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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka föreställningar karaktärsämneslärare på 

praktiska program har om den egna kompetensutvecklingen och hur dessa föreställningar 

kan variera. Undersökningen är inspirerad av den fenomenografiska ansatsen och bygger 

på semi-strukturerade intervjuer med åtta karaktärsämneslärare från fyra olika 

gymnasieprogram på samma gymnasieskola. Utifrån intervjuerna har en analys gjorts av 

intervjumaterialet vilket har resulterat i olika beskrivningskategorier där tre 

huvudkategorier framstår som de mest centrala: utbildning, den strukturella uppläggningen 

i program- och kursutbud samt praktiska meriteringar. Inom dessa tre huvudkategorier 

finns det ett flertal underkategorier dels utifrån de kompetensutvecklingsmöjligheter som är 

befintliga i dag och dels de som är önskvärda. Resultatet visar att intervjuade 

karaktärsämneslärarna vill se fler möjligheter till kompetensutveckling inom respektive 

huvudkategori t.ex. genom studiecirkeln som inlärningsmetod, genom att ändra en del 

strukturer inom programmen och kurserna vilket skulle bidra till fler 

undervisningsmöjligheter samt genom olika praktiska meriteringar, som företagande, vilket 

skulle utveckla lärarnas praktiska kompetens. Utifrån dessa resultat ges ett förslag på hur 

en ny kompetensutvecklingsstrategi, den fenomenografiska kompetensutvecklingsstrategin, 

skulle kunna utformas för att tillgodose karaktärsämneslärarnas önskemål i frågan om 

kompetensutveckling.  
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1 Inledning 
  

Allt det här började egentligen med ett telefonsamtal. Eller kanske man kan kalla det för ett 

utbrott. En vän, som är lärare, ringde om berättade om en föreläsning hon deltagit i vid 

universitetet. Alla lärare på hennes arbetsplats var inbjudna att delta men efter en paus i 

föreläsningen så hade nästan hälften av lärarna avvikit. Min vän var tydligt upprörd över 

detta och tyckte att dessa lärare inte insåg vilken förmån det var att få lära sig något nytt. 

”Lärare om några borde väl inse vikten av kompetensutveckling” påpekade hon ytterst 

bestämt för mig under samtalet. Vad jag svarade på detta uttalande minns jag inte, men jag 

tog nog för givet att hon hade rätt. Att synen på kompetensutveckling skulle kunna variera 

mellan lärare ägnade jag inte en tanke. För mig framstod nog kompetensutvecklingsfrågan 

som helt oproblematisk. 

 

Det är ganska många år sedan jag fick det där telefonsamtalet, men innehållet glömmer jag 

aldrig. Efter att ha jobbat några som lärare insåg jag att kompetensutvecklingsfrågan inte 

var så oproblematisk som jag en gång hade trott. Mina erfarenheter visade också att många 

lärare verkligen tycker att kompetensutveckling är viktigt, men andra lärare, av olika skäl, 

inte helt delar denna åsikt. När jag vid ett tillfälle bytte lärarlag och kom i kontakt med fler 

karaktärsämneslärare (de forna yrkeslärarna, d.v.s. de som undervisar i de ämnen som ger 

ett gymnasieprogram dess specifika karaktär) började jag att fundera än mer i frågan. 

Kärnämneslärarna, d.v.s. de som undervisar i alla de ämnen som är gemensamma för alla 

gymnasieprogram, och deras tankar om kompetensutveckling hade jag ofta stött på, 

däremot var jag helt oinsatt i vad karaktärsämneslärare hade för funderingar i frågan. Det 

slog mig om det kunde finnas en skillnad i föreställningarna om kompetensutveckling 

mellan just ”kärnämneslärare” och ”karaktärsämneslärare”, d.v.s. mellan de lärare som 

undervisar i de traditionella ämnena och de lärarna som undervisar i de mer 

programspecifika ämnena. När jag sedan läste Silwa Claessons refererat av Verkroost 

åsikter, om att karaktärsämneslärare hellre konserverar sin utbildning än utvecklar den 

(1997, se Claesson 2002), undrade jag om det kunde stämma för frågan framstod för mig 

som mer komplex än så. Omedvetet började jag att spetsa öronen när jag själv arbetade 

som lärare. Hur gick tongångarna i korridorerna och vad tänkte egentligen de lärare jag 

träffade på om kompetensutveckling? 
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De åsikter som jag mötte, och fortfarande möter i mitt arbete som lärare, betonar hur viktigt 

det är för lärare att hålla sig uppdaterade i sina ämnen och detta särskilt med hjälp av nya 

pedagogiska grepp för att kunna lära ut det ”nya” till eleverna, som anses komma till 

skolan för att lära sig allt lärarna kan. Jag konstaterar ofta att de traditionella ”läsämnena” 

som bl.a. svenska, engelska och matematik har sina givna kunskapsforum där kontakten 

med universitetet nästan ses som obligatorisk. Detta visar även vetenskapliga 

undersökningar på (se Ekenberg, 1994, s. 208). Men några frågor har aldrig velat lämna 

mig riktigt, som: hur är det med de lärare som inte kan förlita sig på den traditionella 

kunskapsförmedlingen utan måste hitta alternativa vägar för att hålla sig uppdaterade inom 

sitt yrke? Utifrån dessa frågor vill jag i denna uppsats titta närmare på 

karaktärsämneslärares föreställningar om kompetensutveckling och undersöka dessa 

föreställningar för att se hur och om de får den adekvata kompetensutveckling som de anser 

sig behöva. 

 

För att återanknyta till mitt samtal med min vän, visar det sig att hennes berättelse inte är så 

ovanlig. Även Torsten Madsén konstaterar att han under ett stort antal gånger studiedagar 

mött lärare som redan från början med hela sitt kroppsspråk markerat att de inte behöver 

lära sig något nytt och uppträdena kan utifrån detta bli, som Madsén uttrycker det, ”ganska 

barnsliga” (Madsén, 1994, s. 24). Han menar dock att skälet till dessa uppträden snarare 

beror på att dessa lärare delvis blivit behandlade som barn av skolledningen och att det är 

viktigt att bryta med denna anda (ibid.). Hur man bryter denna anda och vad man ersätter 

den med, tar dock inte Madsén upp. Staffan Larsson kommenterar däremot vikten av ett 

autentiskt lärande för bl.a. lärare, vilket i korthet innebär att det är lättare för en individ att 

lära sig något eller bli genuint intresserad av innehållet i ett ämne om det kan överföras till 

den vardagliga arbetssituationen (Larsson, 1996, s. 22 f.). Kan då förklaringen på lärarnas 

beteende i min väns berättelse vara så enkel som att det som föreläsningen vid universitetet 

handlade om, för många lärare inte kändes som något de kunde anknyta till sin vardagliga 

arbetssituation? När Larsson därtill ifrågasätter talesättet om ”att den som att den som står 

utanför en verksamhet kan se med friska ögon” med att det snarare är ”bristen på utblickar 

än förtrogenheten, som gör dem ’blinda’ som befinner sig mitt i verksamheten” (Larsson, 

1989, s. 23) så kan jag inte låta bli att undra vilka utblickar lärarna egentligen anser sig 

behöva för att undvika att bli ”blinda”.   
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Utifrån denna bakgrund ligger fokus i denna uppsats på karaktärsämneslärarna inom 

gymnasieskolan och deras föreställningar om kompetensutveckling. Ett skäl till att 

undersöka just karaktärsämneslärarnas föreställningar om kompetensutveckling, är att detta 

område visar sig vara förhållandevis outforskat. Ett annat skäl är att frågan kring 

karaktärsämneslärares kompetensutveckling blivit än mer aktuell eftersom det politiska 

läget både på nationell och lokal nivå i större mån än tidigare betonar vikten av att eleverna 

från yrkesprogram inte längre bara ska ta studenten, utan också vara förberedda på att 

kunna arbeta inom ett företag eller ännu hellre starta ett eget företag (SR P1, 23/1). För att 

kunna rusta eleverna i att möta ”företagandet” i livet måste skolan också följa med i den 

samhälleliga utvecklingen om dessa två ska kunna mötas. Claesson menar att i 

undervisningssituationen är läraren elevens förebild och att karaktärsämnesläraren får ännu 

större krav på sig som förebild, då karaktärsämnesläraren är den direkta länken till 

yrkesbranschen (se Claesson, 2002). Madsén konstaterar också att om skolan ska följa med 

i samhällets, och yrkesbranschens, utveckling måste därför lärarna också göra det (Madsén, 

1994, s. 22). Men hur tänker karaktärsämneslärarna själva? Vad tänker de om 

kompetensutveckling och vad anser de sig behöva för att klara dagen och morgondagens 

utmaningar? Per-Erik Ellström (1996a, s. 103) ställer delvis samma fråga: 

 
Den fråga som hänger i luften är då naturligtvis i hur hög grad, och på vilket sätt, som skolan begränsar 

respektive möjliggör ett utvecklingsinriktat lärande i arbetslivet. Omvänt så är det också en angelägen 

fråga att diskutera i hur hög grad och på vilket sätt, som förändringar vad gäller de anställdas 

möjligheter till lärande i arbetslivet får för konsekvenser för skolans sätt att arbeta. Allt detta är 

emellertid, som man brukar säga, en annan historia. 

 

Med detta arbete är min förhoppning att en inledning till denna ”andra historia” kan 

påbörjas och i denna titta på lärarens föreställningar om hur det kan vara möjligt för dem 

att följa med livet ”där ute” och översätta det till ”skolans pedagogik – här inne”. För även 

om vissa lärare tillfälligt inte har tid med kompetensutveckling, kan det väl knappast 

betyda att de inte har lust att följa med förändringarna i samhället och bara ”arbeta med 

sitt” om hela samhällsstrukturen gör det omöjligt. 
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1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka karaktärsämneslärares föreställningar om den 

egna kompetensutvecklingen, både den som är befintlig för dem i dag och den som de 

uppfattar som önskvärd i framtiden. Följande frågeställningar avses bli besvarade inom 

ramen för uppsatsen:  

 

- Vilka föreställningar har karaktärsämneslärare om den egna 

kompetensutvecklingen? 

o vilka föreställningar har karaktärsämneslärare om den kompetensutveckling 

som de själva ser som befintlig för dem i dag?  

o vilka föreställningar har karaktärsämneslärare om den kompetensutveckling 

som de själva önskar sig i framtiden?  

  

1.2 Uppsatsens uppläggning 

Utifrån ovanstående inledning och syfte kommer uppsatsen att ha följande uppläggning: 

inledningsvis kommer de centrala begrepp och definitioner som är av vikt för 

undersökningens att tas upp, vilket följs av en genomgång av forskningsläget inom 

området. Efter denna genomgång följer en redogörelse för den metodiska uppläggningen i 

undersökningen, varpå etiska aspekter gås igenom.  

  

I kapitel 2 redovisas resultaten från undersökningen vilket följs av en resultatdiskussion i 

kapitel 3. Kapitel 4 utgörs av en sammanfattande diskussion.  

 

1.3 Centrala begrepp 

De två mest centrala begreppen i denna uppsats är karaktärsämneslärare och 

kompetensutveckling. Att definiera dessa begrepp har sina begränsningar. Den första 

begränsningen är att karaktärsämneslärare egentligen inte något vedertaget begrepp utan ett 

konstruerat. Syftet med det konstruerade begreppet är att särskilja de gymnasielärare som 

undervisar i de gemensamma ämnena, som gäller gemensamt för alla gymnasieprogram, 

från de gymnasielärare som undervisar i de mer programspecifika ämnena, och som inte är 

obligatoriska för alla gymnasielever (Skolverket, 2000:19).  
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Den andra begränsningen rör begreppet kompetensutveckling. För det första tangerar 

begreppets innehåll begreppet lärande, men då kompetensutveckling är en mer riktad form 

av lärande, till skillnad från termer lärande som betecknar allt slags lärande, kommer fokus 

här att främst ligga på kompetensutveckling − även om begreppet ofta förekommer i 

samma sammanhang som lärande (Hultman, 2001, s. 28). Den kompetensutveckling som 

behandlar i detta arbete, är den kompetens som karaktärsämneslärare förväntas utveckla 

inom ramen för det avtal som gäller mellan lärare och arbetsgivare, det s.k. HÖK-avtalet 

(huvudöverenskommelse mellan arbetsgivarna, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet). 

Inom ramen för detta avtal ska 104 arbetstimmar av grundskollärares och gymnasielärares 

reglerade årsarbetstid utgöras av kompetensutveckling. Vad denna kompetensutveckling 

ska bestå i och hur den ska användas, är upp till läraren och arbetsgivaren att komma 

överens om (HÖK 07). Vad kompetensutvecklingen bör bestå i och vad som anses vara 

kompetensutveckling för lärare, kommer delvis att tas upp under begreppsbeskrivningarna 

nedan men finns i sin helhet beskrivet i Prop. 1999/2000:135. 

 

Ytterligare en komplikation rörande begreppet kompetensutveckling är att det tillsammans 

med kompetensbegreppet ofta ses som synonyma med flera andra begrepp. Detta bidrar till 

att det kan vara på sin plats att definiera begreppen kompetens, yrkeskunnande, 

kompetensutveckling och kvalifikation då dessa begrepp mer eller mindre tangerar varandra 

innehållsmässigt. Nedan presenteras allra först en enkel definition av karaktärsämneslärare 

att ges och därefter kommer en mer ingående genomgång av centrala begrepp med 

anknytning till kompetensutvecklingsbegreppet.      

 

1.3.1 Definition av begreppen karaktärsämne och karaktärsämneslärare 

Dagens gymnasieskola består i dag huvudsakligen av 17 nationella program. Något 

förenklat kan sägas att en elev inom dessa program kan läsa två sorters kurser, dels kurser 

som är obligatoriska för det valda programmet och dels kurser som är valbara. De valbara 

kurserna är kurser som eleven till viss del kan välja utifrån programmets utbud av kurser. 

De obligatoriska kurserna kan delas in i två kategorier: s.k. karaktärsämnen och kärnämnen 

(Skolverket, 2000:19). 

  

I detta arbete kommer fokus att ligga på de lärare som undervisar i de kurser som räknas till 

karaktärsämnena. Karaktärsämnen är de ämnen som är specifikt kopplade till ett programs 
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profilering och ett exempel på detta kan vara byggteknik som läses specifikt inom 

Byggprogrammet. Karaktärsämnena kan till viss utsträckning vara valbara vilket innebär 

att eleverna kan få välja mellan vissa kurser för att ytterligare specialisera sig inom den 

valda inriktningen (Skolverket, 2000:19, s. 6 ff.).  

  

Ett kärnämne är ett ämne som läses av alla elever oavsett ett valt programs profilering. 

Kärnämnena är obligatoriska och kan inte av en elev väljas bort eller ersättas med t.ex. ett 

karaktärsämne. Till kärnämnena hör: svenska/svenska som andra språk, engelska, 

matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, idrott och hälsa och estetisk 

verksamhet. Kurserna i kärnämnena ges på olika nivåer och olika program har olika krav 

på vilken kursnivå som måste uppnås för att eleven ska få ett fullständigt betygsdokument 

från det valda programmet (Skolverket, 2000:19, s. 6 ff.)     

 

För att vara behörig att undervisa i kärnämnen, läser oftast kärnämnesläraren in en 

lärarexamen via högskola eller universitet. För en karaktärsämneslärare är detta också den 

vanliga vägen att gå så länge karaktärsämnesläraren inte undervisar på ett praktiskt 

program. Där gäller inte detsamma utbildningsväg eftersom en karaktärsämneslärare inom 

praktiska program i grunden måste ha arbetslivserfarenhet från yrkesbranschen. Denna 

byggs sedan oftast på med teoretiska kurser tills en utbildningsinstans eller arbetsgivaren 

bedömer läraren som behörig. Den teoretiska påbyggnaden kan vara en traditionell 

komplettering av kurser inom lärarutbildningen, vilket innebär att läraren ses som formellt 

examinerade, men det har tidigare också funnits andra vägar där arbetslivserfarenheten 

ansetts vara tillräcklig för att bedömas som behörig lärare, vilket oftast räknas som ett slags 

lokal behörighet men där en formell lärarexamen inte ses som nödvändig (se Leif, intervju 

1).  

 

I detta arbete definieras en karaktärsämneslärare vara en lärare som huvudsakligen 

undervisar inom något eller några karaktärsämnen på ett praktiskt program och som av 

arbetsgivaren har bedömts vara behörig att undervisa i dessa ämnen.  
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1.3.2 Definitioner av begreppen yrkeskunnande, kompetens, kvalifikation och 
kompetensutveckling  

Kompetensbegreppet innehåll har dryftats av ett flertal forskare, men inom det pedagogiska 

forskningsområdet är begreppets innebörd förhållandevis nytt. Det är möjligt att begreppet 

inom detta område alltid setts som en naturlig beståndsdel och att det av det skälet inte 

betraktats som något som behövts definieras (se Ellström, 1996a, s. 13). I dag finns det 

dock så många definitioner om vad kompetensutveckling är, vilket gör att begreppets 

innebörd blivit så komplext att det ibland är svårt att särskilja från begreppet lärande 

(Nilsson, 1996, s. 206). För att visa på kompetens- och kompetensutvecklingsbegreppets 

mångtydighet kommer en översikt att göras nedan av deras olika innebörder.  

Allmänt om kompetens och kompetensutveckling 

Magnus Söderströms rapport från 1991 är en övergripande översikt av olika forskares syn 

på kompetensbegreppet. Inledningsvis påpekar Söderström att det är svårt att definiera eller 

använda begreppet kompetens på ett meningsfullt sätt utan att sätta det i relation till ett 

givet sammanhang som en viss verksamhet, yrkesgrupp eller organisation (1991, s. i). För 

att mer ingående utröna vad kompetens är hänvisar Söderström till Svenska Akademiens 

ordlista 1983 och andra vanliga uppslags- eller ordböcker och finner att kompetens oftast 

definieras som skicklighet och behörighet, ibland i relationen ”för något…”. En tredje, 

mindre frekvent, innebörd enligt Söderström är också förmåga (Söderström, 1991, s. 2). 

Söderström menar också att begreppet kompetens borde uppfattas i något vidare mening 

som att dels ha erforderlig eller lämplig förmåga och kvalitet och dels att ha förmågan att 

fungera och utvecklas på ett visst sätt (ibid.). Senare upplagor av SAOL har kvar samma 

definitioner som ovan (SAOL, 2006). 

 

Söderström noterar också att vad gäller kompetensbegreppets innebörd, görs en åtskillnad 

på om kompetensen är individrelaterad eller organisationsrelaterad d.v.s. om begreppet ska 

beskriva individuella förutsättningar eller den samlade förmågan eller potentialen i en 

organisation när det gäller att klara av vissa uppgifter (1991, s. 2 f.). Samma kommentar 

ger också Ellström (1996a, s. 17) och Mikael Alexandersson även om den sistnämnde 

använder termerna individuell och gemensam kompetens för samma fenomen (1994, s. 166 

f.). Alexandersson tillägger att kompetens, enligt hans definition av begreppet, också 

innehåller termer som kunskap, färdighet och attityder (1994, s. 160). 
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Söderström tar också upp begreppet kompetensutveckling vilket definieras som ”frågan om 

den process och de åtgärder som behövs för att utveckla ny förmåga hos individer och/eller 

organisationer” (1991, s. 3). När Söderström utvecklar kompetensutvecklingsbegreppet 

hänvisar han till olika forskares definitioner av kompetensbegreppet och sammanfattar det 

enligt följande (1991, s. 7 f.): 

 

1. Kompetens är ett individrelaterat begrepp men det har numera även fått en 

organisationsrelaterad betydelse. Man bör därför kunna betrakta kompetens som ett 

”dubbelt” fenomen, ett fenomen på två skilda nivåer.  

2. Kompetens är ett vidare begrepp än de traditionella orden kunskap, färdigheter och 

attityder. Samtidigt råder ingen tvekan om att kunskap, i vid mening, utgör kärnan i 

så gott som alla de definitioner av kompetens vi kunnat finna. 

3. Kompetens är ett dynamiskt begrepp, ofta med processbetydelse; det är något som 

kan användas, utvecklas och förändras över tid. 

4. Kompetens är ett villkorligt begrepp i den meningen att det för att bli intressant bör 

kunna relateras till en verksamhet, en strategi, ett mål eller en arbetsuppgift. 

Vanligen är det relaterat till situationer i arbetslivet, mera sällan till 

utbildningssystemet.  

5. Kompetens är ett kvalitativt begrepp som knappast kan fångas in, beskrivas, mätas 

eller värderas i traditionella kvantitativa termer. 

