inom branschen och att de därför ser det som viktigt att 

chefer och handledare ser deras ansträngningar och ger dem erkännande. För dem har 

erkännandet ofta bestått i att de ges möjlighet att extrajobba, eller får samma ansvar som de 

anställda. Sara uttrycker det på följande sätt: 

E: Alltså jag tycker dom tar hand om praktikanter som att dom är en anställd. Och det 

är så dom vill att man ska göra där. Dom vill att man ska känna sig som en anställd där. 

Man får kläder, man får… ja, jag har ju fått en egen inloggning till kassan, det är 

kanske det enda som har ändrats då, förut använde jag min gamla chefs inloggning. 

Men sen i slutet när jag vart anställd eller vad man ska säga, då fick jag en egen 

inloggning. Och då känner man att ”okej, det här är på riktigt nu”. 
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Detta rör sig också om den praktikplats som Sara trivts bäst på och uttrycker sig som ”vi” om. 

Att andras erkännande av ens yrkeskunnande är viktigt för utveckling av yrkesidentitet är i 

linje med Wilbrandts studie om danska lärlingar. Noterbart i mitt resultat är att även för de 

elever som inte har ett uttalat intresse av att fortsätta inom yrket, framstår andras erkännande 

av deras yrkesidentitet också som viktig.  

Interaktion med andra 

I intervjuerna med eleverna framgår att hur de har trivts på sina arbetsplatser hänger tätt ihop 

med vilken typ av relationer de har kunnat skapa med övriga medarbetare. Detta är inget 

spektakulärt i sig och är helt i linje med Wilbrandts (2002) studie om danska lärlingars 

uppfattning av yrkesidentitet. Det som däremot är noterbart är att elevernas upplevelse av sin 

plats i den sociala gemenskapen är nära sammanknutet med huruvida de känt sig som en 

praktikant eller som en anställd på praktikplatsen. Nästan samtliga har nämligen upplevt en 

praktikplats där de upptagits i den sociala gemenskapen och en praktikplats där de stängts ute. 

Sofie gjorde sin första praktik på ett träningscenter där hon upplevde att de övriga 

medarbetarna var intresserade av henne och där hon bjöds in i gemenskapen. Där gavs hon 

också ansvar och fick möjlighet att visa framfötterna. På sin nästa praktikplats var 

upplevelsen dock den motsatta. Hon och de övriga praktikanterna fick utföra mycket av sina 

sysslor med varandra och hon upplevde att det var svårt att "tränga in" i den ordinarie 

personalstyrkans gemenskap. Här upplevde hon också sina sysslor som icke-stimulerande och 

långt ifrån hennes kapacitet. Sofie upplevde också något av en ond cirkel på sin senaste 

praktikplats. Bristen på social interaktion gör henne mindre självsäker och bristen på ansvar 

gör att hon även backar socialt. Annie har också upplevt båda miljöer, men i omvänd ordning. 

På sin första praktikplats kände hon sig utfryst och utestängd från deltagande i den sociala 

gemenskapen, här upplevde hon sig verkligen som en praktikant uppger hon, till skillnad från 

nästa praktikplats, där personal, barn och föräldrar visade henne uppskattning. 

Det är inte många elever som tar upp att de haft några särskilda förebilder under sin 

utbildning. Enligt Kvale (2000:184) krävs förebilder i form av handledare eller kollegor, som 

eleverna kan identifiera sig med för att kunna utveckla en yrkesidentitet. Av de elever som 

uppger att de har haft någon typ av förebild nämner många att det handlat om chefer eller 

kollegor som både varit ”duktiga” på sitt jobb, men också varit välkomnande mot eleverna. 

Att enbart interagera med ”duktiga” medarbetare förefaller alltså inte erbjuda eleverna ett 

underlag för förebilder. En förebild bör även rymma en dimension av välkomnande in i den 
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sociala gemenskapen. På frågan om vilken bild av yrket dessa förebilder har förmedlat 

beskriver eleverna att dessa personer gett en bild av yrket som roligt.    

