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YRKE

För någon som är intresserad av fogning och 
industri finns det många olika yrken att välja 
mellan. Det finns även goda möjligheter att 
gå vidare i karriären när längtan efter för-
ändring blir för stark. 

Först ut i vår serie om olika yrken i branschen är 
yrkeslärare, och vem är då bättre att tala med än 
Kari Hanhineva som blev vald till årets svetslärare 
på SLM?

HUR BLEV DU SVETSLÄRARE?
– Innan jag blev lärare var jag svetsare på Göta-
verken och Arendalsvarvet, ett båtvarv som så 
småningom gick över till oljeplattformar. Den 
svetsningen krävde väldigt hög kvalitet och vi fick 
göra svetscertifikat. 

Jag gjorde ett bra jobb, och fick höga poäng på 
provet, något som dåvarande Amu-gruppen fick 
höra om. Detta var 1979 och sedan dess har jag 
varit lärare, läst lärarhögskolan i Mölndal, gjort 
utstick till andra jobb men alltid återkommit till 
skolan.

VAD KRÄVS AV EN BRA LÄRARE?
– Du måste ha intresse för ditt jobb och kunna leda 
mot ett mål. Det är läraren som sätter strukturen, 
börjar med enkla övningar och talar om målet. 
Jag visar praktiskt genom att själv svetsa de första 
övningarna. 

YRKE: SVETSLÄRARE
 YRKET

Yrkeslärare arbetar 
oftast på en gymnasie
skola med elever som 
är 16–18 år. Eleverna 
läser där yrkespro
gram som leder till 
en yrkesutbildning. 
Gymnasielärare i 
yrkes ämnen kan också 
arbeta inom Komvux 
eller annan vuxenut
bildning. 

Eleverna har olika bakgrund och erfarenhet, 
så jag måste anpassa mig efter det och ge dem en 
gnista. Inte minst behöver du som lärare ha breda, 
goda kunskaper om metallarbete. 

VAD GJORDE DU INNAN?
– Jag var svetsare och jobbade mycket utomlands. 
I Norden var jag svetsare och svetsinstruktör – 
redan tidigt tyckte jag om att lära ut. I länder som 
USA och Venezuela var jag licenssvetsare och 
arbetade med deras större svetsmaskiner och elek-
troder. Det var jättespännande att resa runt, men 
till slut fick jag nog och ville hem.

VAD ÄR BÄST MED ATT VARA LÄRARE?
– Det roligaste är när en elev som varit inne på fel 
spår klarar sitt IW-diplom, får praktikplats och 
sedan jobb. 

VILKA UTMANINGAR ÄR SVÅRAST OCH HAR 
DU NÅGRA TIPS FÖR ATT LÖSA DEM?
– Svårast är när en kursdeltagare inte är motiverad, 
att det inte finns någon gnista. Tyvärr har jag inget 
tips mer än att prata med eleven och ge hen en ärlig 
chans. Men man kan inte sitta och sova på lektion-
en, händer det inget så får de byta. 

Mina elever kommer från hela världen, killar 
och tjejer med olika bakgrund och utbildning. Det 
gäller att inte glömma någon, se till att lyfta den 
tystlåtne och dämpa de högljudda. 

HUR SER EN NÅGORLUNDA VANLIG DAG UT?
– Jag sätter på strömmen och pratar med alla 
elever om gårdagen och om målet idag. Jag berät-
tar om övningarna och vilken nivå de är på. Jag 
blandar teori och praktik, men det finns speciella 
dagar med matte, ritningslära och säkerhet i 
verkstaden.

Vi har självstudier med IW-teorin, och varje 
avsnitt provas. Det är bra med grupparbeten, att 
diskutera tillsammans är lärorikt och ger olika 
synvinklar. Vi har ett teoriskåp med böcker och 

Kari i sitt rätta element, med två av sina elever i skolans verkstad. 

”Det är rak kommunikation som 
gäller, om något är något fel – 
säg det. ”
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På Svetslärarmötet pratade vi med några 
andra yrkeslärare om vad de tyckte om sitt 
jobb och hur de hamnade där. 

ANDREAS JONASSON,  
LERNIA MALMÖ
Att Andreas blev svetslärare är en 
slump, innan han blev lärare var han 
IW-svetsare på bland annat Kockums. 