 

Söderström tillägger också att kompetensbegreppet ofta är aktörsbestämt (ibid.). Detta 

innebär att vad olika aktörer i en viss situation, subjektivt sett, uppfattar som kompetens 

behöver inte överensstämma med en, i objektiv mening, önskvärd eller tillgänglig 

kompetens. Söderström menar också att ”med tanke på att kompetens har denna vida och 

växlande innebörd förefaller det väsentligt att i det enskilda fallet söka efter lämpliga 

operationella definitioner, begreppet blir annars inte särskilt meningsfullt i praktisk 

tillämpning” (1991, s. 8). 

Yrkeskunnande, kvalifikation och yrkeskunskap 

När Ellström (1996a) tar upp begreppet kompetens är det fem år efter Söderströms rapport 

och i ljuset av detta framstår Söderströms definitioner av kompetens som något förenklade. 

Ellström väljer att först skilja ut kompetens från yrkeskunnande och kvalifikation och 
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menar att dessa begrepp används på alltför mångtydigt och oprecist sätt (1996a, s. 20). 

Ellström förtydligar detta påstående och menar att en individ kan: 

 
besitta en rad kompetenser, som inte utgör kvalifikationer i förhållande till ett visst arbete, d.v.s. som 

varken krävs av arbete eller efterfrågas av arbetsgivaren. Omvänt, så kan kvalifikationer efterfrågas 

eller krävas i ett arbete, utan att individen besitter den aktuella kompetensen. (Ellström, 1996a, s. 30)  

 

Ellström anser också att det är en skillnad mellan att vara kompetent för en uppgift, d.v.s. 

en kunskap kopplat till ett specifikt område, och att besitta kompetens, vilket innebär att 

viss kompetens kan överföras från och till mer generella kunskapsområden. Kompetens, 

menar Ellström (1996a, s. 21), kan innebära olika slags förmågor och färdigheter som: 

- psykomotoriska färdigheter, d.v.s. olika typer av perceptuella och manuella 

färdigheter (t.ex. fingerfärdighet, ”handlag”); 

- kognitiva faktorer, d.v.s. olika typer av kunskaper och intellektuella färdigheter 

(t.ex. förmåga av lösa och problem och fatta beslut ); 

- affektiva faktorer, d.v.s. viljemässiga (motivationella) och känslomässiga 

(emotionella) handlingsförutsättningar (t.ex. engagemang, värderingar);  

- personlighetsfaktorer, d.v.s. handlingsförutsättningar relaterade till 

personlighetsdrag (t.ex. självförtroende, självuppfattning) och 

- sociala faktorer, d.v.s. olika sociala faktorer (t.ex. samarbets-, ledarskaps- och 

kommunikationsförmåga) 

 

Kompetens skiljer sig därför från begreppet yrkeskunnande vilket, enligt Ellström (1996 a, 

s. 37), är en term som betecknar följande kompetenser:  

- formell kompetens, d.v.s. den kompetens, som förvärvats genom formell utbildning, 

och som kan dokumenteras med betyg, intyg, diplom eller dylikt; 

- reell kompetens, d.v.s. den faktiska kompetensen, som en individ besitter, och som 

följaktligen individen potentiellt kan utnyttja för att lösa en uppgift eller utföra ett 

arbete; 

- utnyttjad kompetens, d.v.s. den kompetens som individen besitter, och som 

dessutom kommer till faktisk användning i arbetet; 

- den kompetens som formellt eller informellt föreskrivs och efterfrågas för ett visst 

arbete. 
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För att göra bilden än mer komplex visar Ellström (1996a, s. 51) att begreppet 

yrkeskunnande också har en tydlig koppling till begreppet yrkeskunskap vars begrepp är ett 

samlingsnamn för fyra olika slags kunskaper: 

- objektskunskap, d.v.s. kunskap om arbetsobjektet eller de sakfrågor som verksamheten 

gäller; 

- procedurkunskap, d.v.s. kunskap om egna tillgängliga handlingsalternativ och deras 

konsekvenser; samt 

- klient-/kundkunskap, d.v.s. kunskap om klientens/kundernas behov, föreställningar och 

sätta att fungera i psykologiskt avseende. 

- metakognitiv kunskap; d.v.s. kunskap om sig själv och sitt eget kunnande, dess 

räckvidd och gränser, starka och svaga sidor. 

 

Enligt Ellström (ibid.) har forskning om dessa kunskaper främst bedrivits inom 

tjänsteverksamhet men kunskaperna bör, enligt min uppfattning, kunna ses som allmänna 

och dess innebörder bör vara möjliga att överföra till alla slags verksamheter.   

Kompetensutveckling och lärande 

För att återgå till begreppet kompetens, menar Ellström att det är en skillnad på vad som 

”lärs ut” och vad som ”lärs in” d.v.s. formell och informell kompetens (1996a, s. 39). 

Skillnaden mellan begreppen består i att formell kunskap är den kunskap som formellt kan 

bevisas med intyg och andra dokument, men inte nödvändigtvis är kunskap som lärts in. 

Informell kompetens är däremot den kunskap som verkligen ”lärts in”. När Ellström därtill 

tar upp begreppet formell och informell kompetensutveckling (1996a, s. 11) kan det 

konstateras att det är i detta sammanhang som kompetensbegreppet tangerar begreppen 

lärande och kompetensutveckling. Termen kompetensutveckling återfinns även i andra 

sammanhang fast med en annan innebörd, nämligen som beteckning på de individuella 

lärprocesser varigenom kompetens förvärvas (1996a, s. 17). Ellström (1996a, s. 16) skiljer 

här på kompetensutveckling och lärande genom att se kompetensutveckling mer som en 

strategi och en sammanfattande beteckning på de olika typer av planerade åtgärder som kan 

utnyttjas för att påverka utbudet av kompetenser/kvalifikationer på den interna 

arbetsmarknaden, medan lärande är en större och mer allmän process (1996a, s. 106). 

Företags olika åtgärder för att utveckla kompetensen på företaget sker, enligt Ellström 

(1996a, s. 13 & 2005, s. 4), följande insatser: 

- rekrytering, befordran och personalrörlighet; 
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- utbildning eller träning av personal genom t.ex. kurser på eller utanför arbetsplatsen; 

- olika typer av icke-formell utbildning (t.ex. utvecklingsprojekt; arbetsplatsträffar); 

- lärande i samband med utförande av det dagliga arbetet med eller utan särskild 

instruktion, ”on the job learning”; 

- planerade förändringar av arbetsuppgifter eller arbetsorganisationer (t.ex. 

arbetsutveckling, arbetsrotation, införande av grupporganisation) med syfte att främja 

kompetensutnyttjande och lärande i det dagliga arbetet. 

-  

Ellström (1996a, s. 18) kommenterar också varför det är viktigt med kompetensutveckling: 

det ökar yrkeskunnandet, det ökar intresset att lära sig nytt, det ger en bättre helhetsbild av 

arbetet, det ger ett större ansvar och det leder till bättre trivsel i arbete. Ekholm & Lander 

tycks dela denna sista tanke när det gäller syftet med kompetensutveckling men använder 

här termerna; reparera, uppdatera och utveckla (1994, s. 175). 

 

När Hultman tar upp begreppet kompetensutveckling är det också i samband med 

begreppen lärande och kompetens (2004). Hultman har ingen strikt definition om vad dessa 

begreppsinnehåll utan tar upp begreppen bl.a. i samband med en undersökning om vad 

olika företag kan ha för tankar om kompetensbegreppets innehåll: ”kompetens kan innebära 

t.ex. kunskaper, färdigheter, attityder. Men även kontakter, handledning och ledarskap” 

(Hultman, 2004, s. 41). Innebörden i detta kompetensbegrepp är, enligt Hultman, att 

kunskaper inte enbart är ”skolkunskaper” utan också ”något som skapas när man använder 

sina kunskaper tillsammans med andra för att klara jobbet och utvecklas i arbete” (ibid.). 

Termerna ”kunskaper, färdigheter och attityder” kan i detta sammanhang direkt återkopplas 

till Alexanderssons definition av kompetens (se ovan). När Hultman diskuterar lärares syn 

på kompetensutveckling påpekar han att undersökningar visar att lärare ofta tolkar 

kompetensutveckling som ett arrangemang och inte som kunskap som genereras (2001, s. 

28). Hultman menar också att det som lärarna uppfattar som ”rätt” kompetensutveckling är 

den kompetensutveckling som sammanfaller med de kompetensutvecklingsdefinitioner 

som finns i olika styrdokument som läroplaner och propositioner (2001, s. 144).  

 

En proposition som är att beakta i dessa sammanhang, är Prop. 1999/2000:135 där 

kompetensutvecklingsbegreppet för lärare definieras enligt följande: 
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Kompetensutveckling är vidare begrepp än fortbildning, och rymmer såväl ämnesbreddning som 

ämnesfördjupning, metodutveckling, arbetslagsutveckling, forskning och utvecklingsarbete samt annan 

verksamhetsutveckling av betydelse för förskolan, skolan och vuxenutbildningen… gemensam 

reflektion och diskussion om undervisningen, barnens och elevernas inlärning, pedagogisk utvärdering, 

handledning, auskultation vid kollegors undervisning, pedagogisk planering, litteraturstudier m.m. 

Begreppet kompetensutveckling är således enligt avtalet mycket brett. (s. 29) 

 

I hela propositionen talas det om vikten av det ”livslånga lärandet” men någon specifik 

definition av detta begrepp ges inte i sammanhanget. 

Lärare och kompetensutveckling 

Ingrid Nilssons avhandling (2006, s. 99) tar upp grundskollärares olika sätt att tänka om 

kompetensutveckling. För dessa lärare uppfattas kompetensutveckling vara: 

 

1. Skolämneskunskaper 

2. Ämneskunskaper och ämnesdidaktisk kompetens 

3. Allmän lärarkompetens, ämneskunskap och ämnesdidaktisk kompetens 

4. Integrerad allmän lärarkompetens, ämneskompetens och ämnesdidaktisk kompetens  

 

Nilssons uppräkning av olika kompetensutvecklingsdefinitioner är i detta sammanhang mer 

en uppräkning av lärares anser definitioner av kompetensutvecklingsbegreppet och det är 

tydligt definitionen av begreppet inte är entydigt. Nilsson (2006, s. iii) tar också upp 

begreppet yrkeskvalifikation, men vid en jämförelse med Ellströms definition är Nilssons 

definition av yrkeskvalifikation synonymt med Ellströms definition av kompetens 

(Ellström 1996a, s. 13 & 2005, s. 4). Nilsson ställer också frågan om lärares tankar om 

kompetensutveckling behöver vara desamma som tas upp i de mer allmängiltiga 

propositionerna.  

 

I Madséns (1994) beskrivningar av de insatser som syftar till att utveckla lärare, tar han inte 

alls upp begreppet kompetens. Däremot får kompetensutvecklingsbegreppet ett ganska vitt 

innehåll (1994, s. 40) och kompetensutveckling handlar, enligt honom, om att fördjupa och 

utveckla en process, som leder till ökat lärande bland lärare (1994, s. 15). Detta skulle i 

detta sammanhang tyda på att kompetensutveckling bara är ett moment av alla de moment 

som kan ingå i begreppet lärande och lärandeprocessen. 
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1.4 Forskningsläge 

Forskning om karaktärsämneslärare, lärande och kompetensutveckling förekommer inte i 

särskilt stor utsträckning, åtminstone inte i kombinationen karaktärsämneslärare och 

kompetensutveckling. Vid en översikt av forskningsläget kan det snabbt konstateras att 

många forskare, t.ex. Madsén (1994), Ellström & Larsson (1996) Nilsson (2006) och 

Hultman (2001), tycker att forskningen kring lärares syn på lärande och 

kompetensutveckling borde utvecklas men frågan hur det ska göras, behandlas bara ytligt.  

Just kompetensutveckling i sig är å andra sidan ett väl studerat fenomen, likaså lärande. 

Dessa begrepp nämns dock ofta i samma sammanhang och är inte definitionsmässigt, vilket 

påpekats under centrala begrepp, alltid särskilt väl åtskilda. Oftast ses också lärande och 

kompetensutveckling i detta sammanhang som något vedertaget positivt, inte bara för att 

leda ett företag eller en annan arbetsplats i en ”positiv” riktning, utan för att helt enkelt se 

lärandet som ett sätta att bilda och vårda sig som människa (Andersson & Bergstedt, 1996, 

s. 113). Andra forskare, som Lennerlöf, kan dock faktiskt höja ett varnande finger och 

ifrågasätta visionen och konstatera att alla inte behöver bli lyckliga för att de får 

kompetensutveckling (Lennerlöf, 2002, s. 144). Alexandersson lyfter fram att det nästan 

aldrig förekommer det någon forskning om kompetensutvecklingens baksidor och att 

lärarna nog sällan ser kompetensutveckling som negativt utan något som sker och måste 

ske hela tiden (Alexandersson, 1994 s. 158). Ellström menar att allt lärande inte heller 

behöver vara positivt, utan att negativa beteenden också kan läras vidare som att kanske 

alltid vara negativt inställd till förändringar (1996a, s. 58 f.).  

Ellärares och fordonslärares syn på kompetensutveckling 

Den forskning som har bedrivits specifikt om karaktärsämneslärare och deras tankar om 

kompetensutveckling står Hussein Farajzadeh samt Anders Larsson & Lars Svensson 

bakom. Farajzadeh (2006) undersöker i sitt examensarbete Kompetensutveckling för 

gymnasielärare med inriktning mot El-programmet, elektronik/datorteknik ellärares syn på 

kompetensutveckling. Som underlag för denna undersökning har Farajzadeh intervjuat sex 

ellärare. Resultatet visar att de flesta ellärarna inte behärskar alla kurser de undervisar i och 

att samtliga ellärare är positiva till att höja sin kompetens, men då helst inom 

karaktärsämnet. Ellärarna i undersökningen anser dock att de inte ges tillräckligt stora 

möjligheter till kompetensutveckling inom karaktärsämnet. De flesta lärarna i studien 

påstår också att skolorna bara satsar på att lärarna skall bli behöriga. Lärarna menar också 

att det är svårt att få tag på vikarier när lärarna ska på kompetensutveckling och då måste 
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det lösas i arbetslaget, som ofta redan är underbemannat. Ett annat skäl till att det satsas för 

lite på kompetensutveckling, enligt lärarna i undersökningen, är bristen på pengar. 

Undersökningen visar också att bristen på tid är ett stort problem och enligt lärarna i 

studien finns det varken tid till att hinna gå på kurserna och att få tid till att arbeta in i den 

nya tekniken som man lärt sig under kursen. Ytterligare resultat är att skolans bristande 

resurser, gör att önskemål/krav ofta inte kan uppfyllas (Farajzadeh, 2006). 

 

Larssons & Svenssons Y-uppsats (2006) undersökning baseras på en enkätundersökning 

bland fordonslärare och resultatet visar att lärarna inte anser sig få tillräckligt med 

kompetensutveckling, vare sig i karaktärsämnet eller allmänpedagogiskt. Fordonslärarna 

beskriver att de tillskansar sig kunskaper och kompetenser på skiftande arenor, men att mer 

utbyte med yrkesbranschen vore önskvärt och det är just kontakt med yrkesbranschen, som 

gör att de vet vilka kunskaper som eleven behöver ha med sig ut i arbetslivet.  

Forskning kopplat till kompetensutvecklingsbegreppet och lärare 

Generellt sett kan sägas att Per-Erik Ellström och Glenn Hultman är två forskare som lagt 

ner mycket tid på att forska om kompetensutveckling i arbetslivet, men deras forskning 

saknar direkt koppling till karaktärsämneslärare och deras situation. De arbeten av Ellström 

som kommer att tas i beaktande i denna studie är Den svåra balansen mellan rutin och 

reflektion (2007) samt två senare arbeten som mer sammanfattar Ellströms tidigare arbeten: 

Kompetensutveckling på arbetsplatsen: Förutsättningar, processer, effekter (2005) och 

Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet – Problem, begrepp och teoretiska 

perspektiv. Av Hultman bör i detta sammanhang nämnas Anställda i förändring – 

flämtande lågor, ambitioner och vardagsarbete (2004) och Intelligenta improvisationer – 

Om lärares arbete och kunskapsbildning i vardagen (2001). Hultmans definition av 

kompetensutvecklingsbegreppet, eller fortbildning som begreppet kompetensutveckling 

ofta ersatts med i hans studier, har i sammanhanget inte någon strikt definition utan ses mer 

som en del i kunskapsbildningen (Hultman 2001, s. 161). 

 

I antologin Lärares lärande – Från fortbildning till en lärande arbetsorganisation 

(Madsén, 1994) ges en översikt över forskning och praktiska erfarenheter rörande 

skolutveckling och lärares kompetensutveckling, men något om just karaktärsämneslärares 

specifika situation tas inte upp.     
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Nilssons akademiska avhandling Grundskollärares tankar om kompetensutveckling (2006) 

fokuserar visserligen på lärare och deras kompetensutveckling, men i detta fall rör det sig 

om grundskollärares föreställningar. Nilsson har i sin avhandling, utifrån ett 

fenomenografiskt perspektiv, intervjuat 19 grundskollärare för att få svar på vad 

grundskollärare tänker om innehållet i lärares kompetensutveckling och hur tankarna om 

det relevanta innehållet varierar. Nilsson utgår dock inte från en specifik avgränsning om 

vad kompetensutveckling är, utan hänvisar till tidigare forskning i frågan för att sedan se 

om hennes forskning visar på om lärarna följer någon tidigare tradition om vad 

kompetenshöjning är, eller om de har utvecklat någon ny syn på fenomenet. 

Från Nilssons intervjuer med lärarna framkommer fyra olika sätt att tänka om 

kompetensutveckling och användningsområde för dessa: 

• Bättre skolämneskunskaper som grund för utveckling av den egna undervisningen. 

• Bättre ämneskunskaper och ämnesdidaktisk kompetens för bättre utformning av 

elevernas lärsituationer. 

• Utveckling av allmän lärarkompetens, ämneskunskaper och ämnesdidaktisk 

kompetens som grund för kollegialsamverkan. 

• Utveckling av integrerad allmän lärarkompetens, ämneskunskaper och 

ämnesdidaktisk kompetens som grund för verksamhetsutveckling. 

 

Nilssons intervjuresultat visar att de lärare som utvecklat ett synsätt där de kan se en 

relevans i alla kategorier av kompetensutveckling, behöver inte övertygas om betydelsen av 

att utveckla alla kompetenserna. Om en lärare däremot inte ser behov av att utveckla mer 

än skolämneskunskaper och om en studiedag innehåller allmän lärarkompetens kommer 

denna studiedag att kännas meningslös. Detta är, enligt Nilsson, viktigt att ta hänsyn till vid 

skolverksamhetens planering. Här menar Nilsson att målsättningen måste vara att få alla 

lärare att utvecklas inom ramen för fjärde kategorin ovan, men om detta inte är möjligt 

måste målet ändå ses som eftersträvansvärt (Nilsson, 2006). 

Kompetensutveckling i arbetslivet 

När det gäller lärande i arbetslivet har Mats Utbult (2002) sammanställt en översikt av det 

nationella och internationella forskningsläget under tiden 1992-2002. Forskningen har 

under denna tid bedrivits inom främst följande fem delområden (2002, s. 23): 

 

1. Lärandeepoker, begreppsförvirringen, framtiden 
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2. Yrkeskunskap, utbildning och förtrogenhetskunskap 

3. Arbetsmarknad, nyckelkvalifikationer, anställningsbarhet 

4. Arbetsdelning, informationsteknik och lärande 

5. Pedagogik och didaktik – vad som händer i undervisningssituationen 

 

Enligt Utbult har synen på yrkeskunnande och lärande ändrats till något som innebär att 

individer förändrar sin sociala eller yrkesmässiga identitet. Vidare visar han på att lärande 

inte längre bara handlar om att bemästra det gamla utan att perspektivet har vidgats och nu 

omfattar ett lärande som ses som nyskapande – s.k. utvecklingsorienterat eller innovativt 

lärande. När det gäller villkoren för lärande betonar forskarna, enligt Utbult, mer än 

tidigare samspelet mellan formell utbildning och informellt lärande i vardag och arbetsliv. 

Utbult visar också att begrepp som lärandeorganisation har ett mer verkligt innehåll i dag 

än för tio år sedan och att det på många arbetsplatser arbetas med att tillämpa idéerna. 

Frontprojekt med arbetsplatsförlagd distansutbildning som kräver pedagogisk 

metodutveckling, pågår enligt Utbults rapport och i den visas också att OECD arbetar med 

att bättre beskriva och jämföra kvalifikationsnivåerna hos människor i olika länder (Utbult, 

2002, s. 23 f.).  