Handlingsgemenskap skola kontra praktikplats 

För de intervjuade eleverna verkar den handlingsgemenskap som praktikplatsen utgör 

onekligen präglas av ett större allvar än vad skolan gör. Här sätter några av eleverna till och 

med ett likhetstecken mellan praktik och arbetsplats och jämför då skolan kontra arbetsplats. 

Vad det är som gör att eleverna tar praktik- eller arbetsplatsen på större allvar är inte helt 

entydigt. Några beskriver det som att skolan finns där för alla och kräver inte någon 

motprestation på samma sätt som en praktikplats eller ett jobb gör. Lina uttrycker det såhär: 

E: Man behöver ju inte jobba för att ha tillgång till skolan, det är ju ingenting som jag 

står och betalar för.  

Av de sex elever som valt lärlingsutbildning beskriver samtliga att de var väldigt skoltrötta 

efter högstadiet, så i det avseendet framstår den handlingsgemenskap som en arbetsplats 

erbjuder som mer attraktiv redan från utbildningens början. Ingen av eleverna upplever att de 

haft för mycket skolförlagd utbildning, med undantag för John som hade fördragit att gå ut på 

praktikplatsen tidigare. För honom är det en enkel fråga om vad han tycker är kul.   

E: Sen, jag och skola går inte riktigt hand i hand, jag och jobb går hand i hand. 

Så att, absolut, jag lägger ju krut på det jag gillar.  

Ev. Sammanfattning frågeställning 2: 
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7. Slutsatser 

I detta avsnitt sammanfattas de slutsatser som går att dra utifrån de resultat som framkommit 

och analyserats i avsnitt 6.  

Elevernas uppfattningar om vad som krävs för det yrke som de utbildas till är i stort sett 

desamma, inom respektive programgrupp. Något noterbart vad gäller deras syn på 

yrkesidentitet är dock att de egenskaper och färdigheter som de ser som viktiga för 

yrkesrollen är i hög grad av social och relationell art. Det är alltså inte många som betonar 

yrkestekniska färdigheter i första hand såsom barns utveckling, ekonomi, marknadsföring, 

fysiologi.  

Huruvida eleverna ser sig själva ha förvärvat dessa egenskaper och kunskaper eller inte 

varierar i så fall i större utsträckning. En slutsats som går att dra är dock att de elever som 

uppvisat en önskan om att komma bort från yrket, i högre utsträckning uttrycker en osäkerhet 

gällande sin egen position i förhållande till det fullvärdiga medlemskapet. Att relatera detta 

till individens egna engagemang låter sig dock inte göras utan viss reservation, då samtliga av 

dessa elever talar om brister i kravställanden och förväntningar från skolans och 

praktikplatsens sida, samt att de inte alltid fått möjligheter att utvecklats och att lära sig.  

Även om elevernas ingångsfaktorer vad gäller motivation och intresse ser olika ut, finns det 

hos samtliga intervjuade en önskan och en strävan efter att forma en upplevelse av att uppnå 

ett fullvärdigt eller åtminstone fullvärdigare deltagande i praktikplatsernas 

handlingsgemenskap. Ingen är likgiltig inför detta medlemskap, men alla elever har olika 

behov för att röra sig inåt i sin deltagarbana. En med lägre inneboende motivation för yrket 

kräver exempelvis att omgivningen uttalar förväntningar och uppvisar ett engagemang. För 

den som redan har en klar bild av sig själv i yrket behövs inte samma insats från 

omgivningen, även om den förmodligen inte skulle göra någon skada. 

Det finns en klar distinktion mellan att känna sig som en praktikant och att känna sig som en 

anställd. Praktikantkänslan är behäftad med negativa associationer som att inte ges ansvar, att 

känna sig utanför den sociala gemenskapen och att få göra ”skitgöra”. Känslan av att vara 

anställd är istället förknippat med associationer hos eleven som att ges (nästan) samma ansvar 

som de som jobbar där, att få vara en del av gemenskapen, samt att få utveckla färdigheter 

som eleverna ser som viktiga för yrkets identitet.   
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Elevernas deltagarbanor skiftar betänkligt beroende på handlingsgemenskap. Att ha upplevt 

ett fullvärdigt medlemskap på en praktikplats innebär inte per automatik att samma känsla 

infinner sig på nästa praktikplats, utan är i högsta grad beroende av att eleven ges tillgång till 

deltagande i praktikplatsens yrkesaktiviteter såväl som i dess sociala aktiviteter. Denna 

växelverkan mellan social interaktion och tillgång till lärandesituationer bekräftar det som 

framkommit i studier av danska lärlingars praktikmiljöer (Wilbrandt, 2002), samt i Ax 

Mossbergs (2008) studie av lärande och identitet i ett arbetskooperativ för vuxna.  