Det var när han var på Lernia för att göra svetsar-
prövningar som han bytte bana och blev svetslä-
rare. Han trivs och är nu inne på sitt åttonde år.

– Det roligaste med att vara lärare är att man 
möter så många olika människor. Jag arbetar på 
en arbetsmarknadsutbildning där det går allt från 
nyanlända till människor som vill byta karriär.

MONICA GUSTAFSSON,  
KAVELBROGYMNASIET 
Monica blev svetslärare 2012, efter att 
ha varit svetsare i 15 år. Anledningen 
till vidareutvecklingen var att hon blev 

förälder och inte ville resa runt längre. 
Första arbetsplatsen som lärare var på Lernia, 

men sedan 2014 jobbar hon på Industritekniska 
programmet på Gymnasium Skövde.

För att bli säkrare i sin roll har Monica läst till 
yrkeslärare på Karlstad universitet. Just nu läser 
hon vidare till IWS och IWI-S. Den utbildningen 

finns på Jönköpings Tekniska Högskola och kom-
mer att ta ett år.

Monica tycker att det bästa med att vara lärare 
är att se elevernas utveckling. Tidigare har hon ar-
betat med vuxna, som har valt utbildningen utifrån 
intresse. Nu har hon ungdomar och då är det andra 
saker att tänka på.

– Det är viktigt att alla blir sedda och känner sig 
sedda, menar Monica. Inga hårda ord under mina 
lektioner.

PETRONELLA LINDÉN,  
ELEMENT MATERIALS  
TECHNOLOGY AB
Petronella är alldeles ny som lärare, det 
har hon varit sedan i augusti. 

Svetsare har hon dock varit i nio år. Intresset för 
svetsning fick hon redan som liten, eftersom hen-
nes pappa var mekaniker. Hon tyckte att det var 
spännande, och för henne blev det en snabb väg ut i 
arbetslivet. Efter några år i arbetslivet läste hon en 
utbildning till internationell svetsspecialist (IWS) 
och var klar med den i april 2017.

Hon blev svetslärare för att hon var nyfiken och 
ville prova något nytt. 

– Jag tycker om att träffa nya människor, berät-
tar Petronella, det är nog det bästa med att vara 
lärare. Och så utmaningen, att hitta ett sätt att lära 
ut så att alla förstår. 

YRKE

YRKE: SVETSLÄRARE pärmar där de kan låna böckerna, men det är noga 
att de är tillbaka när dagen är slut. Jag har infört 
en ”backspegel” varje vecka, där jag berättar om 
hur veckan varit, vad som händer framöver och om 
det hänt något nytt – som att jag var på Svetslärar-
mötet; därifrån berättade jag om undervattens-
svetsning. 

Sedan får alla berätta lite. De som har svårt att 
prata inför folk hjälper jag, alla ska säga något. 
Det har blivit väldigt omtyckt och ger en närmare 
kontakt med eleverna. Det är rak kommunikation 
som gäller, om något är något fel – säg det. 

Sonja di Gleria
kommunikationsansvarig

Svetskommissionen

Framtidsutsikter
På ett års sikt säger Arbetsförmedling en 
att yrkeslärare kommer ha mycket goda 
möjligheter till arbete. Antalet elever 
fortsätter att öka inom både högskole
förberedande program och yrkesprogram 
och beror främst på större elevkullar.
  Även på fem års sikt tror Arbets
förmedlingen apå mycket goda möjlig
heter till arbete. Politiska satsningar 
på att förstärka utbildningsutbudet för 
att ge fler vuxna en möjlighet att gå en 

vuxenutbildning, innebär att behovet av 
lärare i yrkesämnen ökar ytterligare.
   Medelåldern i yrkesgruppen är relativt 
hög, vilket ger ett stort behov av att 
ersätta dem som går i pension. Det 
förväntas inte finnas tillräckligt stor till
gång på lärare i yrkesämnen för att möta 
efterfrågan vare sig på ett eller fem års 
sikt. Sammantaget bedöms möjlighet
erna till arbete bli mycket goda både på 
ett och fem års sikt.

Några ord från andra svetslärare
”Det är viktigt 

att alla blir 
sedda och 
känner sig 
sedda ... inga 
hårda ord 
under mina 
lektioner.”