 

Slutsatsen som kan dras av Utbults rapport, vilket han själv också påpekar, är att 

begreppsförvirringen kring kompetensutveckling är ett stort problem. Enligt Utbult ses 

lärande som ett större begrepp än kompetens men oftast slås dessa begrepp samman utan 

någon direkt åtskillnad (Utbult, 2002, s. 24). Ellström har, som tidigare nämnts, också gjort 

ett försök att reda ut begreppen, men han uppmanar också vidare forskning inom området 

(Ellström, 1996). Utbults översikt av forskningsansatserna inom området visar också att de 

som studerar lärande och kompetens numera är i allt högre grad är företagsekonomer, 

nationalekonomer och tekniker till skillnad från beteendevetare, som tidigare dominerade 

området. Enligt rapporten pågår också de största forskningsprojekten i Sverige i Linköping, 

Lund, Göteborg och Stockholm. Internationellt sett ligger Sverige, med Ellström som 

frontfigur, långt fram i forskningssammanhanget tillsammans med USA, Australien och 

Europa där intresset för sambandet mellan löneutveckling och kompetensutveckling är stort 

(Utbult, 2002, s. 25 ff.).  

 

Ellström (1996a, s. 13) menar att den empiriska forskning som finns inom området för 

kompetensutveckling främst har bedrivits inom ekonomi, sociologi och psykologi och att 
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den ekonomisk-sociologiska forskningen skulle framför allt gälla teknologiska förändringar 

i arbetslivet och dess konsekvenser för kvalifikationskraven. Ellström (1996a, s. 13) visar 

också på att även om man inom denna forskning i hög grad betonar betydelsen av 

utbildning och informellt lärande i arbetslivet, så betraktas dessa processer utifrån ett 

”black-box”-perspektiv vilket innebär att utbildning och informellt lärande helt enkelt ses 

som givna och relativt oproblematiska verktyg för kompetensutveckling. 

 

Övrig forskning om kompetensutveckling 

Det har också forskats om synen på kompetensutveckling bland personal. Resultaten visar 

att det finns flera sätt att se på kompetensutveckling bland anställda, t.ex. som belöning 

eller något negativt som avgjordes med lottdragning, en metod för att minska 

personalstyrkan, ett sätt att visa att organisationen är politiskt korrekt, ett sätt att öka 

motivationen hos de anställda, ett sätt att slippa arbeta ett par dagar eller något som 

personalavdelningen gör för att försvara sitt existensberättigande (Utbult, 2002, s. 83).  

     

Övrig forskning inom området kompetensutveckling fokuserar mest på 

ämneslärares/kärnämneslärares tankar om kompetensutveckling eller tankar om sitt arbete i 

stort. Clandinin & Connelly (1995) har i ett kanadensiskt projekt försökt att kartlägga 

behovet av kompetensutveckling hos lärare vilket de återberättar i Teachers’ professional 

knowledge landscapes. Resultatet visar på lärares behov av att hitta ett forum för de kan få 

utlopp för de yrkesrelaterade berättelser som de bär inom sig. Å andra sidan sätter 

författarna fingret på ett problem som säkert gäller alla lärare och varför deras situation är 

så speciell, särskilt i frågan om kompetensutveckling. Allt en lärare gör, vare sig det är i 

yrket eller privat, uppfattas oftast vara direkt kopplat till läraren som yrkesperson. Att en 

lärare kan ha ”dubbla naturer”, d.v.s. att också vara en privatperson, med en agenda helt 

frånskild läraryrket, tycks ofta glömmas bort:   

 
Teachers and classrooms are so intricately linked in the professional literature that it is easy to forget 

that teachers spend many hours each week outside of the classroom with people other than students. 

(1995, p. 5) 
  

Behovet av att ständigt uppdatera lärarnas ”dubbla naturer”, som består i att både undervisa 

och samtidigt umgås med andra än studenterna, och i detta vara medveten om verkligheten 
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utanför salarna, blir för lärarna svårt att uppfylla. En lärare tycks aldrig, enligt Clandinin & 

Connelly, räcka till: 

 
When teachers make an effort to use this theoretical knowledge as intended, they are often thought to 

be unprofessional, with insufficient confidence in their practical experience to work out what action 

should be taken. And when, as is more commonly the case, they make it practical by personalising 

theoretical knowledge for their work, they are frequently thought to be intellectually conservative and 

resistant to positive change. (1995, p. 6) 

 

Någonstans här tycks lärarens roller som lärare och medveten privatperson mötas i tanken 

om att kompetensutveckling ska vara bryggan som sammanlänkar dessa två fenomen. 

Sammanfattande reflektioner om forskningsläge i förhållande till uppsatsens syfte    

Utifrån det rådande forskningsläget framgår det att frontfigurerna inom svensk forskning 

betonar betydelsen av mer forskning om lärares syn på lärande och kompetensutveckling. 

Inom detta område är det också av vikt att utveckla innebörden i 

kompetensutvecklingsbegrepp och förtydliga det. Den forskning som berör lärare och deras 

kompetensutveckling fokuserar främst på det innovativa lärandet samt frågarna när och 

hur, men forskningen ger aldrig några entydiga svar och materialet till undersökningarna 

bygger oftast på åsikterna från lärare i teoretiska ämnen.  

 

Även om forskning om kompetensutveckling bedrivs inom de flesta områden, så ses 

kompetensutvecklingsbegreppet utifrån ett statiskt perspektiv där utbildning och informellt 

lärande ses som relativt oproblematiska verktyg för kompetensutveckling. Fortsatt 

forskning inom kompetensutveckling, utbildning och lärande utifrån ett mer 

problematiserande perspektiv, är därför något som ledande forskare i dag allt mer 

efterfrågar. Ett förhållandevis nytt metodgrepp som används inom forskningen för att 

problematisera och visa på komplexiteten och variationerna inom ett undersökt område är 

den fenomenografiska metoden. I denna uppsats är därför syftet, utifrån ovanstående 

sammanfattning av forskningsläget om kompetensutveckling, att undersöka 

föreställningarna om kompetensutveckling hos en given lärargrupp som inte främst 

undervisar i teoretiska ämnen, d.v.s. karaktärsämneslärarna, och utifrån den 

fenomenografiska metoden undersöka variationerna i föreställningarna om den egna 

kompetensutvecklingen.        
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1.5 Metod 

Den metod som används i denna undersökning är inspirerad av den fenomenografiska 

metoden. Fenomenografi är en kvalitativt inriktad samhällsvetenskaplig forskningsmetod 

som oftast har intervjun som underlag för vidare analys. Den fenomenografiska metoden 

kan till viss del ses som en metod utvecklad ur den grundade teorin eftersom metoden inte 

har några strikta analysredskap. Till skillnad från den grundade teorin, där utgångspunkten 

ska vara så öppen som möjlig, utgår fenomenografin dock från en specifik fråga, eller ett 

konkret fenomen som ska undersökas. För mer detaljer om den fenomenografiska metoden 

rekommenderas litteratur av Uljens (1989), Kroksmark (1987) och Larsson (1989). 

 

Den fenomenografiska metoden koncentrerar sig på beskrivningar av människors 

uppfattningar och föreställningar och den grundläggande tanken i metoden är alltså inte 

beskriva hur något är (fakta) utan hur något uppfattas vara (Larsson 1989). Inom 

fenomenografin benämns dessa två skilda tankar om verklighetens beskaffenhet som olika 

ordningars perspektiv. Den första ordningens perspektiv handlar om fakta och vad som kan 

observeras utifrån medan den andra ordningens perspektiv handlar om hur någon upplever 

något. Den andra ordningens perspektiv handlar med andra ord inte om huruvida något är 

sant eller falskt utan det intressanta här är vad man studerar. Fenomenografin fokuserar 

med andra ord den andra ordningens perspektiv (Larsson, 1989, s. 12).   

 

Den fenomenografiska metoden kan delas in fyra olika studieområden: det fackdidaktiska, 

det allmänpedagogiska, studier av utbildningseffekter och det icke-pedagogiska. De tre 

första områdena rör studier inom den pedagogiska sfären, vilken den sista inte gör. Den 

sistnämnda rör med andra ord inte den pedagogiska sfären utan kopplas oftast mer till olika 

människors fördelningar inom olika områden t.ex. ekonomiska. I denna undersökning 

kommer fokus att ligga på de allmänpedagogiska studierna eftersom denna undersökning 

rör hur människor uppfattar övergripande fenomen som är av betydelse för utbildning − 

men arbetssättet för att få fram ett analysunderlag ser i princip lika ut för alla de nämnda 

studieområdena.     
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Fenomenografins arbetssätt beskrivs, utifrån ovanstående tankesätt, av Uljens (1989, s. 11) 

enligt följande och är den uppläggning som arbetssättet i denna undersökning inspirerats 

av:   

1. Forskaren intresserar sig för en företeelse i omvärlden 

2. En eller flera aspekter av företeelsen väljs ut 

3. Intervjuer om individers uppfattningar av företeelsen eller det aktuella problemet 

genomförs 

4. De inspelade intervjuerna (utsagorna om uppfattning) skrivs ut (transkriberas) 

5. En analys av de skriftliga utsagorna görs 

6. Analysen resulterar i beskrivningskategorier  

Aktuella företeelser 

Med utgångspunkt från ovanstående beskrivningsmodell är den företeelse som är aktuell i 

denna undersökning karaktärsämneslärares föreställningar om den egna 

kompetensutvecklingen. De aspekter som ligger i fokus är hur föreställningarna varierar 

och sammanfaller mellan olika karaktärsämneslärare. 

Urval och intervjumetod 

Till grund för undersökningen ligger åtta intervjuer med lika många karaktärsämneslärare. 

För att göra undersökningen så könsmässigt representativ som möjligt, har fyra kvinnliga 

lärare från två olika gymnasieprogram med praktisk inriktning valts ut och fyra manliga 

lärare valts ut från två andra gymnasieprogram med praktisk inriktning. Uljens menar att 

antalet försökspersoner måste begränsas av rent praktiska skäl eftersom intervjuerna är 

djupgående och förhållandevis långa; mellan 15 minuter och 2 timmar och bedömningen 

har här gjorts att fyra kvinnliga lärare och fyra manliga lärare från fyra olika 

gymnasieprogram är ett lämpligt underlag för denna sorts undersökning (Uljens, 1989, s. 

11). De fyra gymnasieprogrammen är också valda utifrån tre perspektiv: ett program där 

större delen av lärarna är män, två program där fördelningen manliga och kvinnliga lärare 

är lika, och ett program där större delen av lärarna är kvinnor. Urvalet av lärare har gjorts 

genom den s.k. ”snöbollseffekten” där en intresserad intervjudeltagare har gett förslag på 

andra intervjukandidater och ett urval har gjorts utifrån dessa (se också Bryman, 2002, s. 

472) med tanke på kön och ålder för att göra urvalet så mångsidigt som möjligt.  
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Den intervjumetod som är vanligast att använda inom den fenomenografiska metoden är 

enligt Alexandersson den semi-strukturerade (Alexandersson, 1994, s. 123). Det är också 

denna intervjumetod som använts i denna undersökning men med tillägget att intervjuerna 

varit mer åt det öppna hållet än åt det mer strukturerade. Ett av skälen till detta val är att det 

i sig finns många föreställningar om vad kompetensutveckling är (vilket kapitlet om 

forskningsläge också visar) och vid en mer styrd intervju kan intervjuarens föreställningar 

påverka de intervjuade i alltför hög grad. Termerna kompetens och kompetensutveckling 

har därför aldrig specifikt tagits upp under intervjuerna, men deltagarna har vid inbjudan 

om deltagandet i intervjuerna fått veta att intervjun är inriktad mot dessa begrepp. Under 

intervjuerna har en intervjuguide använts och konstruerandet att denna har skett under 

inspiration av Steinar Kvales (1997) uppläggning av den semi-strukturerade 

intervjumetoden och Glenn Hultmans modell av den kontextuella intervjun (2001). Den 

ursprungliga intervjuguiden modifierades något efter en provintervju med en lärare från ett 

femte program. 

   

Intervjuernas har alla genomförts inom ett förlopp av ungefär två månader och tog allt från 

30 minuter till en och en halv timme per intervju att genomföra. Ingen av de tillfrågade 

lärarna har tackat nej till att delta. Alla intervjuer har genomförts i lokaler angränsande till 

lärarnas undervisningssalar och spelats in via bandspelare. Efter intervjuerna har en enkel 

översiktlig ”intervjukarta” gjorts, vilket Hultman rekommenderar vid kontextuella 

intervjuer (intervjuer som är genomförda inom sin kontext) – för att kort sammanfatta 

intrycket av det som skedde under intervjuerna (Hultman, 2001). 

Transkribering av intervjuer     

Efter intervjuerna har ett arbete följt med transkribering av intervjuerna och avidentifiering 

av deltagarna vilket bidragit till att de i intervjuerna heter Lena, Irene, Emma, Anna, Hans, 

Erik, Leif och Henrik. Intervjuerna har i princip transkriberats ordagrant med utgångspunkt 

från Linells (2004) rekommendationer om att transkribera utifrån syftet med 

transkriberingen, vilket i detta fall inriktats mer mot innehållet snarare än det lingvistiska – 

s.k. bastranskription - där intervjuerna först ha lyssnats igenom och vid en andra 

genomgång nedtecknats. Transkriptionerna av intervjuerna ligger förhållandevis nära 

skriftspråket men med tillägg för noteringar av pausljud och suckar, vilka dock har tagits 

bort vid återgivandet i resultatdelen för att göra läsningen mer effektiv. Efter nedtecknandet 

av intervjuerna har ytterligare en avlyssning gjorts och under denna har transkriptionen 
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blivit mer detaljerad i form av att ge det hela en mer talspråklig karaktär eftersom det är 

viktigt att visa att det verkligen är individer som ligger bakom tankarna och åsikterna och 

att det i så stor utsträckning som möjligt, men med bibehållandet av konfidentialiteten. De 

intervjuade har också fått läsa igenom materialet för att se om de känner igen sig i 

kommentarerna och att materialet kan ses som representativt både innehållsmässigt och 

identitetsmässigt.   

 

Sammanfattningsvis kan sägas att transkriptionen har gjorts utifrån syftet att den ska ge ett 

rättvisande material som underlag till den därpå påföljande analysen.  

Analys och beskrivningskategorier 

När alla intervjuer transkriberats, har arbetet tolkas och analyseras för att förstå 

meningsinnehållet i varje genomförd intervju. Larsson (1989, s. 31) menar att man i 

analysen bör söka efter jämförelser i likheter och skillnader i de uttryckta uppfattningarna 

för att sedan kategorisera utsagorna i kvalitativt skilda grupper. Dessa grupper ska så bra 

som möjligt reflektera eller karakterisera gruppernas meningsinnehåll i s.k. 

beskrivningskategorier. Vidare menar Larsson att det är fördelaktigt att: 

 
söka efter så stora skillnader som möjligt i vissa faser för att dels finna det som är gemensamt för stora 

områden, dels snabbt finna viktiga skillnader d.v.s. finna de olika kategorierna. I andra faser skall man 

söka jämföra med så lika personer och situationer som möjligt. Då kan man bl.a. se viktiga nyanser 

som annars inte märks. (1989, s. 32)   
 

Larsson rekommenderar också att citat från intervjuerna används för att illustrera 

kategorierna och därför har ett urval att representativa citat gjorts i resultatdelen för att på 

så sätt presentera beskrivningskategorins innehåll (1989, s. 38). 

 

1.6 Etiska aspekter 

Det grundläggande individskyddskravet konkretiseras, enligt principerna för svensk 

forskning, i fyra allmänna huvudkrav. De krav som det bör tas hänsyn till av forskaren är  
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2002, s. 440 f.). Utifrån dessa principer måste intervjuaren informera deltagarna om 

undersökningens syfte, informera att tystnadsplikt råder om intervjuernas innehåll, att 

studien är helt frivillig och att deltagandet kan avslutas när som helst. 
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I anknytning till denna undersökning informerades deltagarna om undersökningens syfte 

både vid inbjudan och under intervjun samt att deltagandet var frivilligt och när som helst 

kunde avslutas. Redan vid transkriberingen tilldelades respondenterna de kodnamn som 

används i resultatdelen. Råmaterialet, banden med de inspelade intervjuerna, har inte 

hanterats av någon utomstående och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 

av dem. Även om intervjudeltagarna inte hade något emot att namnges har deras identiteter 

hållits anonyma för att uppfylla konfidentialitetskravet. Deltagarna har också informerats 

om att de insamlade uppgifterna under intervjun endast kommer att användas för studiens 

ändamål. De etiska principerna för svensk forskning får anses, i och med detta, vara 

uppfyllda. 
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2 Resultat och analys 
 
Efter en analys av intervjudeltagarnas svar, kan karaktärsämneslärarnas föreställningar om 

den egna kompetensutvecklingen delas in i tre grupper:  

 

• utbildning som kompetensutveckling  

• den strukturella uppläggningen i program- och kursutbud som kompetens-

utveckling samt 

• praktisk meritering som kompetensutveckling.  

 

Föreställningarna inom dessa tre områden kan också uppdelas i två huvudperspektiv: 

föreställningar om den kompetensutveckling som är befintlig för karaktärsämneslärarna i 

dag och föreställningar om den kompetensutveckling som de anser vara önskvärd i 

framtiden. Sammantagna visar dessa två huvudperspektiv vad de intervjuade lärarna 

uppfattar vara kompetensutveckling för dem, vilken kompetensutveckling de anser skulle 

kunna vara möjlig för dem och till viss del också vilken kompetensutveckling som varit 

tillgänglig för dem tidigare men som kanske inte längre är det.  

 

Efter presentationen av intervjuernas innehåll kommer en mer strukturerad kategorisering 

av intervjusvaren att göras som ett underlag till den påföljande resultatdiskussionen. I det 

avsnittet kommer målet att vara att diskutera de mest centrala resultaten som kommit fram 

under intervjuerna.     

 

2.1 Karaktärsämneslärares föreställningar om utbildning som 
kompetensutveckling 

I det följande kommer lärarnas föreställningar om utbildning som kompetensutveckling att 

presenteras och det utifrån två perspektiv: föreställningar om utbildning som 

kompetensutveckling som är befintlig i dag och föreställningar om utbildning som 

kompetensutveckling som ses som möjlig i framtiden. 
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2.1.1 Föreställningar om utbildning som kompetensutveckling som är 
befintlig för karaktärsämneslärare i dag 

De intervjuade karaktärsämneslärarna har flera olika föreställningar om utbildning som 

kompetensutveckling och vilken som är befintlig för dem i dag. Nedan kommer 

presentationer av de föreställningar om utbildning som är befintlig för 

karaktärsämneslärare i dag. Föreställningarna rymmer inom kategorierna datakunskap, 

föreläsningar, kontakt med andra, kurser och egen inläsning.   

Datakunskap som kompetensutveckling 

Föreställningar om datakunskap som kompetensutveckling återkommer hos ett flertal av de 

intervjuade karaktärsämneslärarna. Åsikterna varierar till en viss del men utgångspunkten 

för tankarna är att skolan vid tiden för intervjuerna har haft en genomgång av kompetensen 

hos personalen och resultatet har enligt flera av intervjudeltagarna varit att skolans personal 

har ett behov av att uppdatera sina datakunskaper. Enligt intervjudeltagarna pågår ett 

projekt på arbetsplatsen där målet är att öka datakunskapen hos lärarna. De intervjuades 

föreställningar om just vikten av datakunskap som kompetensutveckling varierar något 

men överensstämmer i stort – där behovet av denna kunskap inte anses vara lika stor som 

kompetensgenomgången visade. Lenas föreställning speglar en av föreställningarna om 

datakunskap som kompetensutveckling:   

 
jag kan ju förstå att man behöver grundkunskap om man har data och sånt men jag skulle inte vilja 

satsa på det som fortbildning på skolan. Men det kan ju vara de som behöver det, det är ju olika.    

(Lena, intervju 3, s. 7) 

 

Här framstår Lena i sin föreställning som lite osäker. Hon tänker att datakunskap är något 

som alla borde ha i sin ”kunskapsbank” och att en del kanske behöver det som fortbildning 

men att hon inte riktigt skulle vilja satsa på det. Irene tar självmant upp ämnet i en helt 

annan diskussion i intervjun som rör skolledningens plan på hur hon ska klara sitt arbete 

som lärare resten av tiden. Här framkommer dock en mer målande beskrivning om hennes 

föreställning om datakunskap som kompetensutveckling, vilket i hennes föreställning 

egentligen är något annat: 

 
Intervjuare: Vad tror du är skolans syn eller plan på hur du ska klara ditt arbete som lärare resten av 

den tiden här? Har de någon plan?  

Irene:  Det tror inte jag. 
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Intervjuare:  Nej? 

Irene:   Ja, alltså, jag ska inte säga så heller, men jag kan ju inte se att man har, om man säger så 

här, ser du, jag ser inte att man har en plan för just mig, som den lilla enskilda människan. 

Det kan jag inte säga att jag känner att jag kan se, men däremot när jag lägger fram 

förslag på saker jag vill göra, då kan jag ju känna att de stöttar mina egna initiativ. 

Intervjuare:  Mmm? 