Några slutsatser som går att dra av att ha tillämpat Browns modell på utvecklingen av 

yrkesidentitet är att de faktorer som ingår i modellen kan ha olika betydelse för olika individer 

och i olika kontexter, samt att faktorerna inte är lätta att isolera från varandra. Detta tydliggörs 

inte minst av Sofie som beskriver tillbakagången från att ha känt sig trygg på sin förra 

praktikplats och trygg i rollen som gruppträningsinstruktör till att plötsligt känna sig osäker på 

sin förmåga. 

Att belysa de faktorer som präglar elevernas utveckling av yrkesidentitet har hjälpt mig förstå 

de intervjuades upplevelser av yrkesidentitet. Att den arbetsplatsförlagda utbildningens 

relationella aspekter är viktig för eleverna i utvecklingen av sin yrkesidentitet framgår med 

stor tydlighet. Mina slutsatser bidrar till att understryka vikten av att eleverna får tillgång att 

reflektera över dessa faktorer.  

Ett citat från Sara får avsluta uppsatsens resultatdel: 

E: Det mesta, alltså … beror nästan på vilken praktik man hamnar på. Det är nästan vad vår 

utbildning går ut på. Hittar du en dålig praktik, jamen då går nästan utbildningen åt skogen. Hittar 

du en bra praktik, då är det som att du aldrig vill sluta.   
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8. Diskussion och framtida studier 

Av studiens resultat framgår att de faktorer som yrkeseleverna ser som viktiga för 

utvecklingen av yrkesidentitet i min intervjustudie, är i hög grad desamma som de som 

Wilbrandt (2002) och Ax Mossberg (2008) lyfter i sina studier. Detta var inte helt oväntat, 

och min studie förtjänar ändå att belysas i sig själv, då det är en annan grupp och en annan 

kontext som är föremål för min undersökning. 

Under intervjusituationerna kunde jag uppleva en viss besvikelse ifall eleven initialt inte 

angav ett intresse för det yrket utbildar för, då jag var rädd för att det inte skulle vara 

intressant med frågor om deras syn på sin yrkesidentitet. Detta fick jag dock reviderat under 

intervjuerna och i efterhand framstår dessa observationer nästan som mer intressanta, då 

förhandlingen om yrkesidentitet ställs på sin spets i dessa berättelser. I analysen framgick 

också att samma faktorer är mer eller mindre närvarande i allas handlingsgemenskap, oavsett 

om eleven är intresserad av att ”make a life” istället för att ”make a living”. För en lärare och 

handledare ter det sig därför som avgörande att kunna läsa av elevens behov av förväntningar 

och engagemang, för att underlätta utvecklingen av en yrkesidentitet, även om det endast rör 

sig om en ytterst lokal yrkesidentitet, gentemot den enskilda verksamheten.  

Något jag fann intressant i analysen av yrkeselevernas deltagarbanor (synen på sin egen 

yrkesidentitet i förhållande till synen på yrket) var att samtliga elever fokuserade i hög 

utsträckning på generella och relationella aspekter av yrkets identitet. Bland de som läser 

Handels- och administrationsprogrammet förväntade jag mig exempelvis att de skulle (också) 

betona mer teoretiska och ”tekniska” färdigheter, såsom produktkunskap, marknadsföring, 

ekonomi, etcetera. Och bland de som utbildas till barnskötare förväntade jag mig exempelvis 

att de i högre utsträckning skulle betona färdigheter såsom barnpsykologi, lekar och 

aktiviteter, etctera. Vad detta indikerar är svårt att uttala sig om, men då yrkesutbildning 

historiskt sett har brottats med att ses som snäv och icke-generell, ter det sig intressant att 

utforska i vilken grad det stämmer idag om eleverna själva betonar generella förmågor och 