Irene:        Och då kan man väl säga att man ser ens behov, om man får det tillgodosett, så att sen har 

ju vårt arbetslag också gjort, svarat på den där matrisen, så att man skulle ska få fram 

vilka kompetensområden, men då handlar det mer om de här lite övergripande och nu 

blev det någon slags IT och det blev det väl för hela skolan, att vi behöver datera upp 

våra datakunskaper, och det behöver vi ju också, det, men det är mer som att lära sig att 

använda ett verktyg, en penna, alltså, ett nytt verktyg bara och det är klart att det 

utvecklar mig som lärare men det finns andra delar som, det är en kunskap, absolut, men 

det finns andra kunskaper, och då kanske den här pedagogiken och yrket, eller ämnet, hur 

man nu säger va, är viktiga delar, och de, de finns liksom inte riktigt med i den här delen.  

   

      (Irene, intervju 5, s. 8) 

  

Irene här gör en åtskillnad mellan datakunskap som ”kunskap” och ”ett verktyg för att 

inhämta kunskap”. Att kunna använda datorn som ett hjälpmedel för att inhämta ”verklig 

kunskap” är en föreställning som även Emma, Anna och Hans delar (Emma, intervju 2, s. 

7, Anna, intervju 7, s. 9 & Henrik, intervju 8, s. 7). Utifrån detta står det klart att 

föreställningen om datakunskap som kompetensutveckling kan variera från något som 

kanske en del lärare behöver, men som inte ses som någon direkt kompetensutveckling, till 

något som mer handlar om att datakunskap enligt intervjudeltagarna är ett ”verktyg” för att 

inhämta kompetensutveckling av annat slag.  

Föreläsningar som kompetensutveckling 

Vid tiden för intervjuerna har det förekommit en föreläsning på skolan som lärarna deltagit 

i och under intervjuerna tar en del intervjudeltagarna upp just synen på föreläsningar som 

kompetensutveckling. Föreställningarna kring föreläsningar som kompetensutveckling 

varierar mellan intervjudeltagarna. Lenas föreställning är ett exempel på föreställningen om 

att föreläsningar i sig är ett bra sätt att lära sig saker på och föreläsare på skolan men att det 

kan bli fel om man har fel förväntningar. Lena ger ett exempel på denna föreställning: ”Jag 

menar som han som var i torsdags, han var jättebra, men det vore ju bra om man fick veta 

att det var en uppstart i positivt tänkande, men nu fick ingen vet detta och då tyckte alla att 

det var jättedåligt.” (Lena, intervju 3, s. 9)  
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Föreställningen om att föreläsningar kan vara ett bra sätt att kompetensutveckla sig på delas 

dock inte alla intervjudeltagare. Leif som har deltagit vid samma föreläsning ser i stället 

föreläsningar som ett sätt för skolledningen att utåt sätt visa att kompetensutveckling 

verkligen pågår. Leifs föreställning om föreläsningar som kompetensutveckling är en helt 

annan än den Lena ger exempel på. I intervjun med Leif tas frågan också upp om hur 

mycket pengar som går till kompetensutveckling på arbetsenheten och i Leifs 

föreställningar om föreläsningar som kompetensutveckling är föreläsningar bara ett sätt att 

spara in pengar på kompetensutvecklingen, vilket nedanstående utdrag är ett exempel på:  

 
Leif: Jag har ju suttit och förhandlat, när jag började här, jag har ju varit förhandlare då för 

[fackligt namn], XX hette det väl förut, [förtydligar vad förkortningen står för] då fanns 

det en budget på ungefär sexhundratusen till fortbildning och det blir inte så mycket 

slantar då per anställd.  

Intervjuare: Och er bransch är väl ganska dyr med? Det måste det ju vara på något sätt? 

Leif:  Det här var ju då för hela skolan, alltså.  

Intervjuare:  Ja, det är det jag menar. Inom er sida kostar det ju säkert mer… 

Leif:  Ja visst. 

Intervjuare:  För man går ju inte och sätter sig och läser en kurs på universitetet, som i sig är gratis, 

utan man måste ju då ut liksom. 

Leif: Ja, just det. Man måste ut och det kostar. Och man måste, ja, då var det ändå så att det jag 

bevakade, det var åt alla medlemmar, att alla fick komma på fortbildning, och då… alla 

fick ju söka. Eller äska om utbildning. Och sen fick man ju ta en ur den där högen och se 

vilka det var som hade åkt och vilka som, ja prioritera helt enkelt. Det förekommer helt 

enkelt inte nu, de sista tio åren som jag har varit här, det finns ingen som helst struktur på 

det, utan det är därför, ja, för det första har de för lite medel för fortbildning och det är 

därför vi får sitta i den här stora matsalen och ha en föreläsning, för det är ju jäkla billigt 

och sätta in trehundra pers i en sal och så en föreläsare. Så någon fortbildning att tala om, 

det vill jag påstå att det har det inte förekommit någon här, för så många i alla fall. 

 

  (Leif, intervju 1, s. 7) 

 

Föreställningarna om föreläsningar som kompetensutveckling visar, utifrån intervjuerna, att 

föreläsningar är bra om innehållet är förberett för åhörarna men att föreläsningar också kan 

uppfattas som ett sätt för skolledningen att spara in pengar på kompetensutveckling. 

Föreläsningskostnaden per deltagare blir då förhållandevis låg i jämförelse med annan 

kompetensutveckling, enligt intervjudeltagarna.  
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Kontakt med andra som kompetensutveckling 

Under intervjuerna med karaktärsämneslärarna återkommer på olika sätt föreställningarna 

om hur viktigt det är att ha kontakt med andra människor för att utveckla kompetensen. 

Kontakten med andra människor kan se ut på olika sätt och föreställningarna om vad man 

lär sig under dessa möten är inte alltid entydiga, men ett gemensamt drag för de 

intervjudeltagarna är att den sortens kontakt viktig. Leif, som tidigare sett föreläsningen 

som ett mindre bra sätt att utveckla kompetensen på, har i stället föreställningen om att 

handledning för lärarkandidater är ett sätt att få aktuell och effektiv kompetensutveckling. 

Hur han ser på detta visar nedanstående utdrag: 

 
Intervjuare: För jag tänkte så här, jag ska bara avsluta den här frågan… om du nu inte kom ut [och 

praktiserade i branschen], som du nu säger att du inte gör, hur vet du då att eleverna 

behöver det du undervisar om? Alltså, jag ifrågasätter inte undervisningen utan du måste 

ju själv känna att ”oj, hur får jag…?”. 

Leif:  Ja, jo men… jag vet ju fortfarande hur det går till ute. Så mycket är jag ju med. 

Intervjuare:  Men om du hade varit en ny lärare, som kommer nu? För nu har ju du all din erfarenhet, 

men om det kommer en ny lärare ni direkt som är färdig? 

Leif: Jo, det är ju det som vi kan leva på lite nu.  

Intervjuare:  Ja, och den aldrig kom ut [och praktiserade], hur ska den då veta [hur man arbetar där 

ute]? 

Leif: Ja, det kan en ju undra. 

Intervjuare:  Då får den fråga dig då? 

Leif:   Mmm.  

Intervjuare:  Hur gjorde ni? (skratt)  

Leif:  Precis. Men det en kan hoppas nu, vi har ju några unga killar här nere. Stefan här, han tror 

jag bara är tjugosex år nånting och han har ju för lite erfarenhet egentligen tycker jag, för 

en bör nog har varit ute i minst en tio år, och ha den där kollen. Men så har vi de som har 

varit ute längre, vi har ju Peter som jag är mentor för, eller handledare för, han är fyrtiotvå 

år, och han har ju varit ute så han har ju betydligt mer erfarenhet. Och det är ju de killarna 

som vi nu, eller jag, som gammal lärare, kan lära av, få nyheter av. Så på det viset kan det 

bli något, om vi har en naturlig tillförsel av nya lärare helt enkelt. Då får du nyheterna på 

det viset. Det är en fortbildning. 

Intervjuare:  Förutsatt att de har varit ute och jobbat. 

Leif:  Ja, precis. Ja just det.  

     
(Leif, intervju 1, s. 7) 
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Att utveckla sin kompetens i kontakt med andra är något som flera av de andra 

intervjudeltagarna också tar upp när samtalen under intervjuerna leds in på utbildning och 

kompetens och hur man utvecklar sin kompetens. Lena tar i detta sammanhang upp 

föreställningen om att hon under diskussioner med andra får ett slags kompetensutveckling 

(Lena, intervju 3, s. 2). En annan föreställning är att besöken vid den arbetsplatsförlagda 

undervisningen, s.k. APU, d.v.s. besök hos elever som har sin utbildning tillfälligt förlagd 

på annan arbetsplats, är ett sätt att få kompetensutveckling. Då uppstår ett tillfälle att möta 

nya människor menar Irene (intervju 5, s. 1). En variant av denna föreställning är den som 

Anna tar upp och som handlar om att ha kontakt med det som hon kallar för ”verkligheten”, 

d.v.s. den värld som är utanför skolan, men som är den värld som skolan ska lotsa eleverna 

till. Där är föreställningen att kontakten med tidigare arbetskamrater och arbetsgivare 

viktigt för att kunna hålla sig uppdaterad inom sitt yrke (Anna, intervju 7, s. 2).   

 

Även om föreställningen om att olika slags kontakter med andra människor framkommer 

som viktig så visar det sig också att det går att vända på detta perspektiv. Erik har 

föreställningen att han tycker att kontakten med andra är viktig men, i hans föreställning 

om kontakt med andra som kompetensutveckling, säger han att han tycker att det är viktigt 

att också ställa upp själv för att kunna sprida sina egna kunskaper. Erik berättar i intervjun: 

 
Intervjuare:  Jaha… Är du villig att dela med av din kunskap? 

Erik:  Ja visst. 

Intervjuare:  Har du den tiden känner du? 

Erik:  Ja… alltså, jag ställer upp till hundra procent och mer om det är så.  

Intervjuare:  Nej, det var inget ifrågasättande utan bara utan det är ju också en kompetensutveckling 

inom… 

Erik:  Ja.  

Intervjuare:  … om man säger. 

Erik:  Ja, självklart. Jag har tagit upp det men… jag tror att det är många som är för stolta för 

det.  

Intervjuare:  Ja, det är ju ett stolt yrke ni har så… 

Erik:  Ja, jo, men… det är så här. 

   

     (Erik, intervju 6, s. 6) 

 

Föreställningarna om att utveckla sin kompetens i mötet med andra sträcker sig från att det 

är möjligt att utveckla sin kompetens i vardagliga diskussioner med andra, att få 
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kompetensen vid möten under arbetsplatsbesök eller till andra kontakter med 

arbetsmarknaden. Det går också, enligt intervjudeltagarna, att vända på föreställningen 

kring detta och helt enkelt vara öppen för att hämta in ny kunskap från andra och samtidigt 

vara villig att dela med sig av sin egen.  

Kursdeltagande som kompetensutveckling 

Under intervjuerna faller det sig naturligt att samtala om vilken utbildning som krävs för att 

bli karaktärsämneslärare och om det finns kurser eller mer strukturerad utbildning som de 

själva känner hjälper dem att hålla sig uppdaterade i sin lärarroll. Svaren varierar i ganska 

hög grad men det framstår främst som om de kvinnliga karaktärsämneslärarna 

föreställningar om vad som är viktig kompetensutveckling för dem, bland annat är att läsa 

olika universitets- och högskolekurser. Denna föreställning representerar bland andra Lena 

i nedanstående intervjuutdrag: 

 
Intervjuare:  Mmm. Har du gått några mer kurser, utbildningar eller påbyggnad? 

Lena:  Mmm, jag läste även XX tio poäng för ungefär tio år sedan, och femton år också då som 

var knutet till det efter sen fast det hette inte XX då och sen den här magisterutbildningen 

[som vi talade om innan] då. 

Intervjuare:  Ja just det, har du gått någonting inom skolan, åka iväg en dag, eller…? 

Lena:  Jaaa, det har jag väl, men jag kommer inte ihåg just nu. Sånt blir det ju då och då. 

Intervjuare:  Mmm. Hur känner du att det har hjälpt dig, de här övriga kurserna? 

Lena:  De stora universitetskurserna? 

Intervjuare:  Ja, eller, de sista verkar ju inte ha gjort så stor intryck i alla fall… 

Lena:  De där endagskurserna? 

Intervjuare:  Ja (skratt).  

Lena:  Nej, men alltså, endagskurser, då bli det mycket att man kanske använder dem för 

stunden, på ett sätt va, men sen tror jag att man behåller vissa bitar fast sen glömmer man 

bort att det var just den kursen man läste. 

Intervjuare;  Ja, just det. Och de här andra kurserna som man har läst. 

Lena:  Ja, det har det ju, särskilt den första kursen om XX. Den var ju jättebra alltså. Den lärde 

jag mig mycket på, som… då hade [programmet] ett helt annat upplägg också. Nu… nej, 

den hade jag jättemycket nytta av.  

Intervjuare:  Mmm. 

Lena:  Men, också den här magisterutbildningen, alltså läsa, det här med forskningsteori och 

sådana saker, det är sånt som jag tänker att det har jag nytta av om man till exempel 

jobbar med PA eller, och över huvud taget, men någon slags lyftning av det allmänna.  

 

(Intervju 3, Lena, s. 4) 
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Annas föreställning om utbildning som kompetensutveckling, går i samma linje som Lenas, 

men i hennes framställning framkommer åsikten om att skolledningen och kommunen 

endast ser de högre kurserna som ett medel för att se till att så att alla lärare ska få sin 

lärarexamen. Själv ger hon bilden av att kopplingen till universitetet är viktigt vid 

inhämtandet av de senaste forskningsrönen. Därför måste lärarna uppmuntras läsa in mer 

än bara sin lärarexamen (Anna, intervju 7, s. 6). Där framstår Lenas föreställning om 

universitetskurser nästan stå i konflikt med den föreställning som Lena menar att 

skolledningen står för.    

 

Leifs föreställning om utbildning som kompetensutveckling går dock inte i linje med vare 

sig den som Lena eller Anna representerar. I hans föreställning om kontakt med andra som 

kompetensutveckling återkommer föreställningen om handledning av lärarkandidater som 

föredragen kompetensutveckling. Handledareutbildning läses via universitetet och 

skolledningen har enligt Leif enligt uppmuntrat honom att läsa den vilket han också har 

gjort (Leif, intervju 1, s. 5). 

 

Lenas föreställning om att skolledningen bara skulle uppmuntra lärare som inte fått sin 

lärarexamen att läsa högre kurser, delas av ett flertal av intervjudeltagarna. Samtidigt 

berättar flera av intervjudeltagarna om tidigare om kurser de blivit erbjudna att gå där 

kurserna inte har med någon lärarexamen att göra. (se bland annat Leif, intervju 1, s. 6). 

Lenas föreställning om den bestående effekten dessa ”andra kurser” delas av resten av 

intervjudeltagarna: ”Nej, men alltså, endagarskurser, då blir det mycket att man kanske 

använder dem för stunden, på ett sätt, men sen tror jag att man behåller vissa bitar fast sen 

glömmer man bort att det var just den kursen man läste” (Lena, intervju 3, s. 4). När Leif är 

inne på samma fråga är hans föreställning att de kurser som för honom gjort någon skillnad 

är de kurser som koncentrerat pågått i minst två veckor (Leif, intervju 1, s. 6). 

 

Hans’ föreställningar om nyttan med ”endagarskurser” framstår i undersökningen som lite 

avvikande i förhållande till de övriga intervjudeltagarnas föreställningar. Hans vet i och för 

sig inte riktigt om han ska kalla dessa ”endagarskurser” för kompetensutveckling eller inte, 

men konstaterar att möjligheten att få åka på kurserna i alla fall uppmuntras av 

skolledningen och ”endagarskurser” som han ser som värdefulla är de kurser som lärarna 

själva har fått söka reda på. Hans säger sig vara nöjd med den uppläggningen eftersom 
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skolledningen aldrig motsatt sig när de sagt att laget har velat åka iväg dem (Hans, intervju 

4, s. 6 f.).  

 

En annan föreställning om möjligheten att få kompetensutveckling via kurser är den som 

Emma beskriver. Emma arbetar deltid på ett annat företag och på så sätt får hon tillgång till 

information om hur hon kostnadsfritt kan delta i olika kurser och kunskapen från dessa 

kurser tar hon sedan tillbaka till sitt eget arbetslag (Emma, intervju 2, s. 4). Henrik 

använder sig lite av samma teknik som Emma när det gäller att hämta in nya kunskaper fast 

han låter i stället företagen komma till arbetsplatsen. Han ser fördelarna med det här 

eftersom både han och eleverna får nya idéer när de privata företagen gör sina visningar av 

nya produkter och förklarar i intervjun: 

 
Intervjuare:  Jag tänker på när ni gör, när ni är här ute och jobbar och du säger att det är nya tårtor och 

ditten och datten, var får du allt det material som blir, som ni använder er av? 

Henrik:  Vi får ju en hel del från våra leverantörer va. 

Intervjuare:  Mmm.  

Henrik:  Det kommer ju lite tips, lite nyheter. 

Intervjuare:   (tittar på en produkt) Det är XX och de här [företagen]. 

Henrik:  Ja XX om du känner igen, YY och de här va. 

Intervjuare:  Mmm. 

Henrik:  [Sedan] får man ju [från] ZZ. Sen är det ju också, sen har vi ju haft bra samarbete med de 

här, så de har ju fått haft sina kunder här nere på skolan va och då har vi samtidigt haft en 

stund med eleverna och visat lite nyheter då…  

Intervjuare:  Ja, just det.  

Henrik:  Demonstrationer. Jag menar, har man två som [provar och visar produkterna] här som går 

två dagar innan det är dags för en kundvisning, då får ju även vi och eleverna med oss en 

hel del.  

     (Henrik, intervju 8, s. 3) 

 

Föreställningen om att skolledningen bara skulle satsa på färdigutbildade lärare, delas dock 

inte av alla. När Irene beskriver sin föreställning om hur hon kan hålla sig uppdaterad i sitt 

ämne som lärare, viker hon av på ett annat spår när hon berättar om den 

ledarskapsutbildning hon blivit uppmuntrad att gå av sin skolledare. Utbildningen hjälper, 

enligt hennes mening, henne kanske inte som lärare direkt, men däremot i hennes roll som 

programinformatör. Tanken bakom inläsningen av kursen var att hon skulle avancera uppåt 

och bli rektor, men efteråt kände hon att det inte var vad hon ville: 
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Intervjuare:  Om du blev rektor, för ert program… 

Irene:  Mmm. 

Intervjuare:  Vad skulle du göra då om du hade helt fria ramar och styra upp? 

Irene:  Det du, det har jag inte tänkt på, jag har tackat nej till det uppdraget. 

Intervjuare:  Du har gjort det? 

Irene:  Ja, det har jag gjort. För att jag är inte sån så att jag vill sitta där och bara ha ekonomiskt 

ansvar, eller man, alltså, det är ju en jävla sits, jag har ju gått den där utbildningen, 

ledarskapsutbildningen, lupen… 

Intervjuare:  Mmm? 

Intervjuare:  Och jag vill inte ha den sitsen då jag sitter mitt emellan ett medarbetargäng och en 

ledning och egentligen bara försvara siffror.  

Intervjuare:  Mmm. 

Irene:  För det är det det handlar om till stora delar. Då har jag mycket roligare när jag har mina 

elever, jobbar omkring någonting som jag är intresserad av och som eleverna är 

intresserad av, och sedan kan man väl tycka att de kunde vara mer intresserade eller 

intresserade på ett annat sätt, men då är det mitt problem att jag inte kan på något sätt, 

alltså det handlar om andra saker då.  

 

(Irene, intervju 5, s. 12)  

 

Slutsatser som kan dras av dessa föreställningar är att universitets- och högskolekurser 

utifrån skolledningen syn, är viktiga för dem som inte är färdigutbildade lärare, medan 

behöriga lärare helst ska läsa andra. Föreställningarna om dessa andra kurser varierar från 

att de inte är särskilt intressanta till att de är intressanta. Om lärarna själva tagit reda på vad 

de vill läsa till att kurserna och om de sträcker sig över en längre tid eller om lärarna hittar 

på andra lösningar som gör att de kan ta in kurserna direkt in till undervisningen, uppfattas 

det som mer positivt. En föreställning som också framkommer är att 

påbyggnadsutbildningarna via universitet och högskola inte uppfattas värdesättas lika högt 

som för redan behöriga lärare och om skolledningen inte har för avsikt att utbilda läraren 

till något som skolledningen ställer sig bakom, t.ex. rektor.    

Egen inläsning av litteratur som kompetensutveckling 

Under intervjuerna som rör utbildning och hur lärarna får information till sin vardagliga 

undervisning, visar det sig att lärarna inte längre hänvisar till kurser eller utbildningar de 

har gått. Nu handlar svaren mer om att lärarna läser in olika slags litteratur och det främst 

på egen tid och eget initiativ. Intervjudeltagarna tar också självmant upp att denna inläsning 

i princip sker per automatik och att detta är den vardagliga, nästan påtvingade 
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kompetensutvecklingen. Till litteratur räknar intervjudeltagarna dagstidningar, 

facktidningar, tidskrifter, läroböcker, Internet, material från olika leverantörer och 

vetenskapliga avhandlingar. Leifs föreställning om egen inläsning som 

kompetensutveckling är att det är något som man måste göra för att uppdatera sig om vad 

som pågår i arbetslivet och inom hans grundläggande yrke (Leif, intervju 1, s. 6). Lena har 

en annan föreställning om den egna inläsningen som kompetensutveckling då hon menar 

att hon måste vara inläst på flera olika läroböcker för att ge eleverna en så mångfacetterad 

bild av ämnet som möjligt och att hon därför måste läsa in mycket på egen hand (Lena, 

intervju 3, s. 2).  

 

Anna, vars undervisning är mer teoretisk än praktisk, tar upp föreställningen i frågan om 

vikten av att vara uppdaterad om den forskning som drivs inom olika områden. För henne 

är kompetensutveckling bland annat är hålla sig uppdaterad i det nya i den vetenskapliga 

litteraturen: 

 
Anna:  Nej, men det är ett dilemma [att få ett privatliv utanför arbetslivet att hänga ihop]. Jag har 

svårt att begränsa mig och jag har svårt att se att det duger utan det kanske hänger ihop 

med att jag har den typen av kurser där de hela tiden förändras dessutom.  

Intervjuare:  Vad är det du förbättrar? 

Anna:  Ehm… ja dels förbättrar jag… ja dels så känner jag att jag måste hänga med i vad som 

händer, det händer väldigt mycket inom områdena och då behöver jag uppdatera mig 

folkhälsoinstitutet, socialstyrelsen alltså alla de här olika stora myndigheterna och 

områdena där det faktiskt händer saker, där måste ju jag vara med och se vad som händer, 

och händer det då där någonting då påverkar ju det mitt material och min redovisning. 

Intervjuare:  Mmm. 

Anna:  Så att den kopplingen finns ju hela tiden. Det görs utredningar, det görs projekt eller det 

görs avhandlingar, ja men då måste jag ju se, vad har de kommit fram till, hur kan jag 

plocka in det i min undervisning. Alltså det är ju en form av kompetensutveckling som 

jag bedriver då i det här. 

Intervjuare:  Mmm. Var hittar du den informationen? 

Anna:  Den hittar jag på nätet mycket. 

Intervjuare:  Så du är mycket ute på nätet och letar? 

Anna:  Mycket ute på nätet. Och mycket ute på framför allt de här stora folkhälsoinstitutet, 

socialstyrelsen, riksdagen, letar gärna nya avhandlingar, uppsatser för att se vad han man 

hittat, vad finns det för någonting. 

 

      (Anna, intervju 7, s. 2) 
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Ovanstående utdrag visar att Annas föreställning om egen inläsning som 

kompetensutveckling också innehåller åsikten om att färska nyheter hämtas via Internet 

(Anna, intervju 7, s. 2 f.). Denna föreställning delar också Erik då han menar att han där 

kan finna nya praktiska lösningar konstruktioner som han kan använda i sin undervisning 

(Erik, intervju 6, s. 2). 

 

Föreställningarna om den egna inläsningen som kompetensutveckling visar sammantaget 

för de intervjuade att det är denna inläsning som ger lärarna den vardagliga 

kompetensutvecklingen och att den sker hela tiden. Vad som ses som viktigt i den egna 

inläsningen varierar från att hålla sig uppdaterad inom yrkesbranschen till forskning på det 

ämne man undervisar i. De lärare som undervisar i mer praktiskt orienterade ämnen lägger 

mer egen inläsningstid på det som sker inom yrket och mer teoretiskt orienterade lärare 

lägger ner med inläsningstid på nya forskningsresultat.   

 

2.1.2 Föreställningar om önskvärd utbildning som kompetensutveckling för 
karaktärsämneslärare i dag 

Under intervjuerna med karaktärsämneslärarna talar lärarna om sina föreställningar om 

utbildning som kompetensutveckling. Under dessa samtal, som rör hur föreställningarna 

hur den egna kompetensutvecklingsmöjligheten ser ut för lärarna i dag, framkommer också 

föreställningar om hur lärarna skulle vilja att kompetensutvecklingen rörande utbildning 

skulle kunna se ut. Föreställningarna inom denna kategori kan delas in i fem områden: 

studiecirklar, infärgning, konsultarbete, riktad rekrytering, kursdeltagande och egen 

inläsning.    

Studiecirklar som kompetensutveckling    

En föreställning om önskvärd utbildning som några av karaktärsämneslärarna tar upp, är 

den som närmast liknar studiecirkeln. Den gängse föreställningen om en studiecirkel är 

bilden att studiecirkelmedlemmar som läser in ett material de tillsammans har valt och 

sedan diskuterar eller på annat sätt bearbetar. Annas föreställning om studiecirkeln i detta 

sammanhang, visar på en studiecirkel som mer är ett praktiskt givande och tagande. Hennes 

föreställning är att det borde vara möjligt att införa ett mer lokalt samarbete på skolan och 

andra skolor, personalen emellan. Det skulle vara ett slags studiecirkel, fast i mer praktisk 

mening. Den skulle vara förlagd till skolans värld och vara något som ledningen 
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uppmuntrade och stödde och inte bara låg på de anställdas ansvar. I Annas föreställning 

skulle det handla om att utveckla ett samarbete med andra skolor med likartade kurser och 

deltagarna skulle kunna visa varandra hur man arbetar på respektive enhet (Anna, intervju 

7, s. 7). 

 

Henriks föreställning om studiecirkeln liknar Annas, men han ser det mer som en 

utbildningsmöjlighet. Han ser bilden framför sig att man vid en kundträff skulle kunna 

bjuda in olika lärare, både från den egna skolan och andra, vilka sedan diskuterar ett ämne 

sinsemellan. Fördelen skulle, enligt honom, vara att lärarna ”skulle kunna träffas, om man 

har lite kurser, så kan man ju jobba, då blir det ju lite nytt och lite lokalt” (Henrik, intervju 

8, s. 6).  

 

Föreställningarna om studiecirkeln som kompetensutveckling för karaktärsämneslärare ger 

bilden av att lärarna skulle kunna arbeta mer gränsöverskridande. De skulle kunna lära sig 

av varandra, både teoretiskt och praktiskt, men de skulle också kunna bjuda in någon mer 

praktisk aktör som visade ett praktiskt moment något som de sedan skulle kunna arbeta 

vidare med. 

Infärgning som kompetensutveckling  

Ett annat sätt att kompetensutveckla sig, enligt intervjudeltagarna, återkopplar till idén om 

infärgning. Den kom upp i den förra regeringens planering av den nya läroplanen, men 

avslogs sedan avslogs sedan vid regeringsskiftet 2007. Infärgning är inget vedertaget 

begrepp men innebär i princip att ett programs specifika inriktning ska återfinnas i alla 

ämnen inom programmet. Om en elev t.ex. går på fordonsprogrammet så ska 

fordonsinriktningen även synas i kärnämnena, till den del det är möjligt, för att 

programmen ska fungera som en enhetlig inriktning. Även om begreppet inte är allmänt 

vedertaget har det ändå slagit rot hos intervjudeltagarna. Tanken återkommer i frågan om 

att det praktiska arbetet bör blandas upp med de traditionella undervisningsämnena. I 

föreställningarna kring ämnet, framstår kopplingen till kompetensutveckling vara den att 

lärarna skulle vilja arbeta mer med att få en helhetsbild. De vill lära sig mer om de andra 

ämnena och vad eleverna gör där, för att lärarrollen på sätt skulle bli mer varierad. Läraren 

skulle, i denna föreställning, också få större möjlighet att tänka ut hur ett traditionellt 

läsämne skulle kunna användas i det praktiska arbetet, vilket, enligt de intervjuade lärarna, 
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just nu är förhållandevis svårt. Irenes föreställning om detta ”infärgningsarbete” får fungera 

som exempel:  

 
Intervjuare:  Sen har ni också ämneslärare i… hur funkar det liksom, för de har väl ingen insyn alls… 

Irene:  I? 

Intervjuare:  Om de inte har [den praktiska kunskapen]… det krävs ingen insyn i alla fall. 

Irene:  Nej… alltså, nej, det blir, det kommer att bli intressant när vi ska ha mer och mer 

infärgning.  

Intervjuare:  Mmm. 

Irene:  För att, så småningom så kommer ju våra elever tycka att det är ok att vi bara rapar upp 

engelska fackord utan man kanske, jag vet inte vad som händer, det ska bli intressant att 

se.  

Intervjuare:  Särskilt nu med det nya GY-09, eller vad det blir. 

Irene:  Ja, just det, eller vad det blir. Det får vi se. Det får vi se. Men det behöver heller inte [det], 

det handlar också om hur vi löser lite saker och ting inom skolan, det är… det finns en 

risk att yrkeslärare ibland kan inför elever i alla fall prata på ett sätt om kärnämnen som 

om det inte är så viktigt så att säga, men om jag, det beror ju på hur man liksom hur man 

säljer in varandras ämnen och det är det som är att när jag är lärare på skolan så är jag ju 

faktiskt inte [mitt yrke], jag ÄR lärare och i uppdraget, är mentor, så är, en del är mina 

kunskaper som [mitt yrke] men stor del är att lotsa eleverna genom hela gymnasiet så att 

de får den allmänna behörigheten, att det klarat sina kurser, och får med sig alla delar och 

som mentor försökt att förmå eleven att värdera de andra kurserna lika, så att jag inte 

lägger någon värdering på att det är mycket tjusigare på att ni jobbar [inom kärnämnena] 

som galningar men skit i det andra.  

(Irene, intervju 5, s. 8 f.) 

 

Tanken om infärgning har slagit rot hos alla karaktärsämneslärarna och Henrik utvidgar 

föreställningen. Han menar att det inte bara är kärnämnena som ska vara involverade i 

anknytning till karaktärsämnena utan hela världen måste tas i beaktande eftersom, enligt 

honom, alla påverkas i något led i vad som händer i världen (Henrik, intervju 8, s. 8). 

 

Föreställningarna om infärgning som kompetensutveckling sträcker sig bland 

intervjudeltagarna allt från att alla ämnen inom det enskilda programmet ska vara 

involverade i undervisningsuppläggen, till att hänsyn ska tas till allt som sker i hela 

världen. Att karaktärsämneslärarna ser infärgning som kompetensutveckling kan uppfattas 

vara ett slags revansch för den något prestigelösa roll som karaktärsämnena tidigare 

uppfattas inneha. Nu ska karaktärsämnet i stället vara ett ämne som vilket annat ämne − 
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och kanske mer än så. Även de tidigare mer statusfyllda kärnämnena ska i denna 

föreställning, anpassa sig till karaktärsämnena och detta kan dessutom ha med hela 

omvärldsbilden att göra. Föreställningen är att ett lyckat infärgningsarbete skulle kunna ge 

samtliga lärare mer kunskap om alla ämnens inbördes koppling till varandra och deras 

förankring i världen.   

Konsultarbete som kompetensutveckling 

Statusförhållandet mellan karaktärsämnena och kärnämnena, återkommer under alla 

intervjuer i studien som något vedertaget. Kärnämneslärarna uppfattas ha haft en högre 

status eftersom de kan utbilda sig vidare och undervisa på högre nivåer. Denna möjlighet 

framstår som mindre befintlig för karaktärsämneslärare. Kanske har det att göra med att 

kärnämnena har en mer direkt koppling till högskola och universitetet, som har ett högt 

statusvärde när det kommer till traditionell utbildning, medan karaktärsämnena sällan 

förekommer i den sfären. Önskningarna om att få närma sig denna sfär tas upp och Erik 

talar om möjligheterna att få undervisa utanför arbetsenheten (Erik, intervju 6). 

Föreställningen är att få arbeta som något slags konsult på andra skolor eller andra fora. 

Detta skulle bli ett slags konsultarbete vilket skulle bidra till kompetensutveckling för 

läraren skulle bli tvingad att utveckla kursernas innehåll. Anna tar också upp denna 

föreställning och vill i den se skolledningen uppmuntra lärarna att undervisa externt. Anna 

berättar under intervjun: 

 
Intervjuare: Vad skulle du känna dig uppskattad i om de [skolledningen] sa eller gjorde eller vad skulle 

muntra upp dig? 

Anna:  Ja, jo, dels att, vad bra, eller vad kul eller vi kan använda dina tjänster någon annanstans 

för att du kan ju det här området, det skulle jag tycka vore positivt. 

Intervjuare:  Mmm. 

Anna:  Att man såg att här finns det någon som har läst lite mer och skulle kunna… tillföra det 

nånstans. Att man fick lite nedsättning för att man för att man faktiskt gör det här, att 

någon sa att om du läser den där fem-poängaren så, så får du lite tid, för vi ser att det här 

är värdefullt. Och naturligtvis lön också. Alltså det är ju så. 

Intervjuare:  Har ni tagit upp någon gång när du har gått någon kurs om du skulle få nedsättning? 

Anna:  Mmm… jag har fakt/det frågade jag när jag gick lärarutbildningen och skulle göra klart 

det och… vi får ersättning för böckerna, litteraturen och det är bra. 

Intervjuare:  Mmm. Men inte tid?  

Anna:  Inte tid, mer än att jag kan kvitta den kan jag göra så att jag kan ordna den själv 

 

  (Anna, intervju 7, s. 9) 
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Även Irene och Erik ser det som önskvärt att kunna undervisa på mer avancerade nivåer 

t.ex. högskola Irene, intervju 5, s. 11 & Erik, intervju 6, s. 5). Eriks föreställning om detta 

konsultarbete går så långt att han skulle kunna tänka sig att lärarrollen skulle utvecklas till 

något slags konsulttjänst där han, som han uttrycker det, ”går runt på olika skolor och visar 

kompetenser, med utveckling, att så här kan ni göra, för att se annorlunda. Och det kan vara 

hela Sverige… typ konsult eller så.” (Erik, intervju 6, s. 5) 

 

Föreställningarna om konsultarbete som kompetensutveckling ligger nära föreställningarna 

om studiecirkeln, men här tycks det föreligga någon dold strävan att höja karaktärsämnenas 

status. Karaktärsämneslärarna vill i föreställningarna visa på att karaktärsämneslärarna är 

mer än bara det som tidigare kallades för ”yrkeslärare”. Att undervisa på högre nivåer 

skulle ge yrket en högre status och därtill skulle lärarna få höja sig själva inom sitt ämne 

vilket på så sätt, enligt intervjudeltagarna, skulle ge dem ökad kompetens inom sitt område. 

Riktad rekrytering som kompetensutveckling  

Föreställningarna om en lärartjänst som mer skulle lika en konsulttjänst, leder intervjuerna 

vidare in på frågan om hur olika möten med människor kan bidra till kompetensutveckling. 

Ett sätt att få ny kunskap bland t.ex. privata och statliga företag är att anställa ny personal. 

Detta föreställer sig också några av intervjudeltagarna som ett sätt att kompetensutvecklas. 

Kompetensutvecklingsmöjligheten tas upp helt självmant av intervjudeltagarna och 

föreställningen innehåller tankar om att skolledningen skulle kunna ta in nya unga lärare i 

arbetslagen, eftersom dessa lärare har med sig de nyaste från respektive yrkesbransch. 

Tanken går lite stick i stäv med den tidigare uttrycka föreställningen om att de nya lärarna 

inte får vara alltför unga när de anställs och föreställningen visar snarast att unga lärare 

också kan tillföra viktiga erfarenheter. I föreställningen framkommer även att 

skolledningen bör tänka på att en tilltänkt anställd inte behöver bli aktuell för en tjänst bara 

för att åldern är densamma som i resten av lärarlaget. I stället kan unga lärare med gedigen 

yrkeserfarenhet tillföra ny kompetens till äldre lärare: 

 
Intervjuare:  Är det något mer som du känner att du skulle vilja komplettera med? Du är ju frivillig att 

komplettera efteråt, men just nu? 

Leif:  Jag tror att kärnämneslärare är mer på hugget att ta för sig. 

Intervjuare:  Det är kanske lättare att ta en kurs vid universitetet för dem? 

Leif:  Ja, det är det. Och sedan tycker ju många att vi har så lång yrkesverksamhet att vi inte 

behöver någon fortbildning, men det behöver vi faktiskt. Och det är ju eftersatt. Och 
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framför allt för våra nya lärare som kommer. Det är ju vi som får hjälpa dem, och de får 

hjälpa oss naturligtvis. Och det är ju bra. 

Intervjuare:  Ja, om det blir rätt. 

Leif:  Ja, om det blir rätt… Ja, så vi får en naturlig åldersfördelning bland lärarna. Det är ju det 

bästa. Det är ju så i alla arbetslag. Det är ju inte bra om det bara är femtiofem-åringar. 

Utan det ska vara hela spannet. Då får du dynamiken i arbetslaget. Så det är också något 

man bör titta på som arbetsledare. Så när de tar in en ny lärare då, som exempelvis på 

byggprogrammet, och vi då är många i, mellan femtiofem och sextio, då får de ju inte 

plocka in en till. 

Intervjuare:  Men ibland tänker de [skolledningen] kanske inte så. Utan de tänker ju på en jämnårig, 

för då kommer ju han in i gänget?  

Leif:  Ja, just det. 

Intervjuare:  Det är ju lite lustigt ibland. 

Leif:  Ja visst. Nej, det ska ju vara en som är på hugget. 

Intervjuare:  Mmm. 

Leif:  Som vill något därnere.  

 
(Leif, intervju 1, s. 11) 

    

Anna kompletterar denna föreställning ytterligare med att det borde finnas fler sätt att få bli 

lärare. Enligt denna föreställning borde det finnas fler ingångar in till lärare för annars, som 

Anna uttrycker, ”tappar vi människor som är intresserade av att jobba i skolan som har 

gjort andra saker innan” (Anna, intervju 7, s. 7). Här ser Anna SÄL-utbildningen 

(förkortning för: Särskild lärarutbildning för lärare i yrkesämnen i gymnasieskolan) som ett 

alternativ, men hon föreställer sig att den skulle kunna vara bredare i framtiden så att 

verkligt yrkesfolk också vågar blir lärare i större utsträckning. De praktiska 

konsekvenserna av detta, som att vissa fack inte direkt skulle stödja denna utveckling. säger 

Anna att hon är medveten om men menar ändå att det i grunden skulle vara ett sätt att 

kompetensutveckla direkt på plats (Anna, intervju 7, s. 11). Leifs föreställning sträcker sig 

dock inte till detta och kanske har det att göra med att Leif själv i sin intervju uttrycker hur 

viktigt det är att vara lärarutbildad och att han själv jobbat fackligt i många år (Leif, 

intervju 1). Anna har gått en annan väg för att bli lärare och fortfarande har några 

universitetspoäng kvar att läsa innan hon ses som färdigutbildad lärare enligt de nya 

kraven, trots att hon av skolledningen är bedömd som behörig lärare.  

 

Föreställningarna om riktad rekrytering som kompetensutveckling sträcker sig från bilden 

om att skolledningen i framtiden skulle vara mer noggrann vid nyanställningar och anställa 
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mer yngre personal, till bilden om att skolledningen skulle kunna vara mer flexibel i kraven 

om lärarbehörigheten. Detta för att få in yrkeskompetensen direkt utan att gå omvägen via 

lärarutbildningen.  

Kursdeltagande som kompetensutveckling 

Att läsa olika slags kurser i framtiden framstår inte som något främmande för 

intervjudeltagarna i studien. Uppfattningen är dock att framtidens kursinnehåll borde ha ett 

annat innehåll. De huvudsakliga inriktningarna i kurserna skulle i så fall vara mer 

ämnesspecifika kurser och kurser med didaktisk inriktning. 

Ämnesspecifika kurser 

En föreställning som de mer praktiskt undervisande intervjudeltagarna har om 

kursdeltagande som kompetensutveckling, är att kurserna bör vara mer ämnesspecifika, 

d.v.s. vara mer direkt kopplade till de kurser och ämnen som lärarna undervisar i. Leif har 

föreställningen att han skulle vilja läsa kurser som anknyter direkt till vissa moment som 

han undervisar i. Han konstaterar att det finns mängder av kurser han skulle vilja gå, 

speciellt inom vissa moment som han undervisar i: ”Sen har vi ju, nu har jag inte gått på 

några uppdateringar när det gäller [vissa moment], så där känner ju ena att där skulle ju en 

behöva gå mycket mer kurser än vad vi gör” (Leif, intervju 1, s. 6). 