färdigheter som yrkets kärna. Det hade exempelvis varit intressant att undersöka huruvida den 

arbetsplatsförlagda utbildningen bidrar till utvecklandet av dessa egenskaper, genom att 

intervjua elever inför sin yrkesutbildning, under, samt efteråt för att undersöka i vilken 

utsträckning föreställningarna om vad yrket kräver skiljer sig åt och hur de kopplas till 

arbetsplatsmiljön. 
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Tillbakagången från att känna sig trygg i sin yrkesroll till att se sig själv som praktikant är 

också en intressant iakttagelse som framkommit i intervjumaterialet. Detta tydliggör den 

ständiga förhandling av identitet som sker för eleverna vid byten av praktikplatser. I relation 

till det Sara lyfter om att praktikplatsen är avgörande för utbildningens kvalitet, samt det 

faktum att samtliga elever betonar yrkets generella aspekter som viktiga skulle en kunna 

diskutera behovet av att eleverna byter praktikplats. Vilken funktion fyller det att byta 

praktikplats om eleverna upplever en tillbakagång i utvecklingen av yrkesidentitet? Att det 

gör eleverna mindre snäva i sitt kunnande är ett argument, men om lärandebanan är tydlig 

inom den nuvarande praktikplatsen och eleven tillägnar sig både generella färdigheter och får 

möjlighet att utveckla en yrkesidentitet är det inte omöjligt att byten av praktikplats gör mer 

skada än nytta.  
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Hej! 

Jag heter Hanna Lindström och läser till gymnasielärare vid Umeå Universitet. 

Under våren skriver jag mitt examensarbete. Jag är intresserad av att undersöka yrkesidentitet 

och lärande hos elever vid gymnasiets yrkesutbildning och lärlingsutbildning. Anledningen 

till detta är att jag vill kunna förmedla elevernas egen bild av vad det arbetsplatsförlagda 

respektive skolförlagda lärandet har inneburit för dem.  

Jag är därför intresserad av att intervjua ett 10-tal ungdomar vid dessa program. Intervjun tar 

ca 45 min, men det är nog lämpligt att avsätta en timme. Jag hoppas kunna genomföra 

samtliga under v. 13 samt början av v. 14 (23 mars – 31 mars). Intervjun genomförs 

förslagsvis på din skola under dagtid, men jag är självklart flexibel när det kommer till tid, 

datum och plats för intervjuerna. Intervjun kommer att spelas in på bandspelare (inte video), 

men dina uppgifter förblir anonyma genom hela studien. 

Som tack för din medverkan bjuder jag på fika under intervjun. Jag hoppas även att en 

intervju kan innebära en möjlighet för dig att få reflektera över dina egna kunskaper och 

färdigheter! 

Hoppas du har möjlighet att ställa upp! Skulle du ha några frågor redan nu är du välkommen 

att kontakta mig. 

Med vänlig hälsning 

Hanna Lindström 

tel: 073-800 90 38 

mail: hanna.lindstrm@gmail.com 
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Intervjuguide 

Huvudfråga Eventuella följdfrågor Till analys 

1. Berätta lite om hur dina 

funderingar gick när du 

valde utbildning inför 

gymnasiet?  

- Intresse för specifikt yrkesområde? 

- Intresse för att få jobb?  

- Bekant med miljön redan vi 

släktingar/kompisar i yrket? 

- Varför lärling? Varför skolförlagt? 

- Aktivt/passivt val av utbildning? 

- Relaterar till motivation och till 

individuellt engagemang. Motivation 

är en förutsättning för att uppnå 

fullständigt medlemskap. 

- Relaterar till utveckling av 

individuell identitet på praktikplatsen 

2. Vad är dina planer efter 

gymnasiet? 

- Vill eleven jobba med något helt 

annat, kan det vara något att komma 

tillbaka till i frågan om synen på sin 

egen yrkesidentitet. 

- Extrajobbar du nu på någon av dina 

praktikplatser? 

- Utveckling av individuell identitet 

på praktikplatsen. Är det aktuellt med 

detta?  

- Relaterar till individuellt 

engagemang i praktikplatsens 

aktiviteter.  

3. Berätta lite om vilka 

yrkesgrupper du har stött 

på under din utbildning. 