 

Emmas övergripande föreställning om kompetensutveckling är att hon tycker att 

kompetensutveckling för henne egentligen enbart handlar är att fylla på kunskaper inom 

undervisningsämnena (Emma, intervju 2, s. 7). De lärare som undervisar lite mer teoretiskt 

tycks dock vilja utvidga denna föreställning lite med att se ämneskunskapen som en bas för 

fortsatt forskning och där forskningskompetensen skulle kunna vidareutvecklas, t.ex. via 

universitetet. Skolledningen skulle kunna uppmuntra detta genom att tydligt önska denna 

utveckling. Lena är en av lärarna som beskriver den föreställningen: 

   
Intervjuare: Är det någonting mer som du vill komplettera med, som du har tänkt på när du hörde att 

du skulle bli intervjuad inom det här, som du känner att det där skulle jag vilja ha sagt när 

det gäller just kompetensutveckling? 

Lena:  Ja, alltså… att jag tycker att skolan skulle jobba mera för att, hur ska jag säga, man skulle 

lyfta kompetensutveckling mer, alltså, den här kursen som vi går t ex, det är kanske, jag 

vet inte riktigt hur många vi är, men vi säger att vi är en sju stycken, ungefär, och jag tror 

att, den där kursen har ju de flesta av oss sökt på egen hand för att vi känner att vi läsa 
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liksom och få lite annan input och så. Men man, och då kanske man går lite fel väg själv 

då, men man skulle ju vilja se att, man fick det lyft hos sin rektor på ett sätt så att man 

fick mera stöttning och kanske att min rektor skulle kunna säga att ”kan inte du undersöka 

det här, det här tycker jag skulle vara jätteintressant, för att då skulle vi kunna jobba mer 

på det här sättet”. Nu kan en rektor säga att, om jag skulle fråga om jag får nedsättning i 

tjänst för det här, då vet jag att man kan få svar som att ”jamen, om du skriver en uppsats 

eller så som skolan har nytta av, då kanske du kan få lite tid för det då” men alltså, det 

skulle ju vara lite kul då om det kom från andra hållet, ungefär som när vi pratade om 

förut att, är det ett sånt ludd runt omkring det här med kompetensutveckling, för när jag 

frågade, ja, om man kunde få nedsättning, för jag vet en annan lärare som har fått det som 

läser tjugo eller tjugofem procent på det här, ja, men då låg det väl i den lärarens 

kompetensutvecklingsplan då. Ja, men var finns min kompetensutvecklingsplan då? Hur 

ser min rektor på mitt behov av fortbildning och input och så?  Men det där svävar ju bara 

i luften.  

 

       (Lena, intervju 3, s. 8) 

 

Anna kompletterar ovanstående föreställning med att hon i framtiden önskar att 

karaktärsämneslärarna inte behövde stå tillbaka för kärnämneslärarnas 

kompetensutveckling då, enligt hennes uppfattning, innehållet i de teoretiska ämnena på 

karaktärsämnessidan ändras betydligt fortare än de traditionella kärnämnena. 

Karaktärsämnena är dessutom så programspecifika att uppdatering via kurser inom dessa 

ämnen egentligen borde vara högprioriterat (Anna, intervju 7, s. 10).  

Kurser med didaktisk inriktning 

Inläsning av kurser på högre instanser och med anknytning till didaktik visar bara de 

kvinnliga intervjudeltagarna vara intresserade av. Ämnet tas dessutom helt självmant upp 

de intervjuade kvinnorna och det går lätt att dra en parallell till intervjuernas 

inledningsfråga som handlar om hur ofta lärarna känner att undervisningen går som de 

tänkt sig. På denna fråga svarar alla kvinnorna i studien lite svävande, till skillnad från 

männen, enligt nedanstående exempel: 

 
Intervjuare:  Kan du berätta hur en bra arbetsdag ser ut för dig? 

Irene:  En bra arbetsdag? Ja det du… 

Intervjuare:  (skratt)… det var så länge sedan? 

Irene:  Ja, nej det är det inte därför att jag vet inte vad man kan säga, en bra arbetsdag? Det kan 

ju vara så mycket, jag kan väl uppleva att en bra arbetsdag är när allt flyter som man har 

planerat, själklart kan jag uppleva att det var skönt. 
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Intervjuare:  Mmm. 

Irene:  Men sen kan jag uppleva också att en, en dag då det inte blir som jag hade tänkt är bra 

därför då får man ju ställa sig ”vad fasen funkar det inte för” eller, ja, det är ju så mycket 

som liksom… jag tycker det är tråkigt ska jag väl säga då om det inte, om jag inte själv 

tänker, jag har blivit rädd om jag inte själv tänker att ”vad kan jag göra bättre”. 

 

      (Irene, intervju 5, s. 1) 

  

Under intervjuerna återkopplar de kvinnliga karaktärsämneslärarna till inledningsfrågan 

vilket leder till föreställningen om att mer didaktisk kompetens kanske skulle kunna hjälpa 

dem att få bättre dagar: 

 
Intervjuare:  Om du själv fick välja, vad skulle du välja för fortsatta, så kallade strategier liksom, för 

att kunna känna dig fortsatt kompetent inom ditt läraryrke? 

Lena:  Jaa, att få ämnesfortbildning, tycker jag väl kanske är det viktigaste egentligen, och 

sen… alltså det andra tycker jag skiftar utifrån vilka elevgrupper du möter. 

Intervjuare:  Mmm. 

Lena:  Och lite hur man diskuterar inom arbetslaget också, nu pratar vi ganska mycket om, alltså 

inser att vi har ganska många elever med läs- och skrivsvårigheter, de behöver inte vara 

utredda dyslektiker eller så, men de har svårt att läsa och skriva. Och jag vet inte, alltså, 

som vanlig lärare så har du ju ingen kunskap i det. Hur gör jag konkret för att hjälpa de 

här tre eleverna, om, ja, alltså jag har en priv-klass med tio elever där jag ser att, och de 

är jätteordentliga och väldigt ambitiösa, och allting så där då, det är ingen strul-klass på 

något sätt, men åtta av tio elever ser ju jag har jättesvårt att formulera sig eller att skriva, 

ett par är utredda dyslektiker, men de andra är inte det.  

Intervjuare:  Mmm.  

Lena:  Ska jag egentligen kunna hjälpa dem så borde jag ju kunna… alltså jag borde ju kunna 

mer om hur ska jag göra. 

 
      (Lena, intervju 3, s. 5)  

 

På samma inledande fråga svarar männen i intervjustudien att de upplever att de alltid har 

bra dagar på jobbet. Ingen av dem tar upp något eget behov av att läsa kurser med 

didaktiskt innehåll. Däremot delar männen föreställningen om att dessa bra dagar kan 

återkopplas till något som de ser som ett tydligt ledarskap. Föreställningen om det tydliga 

ledarskapet framstår i intervjuerna vara något som återfinns inom vissa idrottsinriktningar. 

Inom denna föreställning framgår det att det borde vara möjligt för alla lärare att på något 

sätt lära sig detta: 
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Intervjuare:  Känner du att den utbildningen [lärarutbildningen] har hjälpt dig någonting i det du gör 

nu? 

Hans:  Det måste det väl på något sätt, men jag vet du har hållit på med idrott i hela mitt liv… 

Intervjuare:  Jaha… 

Hans:  Jag tycker att idrotten och skolan är, det är precis samma som ett lagspel va, det gäller att 

släppa fram spjutspetsarna men få med sig hela laget för att det ska bli bra resultat, och 

det är samma sak inom skolan.  

Intervjuare:  Det är en sådan där ledarteknik som man brukar ha. 

Hans:  Ja, som man har inom idrotten va.  

 

     (Hans, intervju 3, s. 3) 

 

En annan föreställning om det didaktiska behovet, enligt männen i studien, går dock i 

motsatt riktning. Denna föreställning tar upp tanken om att en lärare bör fungera lite mer 

som en vän till eleverna, än som strukturerad ledare. Att läsa en kurs med det 

kursinnehållet är dock inget som förväntas av männen utan ses mer som något som en 

lärare kanske blir med tiden:  

 
Intervjuare: När jag presenterade att jag skulle göra en intervju med dig när det gällde 

kompetensutveckling, finns det, eller fanns det någonting, jaha, det här var det första du 

tänkte på, eller det här skulle du vilja förmedla som jag INTE har dra ur dig här nu? Då 

får du jättegärna förmedla det. (skratt) 

Henrik: Då får jag förmedla det. Nej, det är som jag säger, var lyhörd, var flexibel, mmm, några 

kloka råd har väl gubbar och gummor här som sagt var och… ja, och givetvis det egna 

nya. 

Intervjuare:  Mmm. 

Henrik:  Jag tror det är mixen till slut som avgör. 

Intervjuare: Mmm. 

Henrik:  Och sen att man har det beryktade uttrycket ”ungdomarna i centrum”, att man synliggör 

människor, att man låter ungdomarna vara i centrum och att man går fram och säger ”hur 

är läget Pelle?”, nej men, vi sitter och pratar om mentorstid, att vi ska ständigt ha [det], 

och försöka jobba, jag har mentorstid varje dag ute i gallerian eller man går på och pratar 

med dem va, eller… det behöver ju inte vara så mycket men, men att de synliggör det, jag 

menar. Men du vet hur mycket trasiga äktenskap och där det varken finns far eller mor 

eller… 

  

      (Henrik, intervju 8, s. 9)   
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De kvinnliga lärarnas föreställningar om vikten av de didaktiska momenten i 

undervisningen, återfinns i de berättelser där de uttrycker en växande oro över det ansvar 

de känner att de har som lärare i karaktärsämnena. De upplever att de kommer så nära 

eleverna och att de då får rollerna både som mamma, kompis och mentor vilket inte alls 

uppfattas som lika positivt som av männen i studien: 
 

Ja det är ju faktiskt så, jag har ju inga egna barn, det här är det som jag tycker är jobbigt med 

läraryrket. På något sätt så känner jag att man ska fostra barn och jag säger barn, det är hemskt att säga, 

men alltså, och jag har inga egna barn och jag vet ju inte hur man fostrar (skratt)… Men, det kanske 

inte är att fostra, men man ska ändå göra dem till värdiga medborgare och allting så där, och det kan 

jag tycka är, alltså, det är den stora svåra biten tycker jag. (Emma, intervju 2, s. 2)  

 

Irene är den enda kvinnliga intervjudeltagaren bland som uppger att hon inte upplever 

denna oro. Hon påtalar dock att hon är medveten om att den finns hos andra lärare och att 

hon kanske klarar undan den sig för att hon har en förskollärarutbildning som 

grundläggande utbildning (Irene, intervju 5, s. 6). Även om denna utbildning tydligen är 

något som hjälper henne varje dag, ligger det inte i Irenes föreställning någon idé om att 

alla lärare borde läsa fler kurser som har mer förskoledidaktik att göra. Hennes 

föreställning är mer lik den Lena gett uttryck för, att fler kurser inom specialpedagogik 

vore på sin plats: 

 
Nu pratar vi ganska mycket om [i arbetslaget], alltså inser att vi har ganska många elever med läs- och 

skrivsvårigheter, de behöver inte vara utredda dyslektiker eller så, men de har svårt att läsa och skriva. 

Som vanlig lärare så har du ju ingen kunskap i det. Hur gör jag konkret för att hjälpa de här tre 

eleverna, om, ja, alltså jag har en priv-klass med tio elever där jag ser att, och de är jätteordentliga och 

väldigt ambitiösa, och allting så där då, det är ingen strul-klass på något sätt, men åtta av tio elever ser 

ju jag har jättesvårt att formulera sig eller att skriva, ett par är utredda dyslektiker, men de andra är inte 

det. (Lena, intervju 3, s. 5) 

 

En föreställning som till viss del tangerar den Henrik tog upp i sin föreställning om 

önskvärd utbildning, är den Anna ger uttryck för. Hon föreställer sig att hon och andra 

skulle vilja fylla på sin kunskapsbank med om hur man bör bemöta elever, men att det i dag 

inte finns någon möjlighet att utveckla sig inom detta område: 

 
Intervjuare: Tyckte du att den [kompetensmatrisen som skolan använt sig av] kunde kartlägga den 

kompetens du besitter? 
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Anna:  Nej, det tyckte jag nog inte heller. Utan jag vet att jag även där skrev till andra saker som 

jag tyckte fattades.  

Intervjuare:  Vad tror du att de ville egentligen med den där, vad var det för kompetens de var ute 

efter? 

Anna:  Ja du, det var ju en svår fråga. Ja… 

Intervjuare:  Jag har själv inget svar. 

Anna:  Nej… jag vet att jag tyckte att det var alldeles för lite kring, det var mycket kring 

bemötande, förhållningssätt, men det var väldigt lite kring kunskapskompetensen och det 

ena förtar inte det andra, men jag vet att jag skrev till att, alltså vi behöver också inom 

våra områden utveckla oss, inte bara hur vi ska hantera elever, för det är jätteviktigt det 

också, hur vi ska möta elever och möta olika situationer som vi upplever uppstår, alltså 

det är jätteviktigt, men vi måste också ligga rätt när det gäller kunskapen och det tyckte 

inte jag var med.  
 (Anna, intervju 7, s. 10) 

 

Föreställningarna om utbildning som önskvärd kompetensutveckling varierar för 

intervjudeltagarna från föreställningar om ämnesspecifika kurser till didaktiska kurser. De 

ämnesspecifika kursernas innehåll föreställer sig lärarna behandla allt från ny forskning till 

mer praktiskt inriktade övningar. Inom de didaktiska kurserna, som de kvinnliga 

intervjudeltagarna främst har föreställningar om, är specialpedagogiska kurser som t.ex. 

läs- och skrivsvårigheter eller ungdomsrelaterade problem, de kurser som de uttrycker sig 

ha mest nytta av. 

Egen inläsning som kompetensutveckling 

Egen inläsning som kompetensutveckling är också en utbildningsmässig möjlighet till 

kompetensutveckling enligt intervjudeltagarna. Föreställningen om den är att den borde ske 

inom ramen för den reglerade arbetstiden och inte som i dag där den sker utanför den. Det 

som läses utanför arbetstiden ska bara läsas utifrån eget intresse och inte vara ett tvång, 

enligt intervjudeltagarna. Deras föreställningar i denna fråga står i relation till åsikten om 

att om inte skolledningen styr upp kompetensutvecklingsbehovet så kommer lärarnas 

privata önskemål att styra lärarlagen vilket inte alltid bäst gynnar skolans behov av 

kompetensutveckling. Föreställningen om den egna inläsningen utgår med andra ord från 

en vision om en sträng uppstyrning i skolledningens kompetensutvecklingsutbud och att 

den enskilde läraren själv ska få välja själv från detta utbud. Denna föreställning är följande 

utdrag ett exempel på:   
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Och då tänkte jag att men det har ju inte med den här undervisningen på gymnasiet att göra liksom och 

då kan man ju tänka, det är ju klart att det alltid är upplyftande att få komma på en kurs som man 

tycker är intressant, men man kan ju också fråga sig om har den, genererar den någon 

kompetenshöjning för eleverna på den här skolan, behöver vi det här, behöver eleverna att deras lärare 

i deras ämne får den här kompetenshöjningen, vore det inte bättre att de fick den där 

kompetenshöjningen i stället, det skulle gynna eleverna här liksom. Och det tycker jag att man kanske 

liksom ha en annan strategi. (Lena, intervju 3, s. 9) 

 

Leifs föreställning om skolledningens uppstyrning omfattar även idén om ett lönesystem 

där insatserna ska belönas eller uppmuntras direkt i förhållande till extra lönepåslag: ”Ja, 

den som gör något, det ska ju synas att den gör det” (Leif, intervju 1, s. 12).     

 

En annan föreställning som Irene upp i detta sammanhang är lärarlagets betydelse och att 

tid, enligt henne, i stället bör läggas i framtiden för att komma bort från att lärarna lägger 

ner för mycket tid på utbildning som inte gagnar skolan:  

 
Intervjuare:  Om du fick fördela pengarna och du fick uppmuntra ta bort och lägga till och om du fick 

drömma, vad skulle du satsa på då? Inom ert område/lag? 

Irene:  Jaa, det är ju jättesvårt, men det är ju viktigt, det är ju viktigt att vi alla känner att vi har 

ett meningsfullt arbete.  

Intervjuare:  Mmm. 

Irene:  Och hur du vill få det, det kan ju vara på olika sätt. Det är nog mycket… 

Intervjuare? … där du skulle sätta [ditt fokus]? 

Irene:  Ja, jag tror att jag skulle lägga lite krut på att folk kände sig, nej, jag tror att det allra 

viktigaste det är nog att man skulle, att alla lärare skulle få känna i ett arbetslag, att man 

har valt det arbetslaget för att man vill vara där. Och att man har, och nu ja, hur många 

kan få välja, ja det är väl egentligen, egentligen yrkeslärarna som har valt, alla andra blir 

ju placerade. Man kan önska att folk ha fått valt för att de känner ett intresse och sen så 

kan jag önska att alla finge någon slags tillgång till, att man var uppskattad, att man 

gjorde ett bra jobb och då är det, det handlar det om kanske om tid och utbildning alltså 

att man får en kompetensutveckling och rätt så mycket tid ihop tror jag. Vi jobbar i lag 

och det är inte så himla lätt, för att alla vill inte det. Eller vi kommer olika snabbt till det. 

Det beror på lite åldersmässigt. Jag tror att där skulle man nog behöva lägga mycket. Och 

sen så handlar det ju faktiskt om våra elever i slutändan så att säga, det handlar om att 

förstå människor. 

 

 (Irene, intervju 5, s. 12) 
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En annan föreställning i sammanhanget är den som Erik ger uttryck för, vilken innebär att 

skolledningen i stället skulle ta vara på den kompetens som redan nu finns på enheten. Då 

behöver lärarna inte skickas iväg på lika mycket kompetensutveckling och det som läraren 

gör på egen tid, det blir mer för eget intresse och på så sätt skulle mer tid vinnas för alla: 

 
Erik:  Nej, men om jag säger om jag tittar nu på att i år har jag varit här i tjugo år. 

Intervjuare:  Mmm. 

Erik:  Så tycker jag att, om man säger, ledningen tar inte vara på kompetensen som finns. 

Intervjuare:  Mmm. 

Erik: Tyvärr. 

Intervjuare:  Mmm. 

Erik:  Det finns så mycket kompetens på skolan och de fick de personerna som har väldigt hög 

kompetens inom olika områden, man tar inte tillvara på det. Tyvärr. 

 

      (Erik, intervju 6, s. 6) 

 

Gemensamt för karaktärsämneslärarnas föreställningar om den enskilde lärarens inflytande 

i kompetensutvecklingsfrågan, är att den enskilde läraren i framtiden borde minska. 

Intervjudeltagarnas föreställningar i denna fråga är att kompetensutvecklingsutbudet borde 

styras av skolledningen och att karaktärsämneslärarens fritid ska fyllas utifrån eget intresse 

− inte med något som känns som ett behov för att klara sin vardagliga roll som lärare och 

yrkesperson. Inom denna föreställning finns också olika varianter som att lärare kan lära av 

varandra och på så sätt spara in egen inläsningstid samt att lärarna borde styra upp mer så 

att de privata intressena inte automatiskt blir samma som skolledningens.  

 

2.2 Karaktärsämneslärares föreställningar om den strukturella 

uppläggningen i program- och kursutbud som kompetens-
utveckling 

I intervjuerna med karaktärsämneslärarna återkommer ofta ett tema om den strukturella 

uppläggningen i det program- och kursutbud som lärarna uppfattar både vara ett stöd för 

kompetensutvecklingen men som också en begränsning. Nedan kommer detta tema om 

lärarnas föreställningar att tas upp som kompetensutveckling som är befintlig i dag samt 

föreställningarna om hur ett önskvärt strukturellt upplägg, enligt lärarna, skulle se ut för att 

utveckla kompetensen. 
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2.2.1 Föreställningar om den befintliga strukturella uppläggningen i program- 
och kursutbud som kompetensutveckling 

I intervjuerna beskriver flera intervjudeltagare föreställningen om hur den strukturella 

uppläggningen i program- och kursutbud kan bidra till kompetensutveckling för lärarna. 

Föreställningen är den att när skolan gör om kursutbuden och formar om programmen, s.k. 

nya programutformningar, kan detta bidra till kompetensutveckling. Detta gör det möjligt 

för lärarna att skissera på nya program- och kurssatsningar och detta ser också några av 

intervjudeltagarna som en möjlighet till att utveckla kompetensen.   

Nya programutformningar 

Emma beskriver sin föreställning om hur dessa nya programutformningar bidrar till 

kompetensutveckling och hur rädslan av att ”fastna” är ett av skälen till varför hon själv 

arbetar med de nya utformningarna: 

 
Intervjuare:  Och du har du den fördelen [att inte ha familj] och det är lika bra att utnyttja den? 

Emma:  Ja.  

Intervjuare:  Om du skulle få barn, jag vet inte, men om vi säger att du skulle få det. 

Emma:  Ja. 

Intervjuare:  Eller någon mer situation där du är mer fast i alla fall.  

Emma:  Ja, det är min skräck. 

Intervjuare:  Att bli fast? 

Emma:  Ja (skratt).  

Intervjuare:  (Skratt) 

Emma:  Ja, men det är det faktiskt. Och det är därför jag hela tiden strävar efter att göra nya saker, 

och det är därför jag varit med och utvecklat det nya programmet vi ska ha där nere.  

Intervjuare:  Mmm? 

Emma:  Och gjort jättemycket utbildningar inom det.  

Intervjuare:  Mmm. 

Emma:  På lov och fritid och… 

Intervjuare:  Vad får du för feedback för det från skolan? Att du gör att du lägger ner, får du någon 

slags… 

Emma:  Nej, inte än har jag inte sett någonting. Det ska bli ju bli intressant och se nu om vi får i 

gång det vad som händer då. 

Intervjuare:  Mmm.  Men det är inget, du har inte fått någon order om att ”gör det här” utan det här är 

från ditt eget initiativ? Du lämnar över till dem och frågar om det är okej att du försöker 

att reda ut det här? 

Emma:  Ja... 

Intervjuare:  Eller, säger de något överhuvudtaget? Eller hur går det till… 
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Emma:  Nej, jag tror inte att det är någonting utan att det är, jag har nog drivit det här och 

diskuterat och pratat med de andra och fått dem och hänga på och försöka, och sen, jag 

tror att det är för att man har för lite kunskap, man vet inte ens att man inte ska göra det.  

 
     (Emma, intervju 2, s. 5) 

 

Nya programsatsningar inom en skolverksamhet kan också leda till nya tjänster och Annas 

lärartjänst har efter en sådan satsning i princip ändrats helt och hållet, vilket gör att hon 

känner att hon fått inhämta nya kunskaper. Nästan hela hennes tjänst går numera åt till att 

organisera vuxenutbildningen på enheten och därför har hon den föreställningen att nya 

programsatsningar bidra till att lärare får nya uppgifter och därmed utvecklar kompetensen 

(Anna, intervju 7, s. 4 f.). 

 

Alla lärare har dock inte samma föreställning om att programsatsningar alltid leder till ökad 

kompetens. Leif delar inte den föreställningen utan menar tvärtemot att det inte alltid är bra 

med nya programsatsningar. En hel del kompetens kan försvinna om fel satsningar görs 

och det tycker han att den nya gymnasieskolan är ett bevis på, då mycket av 

praktikinslagen, enligt hans åsikt, har försvunnit och att karaktärsämneslärarnas 

praktikkompetens därmed utarmas: 

 
Intervjuare:  Jag tänkte då, det har du ju med dig då när du undervisar då, var hämtar du 

informationen/inspirationen så du liksom vet vad det är du ska lära ut? Är det här inifrån 

eller är det böcker eller…? 

Leif:  Ja, det är ju, en hänger ju med och läser vad som händer ute. I det förra, det var ju därför 

jag var lite kritisk till det där nya systemet, det gamla systemet innebar ju att vi ju var 

med inne på skolan, jag hade eleverna i ettan och förberedde dom för att gå ut och sedan 

hade vi ju lärlingsobjekt i tvåan och då fick jag naturlig fortbildning, så då var jag ju ute 

och var ihop med lagen ute.  

 
(Leif, intervju 1, s. 6) 

 

Föreställningarna om den strukturella uppläggningen i program- och kursutbudet som 

kompetensutveckling ses av en del karaktärsämneslärarna som en möjlig väg till ökad 

kompetens, men i föreställningen framkommer också en rädsla för att viss kompetens kan 

gå förlorad i fall satsningen inte blir den som lärarna hade hoppats på. 
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2.2.2 Föreställningar om önskvärd strukturell uppläggning i program- och 
kursutbud som kompetensutveckling för karaktärsämneslärare i dag 

Även om det framkommer i intervjudeltagarnas föreställningar att de får en del 

kompetensutveckling i form av de nya program- och kursändringar som pågår på 

arbetsenheten, har intervjudeltagarna också föreställningar om hur andra strukturella 

uppläggningar skulle kunna bidra till ökad kompetensutveckling. Det är inom tre områden 

som dessa föreställningar tar sitt uttryck: i kurser, i programupplägg och i 

karaktärsämneslärarens yrkesroll.      

I kurser 

I en av de föreställningar som intervjudeltagarna beskriver framkommer en önskan om att 

lärare bör uppmuntras att undervisa i fördjupningskurser och inte bara i grundkurser, 

eftersom läraren tvingas upp på en högre undervisningsnivå och då skulle 

kompetensutvecklingen ske per automatik:   

 
Intervjuare:  Hur gick tankarna då [när alla program blev treåriga]? 

Leif:  Ja, en kände ju att det var ingen yrkesutbildning en höll på med längre.  

Intervjuare:  Nehej… utan det blev för mycket annat? 

Leif:  Det vart för mycket annat som kom in, ja visst. 

Intervjuare:  Har det stabiliserats nu, eller hur känner du nu? 

Leif:  Nej, jag är missnöjd på det viset, det är jag ju. 

Intervjuare:  Mmm… 

Leif:  Fortfarande… Men det är bara att gilla läget. Det är bara så.  

Intervjuare:  Vad skulle alternativet vara? 

Leif:  Ja, gå tillbaka igen i så fall. Till det vi hade innan. 

Intervjuare:  Mmm? 

Leif:  Och det var ju tvåårigt, vi var inne på skolan. Då följde jag en klass så nu är det ju mera som 

för kärnämneslärarnas del, en står, en byter grupper hela tiden. Och jag vet inte riktigt var 

eleverna finns och är i sin… [utveckling]. 

 

     (Leif, intervju 1, s. 3) 

 

Annas föreställning motsäger detta då hon i sin föreställning beskriver hur hon känner att 

hon utvecklar sitt djup mer om hon får hålla samma kurser en längre tid. Hon kan kanske 

byta ut sina kurser längre fram och lära sig mer om de kurserna och fördjupa sig i dem. 

Anna förordar snarare djup än bredd i undervisningen (Anna, intervju 7, s. 7). 
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Irene ger uttryck för en annan föreställning där hon menar att tid för reflektion skulle kunna 

effektivisera kursuppläggen och på så sätt skulle tid kunna vinnas som skulle kunna läggas 

på kompetensutveckling (Irene, intervju 5, s. 3).    

I programupplägg 

En annan föreställning om en strukturell uppläggning som skulle bidra till 

kompetensutveckling, enligt intervjudeltagarna, är uppbyggnaden av själva 

programstrukturerna. I denna föreställning skulle kompetensen öka om lärarlagen fick mer 

tid att bygga upp programstrukturerna helt från början. Skälet skulle vara att då skulle alla 

lärares kompetens utnyttjas och därtill skulle den kunna spridas inom lärarlaget. Så här 

uttrycker Hans sin föreställning om detta:  

 
Intervjuare: Men om du fick gå in till skolledningen och säga, jaha, den här nya läroplanen [som vi talade 

om innan i intervjun] som kommer, ny strategi, entreprenörskap, vad skulle du säga då att, vi 

måste göra ett paket av det här, det här måste lärarna ha för att kunna nå ut med det som det 

nya vill, vad skulle du vilja säga då? 

Hans:  Nej, det är ju, ta hit folk kanske som föreläsare som berättar lite det här för det är ju inga 

svårigheter. Vi har ju Almi företagslån och allt möjligt som skulle kunna komma hit och 

föreläsa, inte bara för våra ungdomar utan det gäller ju hantverk och bygg och många av de 

här kommer ju av de som går här på skolan att så småningom att starta någon form av eget 

företag, ja, inte alla, men många, och då får man ju en liten inblick i vad man bör tänka på 

och så vidare. Så sånt, sen kan man ju i mindre skala, för jag menar ju, vi har ju resurser, vi 

har ju en butik och man skulle ju kunna driva det som ett företag själva en vecka, stå därute 

och presentera produkter och så vidare. I och för sig är det ju inget som hindrar att jag gör det 

i dag, men jag känner att det inte är någon som bryr sig om jag gör det eller inte.  

 

(Hans, intervju 3, s. 5) 

I yrkesrollen  

Ytterligare en föreställning som vissa av intervjudeltagarna tar upp i anknytning till 

möjligheter till ökad kompetensutveckling i förhållande till förändrade strukturer i kurser 

och program, är den om lärarnas dubbla yrkesroll. Här talar intervjudeltagarna om ett glapp 

mellan den grundläggande yrkesrollen och rollen som lärare. Föreställningen här är att om 

styrdokumenten öppnades upp mer för att ta tillvara både lärarrollen och yrkesrollen hos 

lärarna så skulle den totala kompetensen få ett större inflytande, vilket skulle bidra till en 

vilja att också lära sig mer. Följande intervjuutdrag är ett exempel på hur föreställningen 

kan se och vad den vilar på: 
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Intervjuare:  När du undervisar i alla fall, hur vet du vad du ska undervisa om? 

Irene:  Mmm, det är [en] jättebra fråga. Det har man väl aldrig, trevat efter i alla år egentligen. 

Intervjuare:  Mmm? 

Irene:  Så här är det väl, när man är yrkeslärare, att man är i grunden då så är jag ju, har jag ju en 

yrkesidentitet, alltså innan jag blev lärare så var jag ju, så hade jag ju yrkesidentiteten… 

Intervjuare:  Och den var då… 

Irene:  Den var, är, [yrket] då. I ett eget företag. Och sen så då aktiv i [yrkes]föreningen, det var 

jag då, det är jag nu också, men det var jag ju då också, och nånstans där så får man ju, vi 

har ju uppdrag inför varandra också, vi är oftast ensamma och då försöker vi ju alltså lära 

av varandra och någonstans utkristalliserades väl där att jag hade kurser alltså, det var så 

det började. 

Intervjuare:  Aha.  

Irene:  Kan man väl säga. Och sen så kände jag att det var väldigt roligt och så tror jag att man, 

ja, att någonstans är det ändå en lust ändå till lite lärande och vad lärande är, det är svårt 

att svara på alltså, för att, sen då när man får rollen som lärare också, när man har skaffat 

sig den kompetensen och kommer in i skolan, så kan jag ju säga att man är väldigt 

schizofren för därför att jag har ju två dubbla roller som inte alltid går ihop. Så, tycker 

jag. 

Intervjuare:  Mmm. 

Irene:  För då tycker jag så här, eller, uppdraget som lärare det är styrt av… kan vara styrt, eller 

är ofta styrt, stämmer inte riktigt med de krav som jag som yrkesmänniska ställer på mina 

blivande kollegor. Det finns alltså ett glapp. Och det är jag jäkligt störd ibland på att det 

är ett glapp däremellan.  

Intervjuare:  Var ser du glappet? 

Irene:  Ja, det är politiskt beslut på något vis är det ju ändå va, att, att man inte, att man inte fattar 

de besluten som gör att man får de yrkespersoner som jag då, och kanske mitt 

yrkesförbund, tycker är ett gott [x]hantverk och sen kanske det aldrig kan gå ihop, för att 

vi kanske alltid har ett krav och politikerna har andra intressen, ekonomiska, 

samhällsekonomiska och vad det är, det finns inte så förskräckligt många [i yrket] och 

efterfrågan är inte så jättestor, om man ska se det krasst så va. 

Intervjuare:  Mmm.  

Irene:  Men då ser jag också att det faller bort ett hantverkskunnande, det faller bort 

materialkännedom och det faller bort ett kulturellt kunnande också. Som kommer att visa 

andra brister sen så att säga, om det skulle falla bort helt och hållet så att säga. Vad jag 

kan se då är, eller vad jag kan känna då när man kommer till den där frågan, vad är det jag 

ska undervisa om, så måste jag ju alltid, då måste jag alltid gå tillbaka till att försöka tolka 

de styrdokument som vi har. Men sen så har jag ju på något, så har jag ju ändå 

yrkeskraven, jag vet ju vilka yrkeskrav jag har när de kommer ut och försöker att få ihop 

dem. Jag känner att jag glider alltid. Fel ute eller vad man ska säga. Men, det är inte så 

säkert att jag har täckning för att enligt styrdokumenten är det exakt det här, eller är jag 
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ute i kanten lite där, för att jag har ett intresse, ett yrkesområde, förstår du, och det får 

man alltid styra upp.  

  

      (Irene, intervju 5, s. 4) 

 

Sammanfattande om föreställningarna rörande de strukturella kurs- och 

programuppläggningarna som de intervjuade lärarna ser som önskvärda, är att lärarna 

önskar att de mer fick välja vilka kurser de skulle undervisa inom. Om de mer fick styra 

över programuppläggen och om styrdokumenten mer tog hänsyn till lärarnas yrkeskunskap 

så skulle, enligt intervjudeltagarna, kompetensen kunna utnyttjas mer effektivt.  

 

2.3 Karaktärsämneslärares föreställningar om praktiska 

meriteringar som kompetensutveckling 

Ett centralt tema som ofta återkommer i intervjuerna med karaktärsämneslärarna, och som 

anknyter till lärarnas dubbla roll av att vara både yrkesperson och lärare, är föreställningen 

om praktiska meriteringar som kompetensutveckling. Praktiska meriteringar är ett 

sammanfattande tema för olika möjligheter att få praktiskt kompetensutveckling. De 

möjligheter som lärarna tar upp är i huvudsak auskultation på olika arbetsplatser, eget 

företagande och tjänstledighet för att prova på ett annat yrke. Nedan kommer temats olika 

föreställningar att tas upp som kompetensutveckling som är befintlig i dag samt 

föreställningarna om hur önskvärda praktiska meriteringar, enligt intervjudeltagarna, skulle 

se ut för att utveckla kompetensen.  

 

2.3.1 Föreställningar om praktiska meriteringar som kompetensutveckling 
som är befintliga för karaktärsämneslärare i dag 

De föreställningar som lärarna har om praktiska meriteringar som kompetensutveckling och 

som de ser som befintliga i dag, kan kategoriseras in i tre grupper: auskultation på olika 

arbetsplatser, eget företagande och tjänstledighet för annan yrkespraktik. Föreställningarna 

inom dessa kategorier sammanfaller inte för alla intervjudeltagarna, vilket exemplifieras 

nedan.  
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Auskultation på olika arbetsplatser 

Samtliga intervjuade karaktärsämneslärare är eniga om att det måste finnas något sätt att 

hålla kontakt med arbetsmarknaden, och andra arrangemang utanför skolsfären, för att 

kunna fungera som en bra lärare. Ett sätt är att auskultera vilket här blir ett samlingsbegrepp 

för alla de möjligheter som finns att delta i en verksamhet utanför sin egen arbetsplats.     

 

En föreställning är att lärare helt enkelt kan ta tillvara de möjligheter som dyker upp för att 

uppdatera sig inom sitt område. Ett exempel är att besöka en arbetsplats på fritiden, eller 

som Leif uttrycker det. ”Ja, det som en kan göra, det är ju så, när en åker förbi ett bygge att 

titta helt enkelt va” (Leif, intervju 1, s. 6). Irene och Erik ger uttryck för samma möjligheter 

fast hon besöker en lokal klädaffär för att se vad som händer på marknaden och han åker till 

olika varuhus (Irene, intervju 5, s. 5 & Erik, intervju 6, s. 2). 

 

Ytterligare en föreställning att den privata sfären och dess erbjudanden kan ses som en 

möjlighet att inhämta kompetens. Detta kan sedan användas i skolarbetet. Ett exempel som 

tas upp är föreningslivet: 

 
Intervjuare:  Finns det något i din fritid som du tycker du har nytta av? Som du känner att det tillför 

faktiskt kunskap som du använder dig av. 

Lena:  Ja, det gör det ju. Det kan ju vara lite olika i perioder också. Men jag menar, om man gör 

någonting till exempel, är med sina egna barn i en fotbollsförening, så får man ju aktuell 

kunskap om hur en liten förening fungerar eller så.  

Intervjuare:  Mmm. 

Lena:  Går jag och tränar själv så får jag ju med mig kunskap om olika träningsmiljöer som jag 

kan ta med mig till, se det här kan vara ett ställe att ta med en grupp, för det här kan vara 

en bra miljö för dem att träna i själva så småningom då. Eller… som när barnen gick på 

dagis och fritids så, kunde man ta med måldokument från det och visa konkret i skolan då 

va.  

 
(Lena, intervju 3, s. 6 f.) 

 

Hans har en liknande föreställningen om att föreningsliv kan vara viktigt för hur en lärare 

fungerar på sitt arbete, och tycker här att deltagande i idrott är ett viktigt moment. 

Idrottsdeltagande uppfattas som ett slags inlärning i ledarskap vilket alla 

karaktärsämneslärare enligt Hans skulle ha nytta av: ”Jag tycker att idrotten och skolan är, 

det är precis samma som ett lagspel va, det gäller att släppa fram spjutspetsarna men få med 



 60

sig hela laget för att det ska bli bra resultat, och det är samma sak inom skolan” (Hans, 

intervju 4, s. 3). En annan föreställning, som Hans också står bakom, är att försöka hålla 

kompetensen levande genom att arbeta på något företag t.ex. under somrarna (ibid. s. 5). 

 

Irenes föreställning om vikten av att hålla kontakten med privata företag vid sidan om det 

ordinarie lärararbetet, har också med en ”språkanda” att göra. Den sortens kontakt ger 

henne en känsla av vilket språk branschen använder sig av och det kan hon sedan använda i 

klassrummet, eller som hon uttrycker i intervjun: 

 
Intervjuare:  Där måste du uppdatera dig mer än till de andra då [eftersom du har hand om all APU på 

ert program]… 

Irene:  Ja, det tycker jag ju att jag måste och samtidigt så, om man är inne på fortbildning, så är 

det ju också en form av fortbildning ja, jag håller på något vis mig själv aktuell, alltså jag 

tycker ju det är fruktansvärt frustrerande när man känner att man, när man känner att man 

inte att man inte har belägg för att det är så som gäller eller är aktuellt eller det är så man 

diskuterar det på ett företag att, jag, jag vill att eleverna ska känna igen det språk som jag 

använder på lektionerna när de kommer ut på arbetsplatsen. Så de får känna att vi har 

kontakt med varandra.  

 

     (Irene, intervju 5, s. 5)

  

Anna har ungefär samma uppfattning men hon ser det också som viktigt att hålla kontakt 

med vissa personer och fråga dem vad som pågår inom hennes område. På så sätt kan hon 

anknyta sin undervisning till vad som händer utanför skolan, och det gör hon genom att 

hålla kontakten med gamla arbetsplatser (Anna, intervju 7, s. 2). 

 

Irene ger uttryck för en annan föreställning vilken tar upp möjligheten att auskultera på 

andra arbetsplatser inom sin lärartjänst och hon får till viss del den sortens 

auskultationsmöjlighet i dag: 

 
Intervjuare:  Eller att du ska gå som [i ditt yrke] en dag i veckan eller… 

Irene:  Nej, men det är ju en sak som jag kommer [på], jag ska ut på ett par företag i vår, jag 

skulle redan ha varit på [ett företag] i X, men de har ju bytt och det hade inte riktigt 

funkat på det nya stället fullt ut för dem, men där ska jag vara och sedan ska jag vara på 

en fabrik nere i X under våren, och det är något som jag skulle vilja ha in mer regelbundet 

alltså, så att man är ute och auskulterar i företag. 

Intervjuare: Är det på eget initiativ? 
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Irene: Ja, det är eget initiativ. Ja, mmm. 

Intervjuare: Och det har du fått godkänt. 

Irene: Ja, det har jag fått godkänt, det har vi diskuterat i vårt medarbetarsamtal, min chef och 

jag, mmm. 

 

     (Irene, intervju 5, s. 7) 

 

Henriks menar dock att auskultation kanske kan vara ett sätt att kompetensutveckla sig, 

men att en del av yrkena som ligger till grund för många av karaktärsämneslärarna kan vara 

så fysiskt krävande att det inte är möjligt att skicka ut vissa äldre lärare att auskultera 

(Henrik, intervju 8, s. 3 f.).  

Eget företagande 

En föreställning som kommer upp under intervjuerna med intervjudeltagarna är den om att 

driva ett eget företag vid sidan om sin lärartjänst för att på så sätt få kompetensutveckling i 

grundläggande yrkesroll. Denna möjlighet utnyttjar två av intervjudeltagarna. För de andra 

intervjudeltagarna har det varit möjligt att driva företag tidigare, men då det numera kan ses 

som konkurrerande verksamhet, har ingen av de andra som plan att driva egna företag. Om 

skolledningen godkänner det egna företagandet kan det dock vara möjligt att driva det vid 

sidan om sin lärartjänst. 

 

Irene är en av lärarna som driver ett eget företag vid sidan om sin lärartjänst och skälet till 

detta är enligt hennes föreställning att hålla sig uppdaterad inom sitt yrke vilket hon 

beskriver på följande sätt: 

 
Intervjuare:  Och hur länge kommer du att ha kvar företaget? 