- Är det någon av dessa som känns mer 

aktuell? Vilken? 

- Med denna fråga vill jag komma in 

på yrkesidentiteter som utbildningen 

är tänkt att utveckla. 

4. Vad bör en (yrkestitel) 

kunna? Ex. ”Vad kan en 

barnskötare?” 

- Vad är viktigt för en barnskötare att 

kunna? 

- Ev. koppla till examensmålen. 

Fånga upp elevens syn på yrkets 

identitet, vad avser yrkeskunskaper. 

5. Hur bör en (yrkestitel) 

vara? Ex. ”Hur är en 

barnskötare?” 

- Vilka egenskaper tror du är viktiga 

för en barnskötare? 

- Hur är man mot andra människor? 

- Vilket språk använder man? 

- Symboler? Kläder? 

Fånga upp elevens syn på yrkets 

identitet, vad avser yrkesroll och 

yrkeskultur, språk. Både utifrån 

fördomar och erfarenheter. 

6. Har den här bilden 

förändrats under 

utbildningens gång? 

- Hur tror du andra ser på yrket? 

- Hur har utbildningen förändrat din 

bild av yrkesområdet? På vilket sätt? 

Enligt teorin om situerat lärande bör 

denna bild förändras i takt med att 

eleven lär om sig själv och om sin 

omvärld. 

7. Hur tänker du på det du 

sagt i förhållande till dig 

själv? Känner du dig som 

en (yrkestitel)? Kan det 

den ska kunna? 

- Har du fått möjlighet att lära dig det? 

Varför/Varför inte? 

 

- Deltagarbana/position. Var befinner 

sig eleven enligt sig själv? 

- Övergripande: Elevens lärande, har 

det varit möjligt utifrån teorin om 

situerat lärande 

8. Berätta lite om hur det 

var på din senaste praktik(-

er) 

- Beskriv den roll du fått ta på 

praktikplatsen (-erna) 

- Upplevde du att du kom in i 

”gänget”? 

- Kände du dig som en ”lärling” eller 

som en ”kollega”? 

 

- Har eleven haft tillgång till legitimt 

deltagande under sin praktik vad 

avser yrkets aktiviteter och sociala 

aktiviteter?  

- Erkännande från medarbetare och 

övriga inom handlingsgemenskapen. 

- Engagemang och förväntningar hos 

andra inom handlingsgemenskapen. 

9. Berätta lite om hur du 

känner att du själv har 

utvecklats om du jämför 

din första praktik med din 

senaste?  

 

 - Yrkesmässiga planet 

(yrkeskunnande, initiativförmåga, 

samarbetsförmåga)? 

- Sociala planet (lättare att komma in 

på nya praktikplatser, mer hemma med 

språket, säkrare)? 

- Deltagarbana ur ett större 

perspektiv, fokus på resan som 

eleven gjort under utbildningens 

gång. 

- Synen på sin yrkesidentitet 

(position).  
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- Vad är det viktigaste du har lärt dig 

under utbildningen? Var har du lärt dig 

det? Hur har du lärt dig det? 

10. Om du jämför det du 

gör på skolan och det du 

gör på praktiken, upplever 

du att det är någon skillnad 

på din egen arbetsinsats?  

- Skillnad i motivation? 

- Skillnad i ansvarstagande? 

- Skillnad i initiativtagande? 

Om skillnad, vad tror du att det beror 

på? 

Skillnader handlingsgemenskap skola 

kontra praktikplats.  

11. Har du haft någon 

speciell förebild inom 

yrket när du har gått 

utbildningen? (Lärare, 

kompisar, kollegor, 

handledare) 

- Vem isåfall? 

- Varför har den varit en förebild? 

- Vilken bild av yrket har den 

förmedlat? 

Social interaktion. Handledaren är 

viktig i sin roll som förebild och 

representant för yrket. 

12. Hur har utvärdering 

och reflektion fungerat? 

- Tillsammans med handledare? 

- Tillsammans med lärare? 

- Tillsammans med 

klasskamrater/andra lärlingar? 

Viktigt att reflektera för att uppleva 

utveckling. 

13. Har du några frågor?   

 

 

 

 