Irene:  Det kommer jag att ha tills skattemyndigheten säger att du får inte ha det.  

Intervjuare:  Nehej, och du har det för att…? 

Irene:  Jag har det just för att jag ska komma in på företag och jag vill få uppdrag och vissa 

uppdrag som jag känner utmanar mig lite och så och då gör jag dom. Och sen så kommer 

jag in på fackmässor och jag kommer åt facklitteratur och jag kommer åt sådana saker. 

Jag kan prenumerera på vissa tidskrifter. 

Intervjuare:  Ja just det… är det några andra i ditt arbetslag som har egna företag? 

Irene:  Ja, fast inte i branschen. 

Intervjuare:  Nej… inte i branschen. 

Irene:  Nej.  
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Intervjuare:  Är det något du tycker skulle uppmuntras eller det kan ju ses som konkurrerande 

verksamhet inom vissa områden, nu vet jag inte om det här området är det men… 

Irene:  Mmm, nej, men vi har ju, X [rektorns namn], eller alla mina rektorer har alltid vetat mina 

skäl, eller alla mina chefer har alltid vetat vad jag håller på med. 

Intervjuare:  Mmm.  

Irene:  Nja, jag vet inte om man ska göra det. Det, jag, jag kanske också, jag har hållit fast vid 

det så mycket eftersom man inte vet om man vill, ska vara kvar i skolans värld eller så. 

 

     (Irene, intervju 5, s. 10 f.) 

 

I ovanstående utdrag är det egna företagandet inte bara en kompetensutvecklingsmöjlighet 

där det blir lättare att få insyn i en verksamhet som är kopplad till undervisningen. I 

föreställningen framkommer också ett bisyfte i tanken att om det skulle sämre tider och 

neddragning av lärartjänster, då kan en karaktärsämneslärare alltid i värsta fall satsa på sitt 

företagande en tid.   

 

Det finns dock andra föreställningar om effekten av det egna företagandet. Leifs 

föreställningar om eget företagande är något annorlunda än Irenes. Hans föreställning är att 

om det ska vara något företagande så ska det göras inom skolverksamheten då han annars 

tänker sig att det blir svårt att fokusera på eleverna: 

 
Intervjuare:  Men du ser det inte som att, eget företagande på något sätt skulle vara i stället, eller skulle 

det kunna vara något slags kompetensutvecklings… bara för att man inte får något annat. 

Det skulle ge för lite, det blir för lite utdelning? 

Leif:  Jaaa, det tycker jag. 

Intervjuare:  Men det finns de som har egna företag vid sidan om eller? 

Leif:   Ja.  

Intervjuare:  Hur tror, du om det? 

Leif:  Det stör ju verksamheten, tycker jag. 

Intervjuare:  Det stör verksamheten? 

Leif:  Ja visst gör det det. För att det tar ju överhanden. Eleverna kommer ju till korta. Även om 

de får sin fortbildning i det där företaget så, det finns inte något som inte är, där är ju 

eleverna inte så intressanta. 

Intervjuare:  I så fall kanske det skulle vara styrt ovanifrån, från skolan [som vi talade tidigare om]. 

Leif:  Ja visst. Det tycker jag. 

 

 (Leif, intervju 1, s. 10) 
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De flesta av de intervjuade lärarna tycker dock att frågan är svår att säga något om i det 

politiska läge som just nu råder. Den borgerliga politiken vill uppmuntra eget företagande 

rent allmänt, men samtidigt är det svårt i förhållande till reglerna om konkurrerande 

verksamhet. Skolledningen har dock uppmuntrat lärarna att jobba för entreprenörskap och 

sprida denna anda till eleverna, vilket intervjudeltagarna uppfattar som dubbeltydigt. Hans 

är en av de lärarna som inte vet inte vad han ska tänka om saken, för frågan om 

entreprenörskap har varit uppe tidigare, men enligt hans föreställning, händer det inte något 

med den inom skolverksamheten: 

 
Intervjuare:  Tycker du att skolledningen har… att de anser att du har den kompetensen [att lära ut till 

eleverna det som också är viktigt för dem att kunna i framtiden], eller lägger de sig i det 

liksom? 

Hans:  Har jag ingen aning om. Jag har ingen aning om vad skolledningen tänker längre. Tyvärr.  

Intervjuare:  Men du utgår från att de tycker att du klarar ditt arbete eftersom de inte säger något eller? 

Hans:  Ja, det förmodar jag.  

Intervjuare:  Om de hade någon åsikt, vad tror du att det skulle vara då, du har ingen aning? 

Hans:  Har inte en aning om vad de har för åsikter.  

Intervjuare:  Om du själv fick välja någon strategi och förmedla den till dem om hur du skulle vilja 

fortsätta vara kompetent nu och för evigt, vad skulle du välja för strategi då? Vad skulle 

du säga till dem då, att det här vill jag eller?  

Hans:  Ja, skulle, det som nu har gått ut från den borgerliga… vad heter det kommunstyrelsen, 

det här med entreprenöranda, det pratade vi om för femton år sedan att vi ville göra här 

nere på skolan, att vi ville göra, att vi ville ha mer företagsekonomi, att starta företag, 

jobba om man hade ett företag ibland, det gjorde vi lite mera, ett tag var vi inne på det 

även när den nye, den person som är enhetschef i dag som tyckte att det här var en bra 

grej va, men sen stannade det vid det va. Sedan hände inget mer. 

  

     (Hans, intervju 4, s. 4)  

 

Erik har ungefär samma föreställning och för tidigare arbetade han med nästan inom allt 

inom sitt eget företag, men sedan så sågs det som konkurrerande verksamhet även om det, 

som han uttrycker det, på högre nivå nu uppmuntras igen att driva egna företag. Därför 

känner han sig lite avvaktande och väntar lite på hur skolledningen ska reagera (Erik, 

intervju 6, s. 2). 
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Tjänstledighet för annan yrkespraktik 

En annan möjlighet som en av intervjudeltagarna ser som kompetensutveckling, är att 

inhämta ny kompetens från annat företag eller eget företagande. Emma har föreställningen 

att hennes deltidsarbete på ett privat företag försörjer henne med nästan hela hennes 

kompetensutveckling. Hon föreställer sig också att hon på så sätt utvecklar sig på ett sätt 

vilket inte skulle vara möjligt inom hennes lärartjänst vilket följande utdrag är ett exempel 

på:  

 
Emma:  Alltså, nu kände jag det när jag tog tjänstledigt att jag behövde bara få lite distans till det. 

Alltså… Jag vet inte. är jag mogen till att göra det här, jag behövde, så nu känner jag så 

här, nu har jag lite lagom distans, för att, när man jobbar som yrkeslärare, så kommer man 

så oerhört tätt på eleverna, så, man är både mamma, mentor, kompis, alltså, man blir 

allting. 

Intervjuare:  Tycker du att fler borde ta den chansen och ta den distansen, eller? 

Emma:  Jag tror att alla skulle må bra, faktiskt må bra av att ha lite mer distans. 

Intervjuare: Mmm. 

Emma:  Så vi har ju börjat att försöka bryta upp kurserna så man undervisar lite mer olika kurser, 

och jag tror att det är jättebra för då får man lite mer distans, för jag tror att det egentligen 

är det bästa. 

Intervjuare:  För du har ju tagit ett ganska stort steg, även om du pedagogiskt sett har tagit ett så stort 

steg, men, hur man säger, platsmässigt är det större steg eftersom du inte är på skolan 

utan håller på med en helt annan verksamhet, är det någonting som de andra som du 

arbetar med, känner att ”åh, det där vore någonting för mig också” eller? 

Emma:  Alltså, det svåra tror jag är, att man känner att, jag tror att alla skulle må jättebra av att 

komma ut och titta på något utifrån, för det känner verkligen jag, och speciellt i början, att 

man liksom, att man, varför gör man så där, jag mycket sådana där grejor, som man kan 

titta utifrån, och det tror jag att alla skulle må bra av. Men och kunna möjliggöra det. 

Intervjuare:  Hur länge känner du att, det här är den ideala lösningen för dig nu och så här skulle du 

kunna hålla på ett tag, eller har du någon annan plan för hur du vill att din framtid ska se 

ut? Längre fram… 

Emma:  Just nu känner jag att det här är jätteroligt. Och, jag känner att det utvecklar mig något 

enormt, kanske inte den biten… kanske inte yrkesmässigt, givetvis får jag all utbildning 

och jag hänger med och får allt det senaste, det är, alltså, det är jättekul, jättebra, men jag 

utvecklas något enormt av få komma ut och träffa alla andra lärare på alla, nästa alla, ja, 

jag vet inte, jag besöker kanske… en skola i veckan. Och få den möjligheten att träffa, ja, 

alltså, från norr till söder och se vad gör de med sina kurser, hur lägger de upp det, har de, 

för det blir ju att man diskuterar innan man kommer och på lunchen och efter en stund. Ja 

men, hur gör ni… 

Intervjuare:  Så där känner du att du har fått… 
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Emma:  Ja, alltså, där är ju, alltså, där är ju, det är den stora grejen just nu, tycker jag, som är 

spännande att se.  

 

(Emma, intervju 2, s. 2 f.) 

 

Emma säger sig vara medveten om att det inte är möjligt för alla att prova på att ha två 

anställningar och att hennes överordnade kunde ha satt stopp för det. Ändå uppfattade 

rektorn i det här fallet inte det som någon konflikt: ”Fast det blev jag faktiskt jätteglad över 

när jag sökte tjänstledig så tänkte jag det att jag kanske inte kommer att få tjänstledig, och 

på halvtid, det är ju lite… men då måste jag säga att XX var väldigt trevlig och sa det att 

’jag tycker faktiskt att fler borde ta chansen om de får och komma ut och se något annat’.” 

(Emma, intervju 2, s. 9) 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas om föreställningarna om praktiska meriteringar som 

kompetensutveckling för karaktärsämneslärare, att de primärt finns inom tre olika områden: 

auskultation både i och utanför skolverksamheten, eget företagande och tjänstledighet för 

annan yrkespraktik. Föreställningarna om det egna företagandet som kompetensutveckling 

varierar dock i ganska stor utsträckning bland intervjudeltagarna, från att det bidrar till 

kompetensutveckling, till att det möjligen kan bidra till kompetensutveckling men att 

eleverna då inte längre primärt ligger i fokus.  

 

2.3.2 Föreställningar om önskvärda praktiska meriteringar som 
kompetensutveckling för karaktärsämneslärare i dag 

Den rent praktiska branscherfarenheten som kompetensutvecklingen ser alla 

intervjudeltagare i studien som något livsviktigt i läraryrket. Den är, enligt 

intervjudeltagarnas svar, så viktigt att det inte kan överlåtas på de enskilda lärarna att 

avgöra om de anser det vara viktigt eller inte, utan det är något som skolledningen i 

framtiden borde uppmuntra och kanske tvinga igenom. Enligt intervjudeltagarnas 

föreställningar kan denna kompetens ske på två sätt; antingen genom att låta lärare 

vidareutbildas genom auskultation på andra arbetsplatser eller genom att låta lärare, med 

skolledningens tillåtelse, starta fler egna företag i syfte att få den praktiska erfarenheten. 

Hur detta företagande skulle se ut går dock isär. En åsikt är att eget företagande helt och 

hållet bör ses som kompetensutveckling och en annan åsikt är att oavsett företagandets 

form så måste det ske under skolans tak.  
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Auskultation på arbetsplatser 

En föreställning som de flesta av intervjudeltagarna delar, är den att auskultation på 

branschkopplade arbetsplatser med stöd från skolledningen är något som skulle bidra till 

kompetensutveckling. Irene får till viss del den sortens auskultationsmöjlighet redan i dag, 

men tycker att den borde utvidgas i framtiden och gälla alla. Anna har samma föreställning 

som Irene men nyanserar den något med att betona att hon föreställer sig att det vore bättre 

om de äldre lärarna som inte arbetat med annat än lärarjobbet på länge, auskulterade: 
 

Intervjuare:  Du har ju en praktisk arbetslivserfarenhet. Finns det de som undervisar inom karaktär som 

inte har den arbetslivserfarenheten? 

Anna:  Åtminstone finns ju dom som inte har haft den på trettio år, kan man väl säga, det finns 

det som har varit lärare i nästan hela sitt liv, ja.  

Intervjuare:  Hur känner du att de klarar sig i förhållande, eller till det du, jag har förstått att du kanske 

tycker att de kanske lever i det förgångna på något sätt. 

Anna:  Ja.  

Intervjuare:  Hur kan man uppdatera dom i så fall? 

Anna:  Ja, jag tror att man måste ha mer koppling till arbetslivet. Man måste ha den där 

kompetensutvecklingen.  

Intervjuare:  Praktik eller kurser? 

Anna:  Både och. Båda i kombination.  

Intervjuare:  Hur tror du att de skulle ställa sig till detta? 

Anna:  Positivt.  

Intervjuare:  Mmm. 

Anna:  Det tror jag. Jättepositivt. Ja, och jag kanske tror att man inte är medveten om… att man 

inte har den kopplingen, men jag kan ju känna i vissa diskussioner att man kommer långt 

ifrån, att, jo men nu låter det ju som om jag var bäst, men så är det inte, (skratt) inte alls 

så, det är inte så, det är inte så. Har man nyss varit ute och jobbat så kan man… alltså… 

man kan sätta det kunskapen i ett annat sammanhang, kan jag känna och där tycker jag 

inte alltid att man, och man hamnar… jag tror att ledningen skulle vinna på av en annan 

anledning också att, har man varit ute så ser man på ett annat sätt på verksamheten i 

skolan. Och på det som ledningen gör, och kanske mer av att det vi istället för dom och vi 

och det här är faktiskt ingen isolerad ö utan det är en del i verkligheten och det tror jag att 

man skulle få mer av om man, för det kan jag tycka att skolans värld är… liksom så här. 

Fyrkantig. Jag menar, vi är ju en del av samhället, och vi måste ju ihop och… 

Intervjuare:  Ja, de säger ju det i alla fall.  (skratt). 

Anna:  Ja det gör de, och man kan ju tycka att det, att det är lite trångt så. 

      
     (Anna, intervju 7, s. 10 f.) 
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Erik och Leif delar Annas föreställning till stor del och menar att om lärarna var ute mer 

och auskulterade på olika företag, skulle kompetensen höjas och lärarna skulle kunna ta 

undervisa inom fler kurser och känna sig mer trygga i sin lärarroll. Leif har konkreta 

föreställningar om hur på detta skulle kunna ske: ”Ja, det skulle ju för det första då vara en 

vidareutbildning då på alla i arbetslaget uppe hos oss… Ja, inom vår sida då. Inom de 

yrkena som vi jobbar med. Jag skulle helst vilja se åtminstone att vi kom ut vartannat år 

nånting, och finge vara ute på arbetsplatser och jobba. En månad ungefär” (Leif, intervju 1, 

s. 9). Anna föreställer sig dock att det vore bättre att kanske vara ute en vecka i taget då och 

då (Anna, intervju 7, s. 8). 

 

Något som nästan alla de intervjuade lärarna också uttrycker sig sakna, och föreställer sig 

skulle bidra till kompetensutveckling, är möjligheten till att få den praktiska erfarenheten 

uppdaterad och det med skolenheten som bas. I den gamla gymnasieformen var bl.a. 

lärarna med eleverna ute när de hade lärlingsobjekt. Så är det inte längre utan handledare 

ses nu ut på lärlingsplatsen i stället. Det gamla systemet föreställer sig Leif som något som 

borde kunna återinföras igen, eftersom det på så sätt blir skulle bli gratis 

kompetensutveckling för lärarna: 

 
Intervjuare:  Jag tänkte då, det har du ju med dig då när du undervisar då, var hämtar du 

informationen/inspirationen så du liksom vet vad det är du ska lära ut? Är det här inifrån 

eller är det böcker eller…? 

Leif:  Ja, det är ju, en hänger ju med och läser vad som händer ute. I det förra, det var ju därför 

jag var lite kritisk till det där nya systemet, det gamla systemet innebar ju att vi ju var 

med inne på skolan, jag hade eleverna i ettan och förberedde dom för att gå ut och sedan 

hade vi ju lärlingsobjekt i tvåan och då fick jag naturlig fortbildning, så då var jag ju ute 

och byggde hus ihop med lagen ute.  

Intervjuare:  Ja, just det. 

Leif:  Och så hade jag elever ute också på APU-platser. Och då kunde ju jag, då fick ju jag 

kontakter på det viset då också, och så såg jag hela tiden nyheter som kom, och då var det 

vartannat år som en kom ut och då hade jag fullständig koll och jag har också koll på nya 

gubbar som kommer ute på byggarbetsplatserna då. Och det är ju, sen nittiofem har ju en 

inte varit ute. Man tappar ju hela den delen.  

 

(Leif, intervju 1, s. 6) 

 
 



 68

Eget företagande 

Ett annat sätt som, enligt några av intervjudeltagarna, skulle ses som önskvärd 

kompetensutveckling, är möjligheten att få ha ett eget företag vid sidan om sin lärartjänst 

(se bl.a. intervjuerna med Erik och Hans). En variant av denna föreställning är att 

skolledningen skulle uppmuntra etablerandet av nya företag inom skolverksamheten, så att 

personalen skulle kunna vara med och styra upp där tillsammans med eleverna. 

Föreställningen är här att detta skulle leda till en direkt koppling till verkligheten och vara 

en ekonomisk fördel för skolan. Hans beskriver sin föreställning om detta:  

 
Nej, det är ju, ta hit folk kanske som föreläsare som berättar lite det här för det är ju inga svårigheter. 

Vi har ju Almi företagslån och allt möjligt som skulle kunna komma hit och föreläsa, inte bara för våra 

ungdomar utan det gäller ju hantverk och bygg och många av de här kommer ju av de som går här på 

skolan att så småningom att starta någon form av eget företag, ja, inte alla, men många, och då får man 

ju en liten inblick i vad man bör tänka på och så vidare. Så sånt, sen kan man ju i mindre skala, för jag 

menar ju, vi har ju resurser, vi har ju en butik och man skulle ju kunna driva det som ett företag själva 

en vecka, stå därute och presentera produkter och så vidare. I och för sig är det ju inget som hindrar att 

jag gör det i dag, men jag känner att det inte är någon som bryr sig om jag gör det eller inte. (Hans, 

intervju 4, s. 5) 

 
Hans understryker också hur dubbeltydig tanken är när de i dag inte får vara på företag, 

men att man i nästa sekund ska vara det. Men han tycker ändå att det är viktigt att vara ute 

och kanske satsa på eget företagande, för det händer så mycket i samhället:  

 
Hans:  Nej… det finns ju förslag också från nya regeringen att vi ska vara ute på… företag som 

fortbildning. 

Intervjuare:  Jaha, och det ser du som? 

Hans:  Ja, det är ju lite dubbelbottnat när man den ena sekunden inte får vara på företag och nästa 

ska vi vara på företag och för att hålla oss à jour och det är ju som jag säger, det är ju 

likadant i byggsvängen och fordon, jag menar, förr mekar man med bilar, nu är det ju 

bara elektronik, har jag förstått va, det är ju helt annorlunda. Jag menar, när jag öppnar 

motorhuven så är det ju bara att stänga igen.  

Intervjuare:  Så länge det inte är en katt däri så… 

Hans:  Jaha (skratt) eller fågelbo. 

  
     (Hans, intervju 4, s. 8) 
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Leifs föreställning om kompetensutveckling och företagande är att företagandet måste 

knytas till skolverksamheten. Hans föreställning är att eget företagande inte riktigt är vad 

skolledningen ska uppmuntra eftersom det inte tar hänsyn till lärarkompetensen. Den 

riktiga kompetensutvecklingen sker om lärarna kommer ut och praktiserar som lärare i 

yrkesbranschen (Leif, intervju 1, s. 10). Emmas föreställning innehåller dock ett annat 

moment för hon tycker att skolledningen i större utsträckning skulle låta lärare arbeta deltid 

på andra företag men kanske inte direkt med eget företagande. På så sätt skulle det, anser 

Emma, bli mer ekonomiskt fördelaktigt (Emma, intervju 2, s. 2). Irenes föreställning om 

det detta är att vissa yrken aldrig kan byggas upp inom företag som skolan och att eget 

företagande är ett måste för en del lärare för att kunna fungera som en kompetent lärare 

(Irene, intervju 5, s. 3 f.). Hans och Erik ställer sig lite tvekande till eget företagande 

eftersom de tidigare haft eget företag och nu inte får ha det, medan politikerna nu i stället 

börjar uppmuntra det (Hans, intervju 4, s. 4 & Erik, intervju 6, s. 2 f.). Hans och Erik vet 

egentligen inte vad de ska tycka i frågan, men föreställer sig att om det egna företagandet är 

den enda möjligheten att komma i kontakt med arbetslivet utanför skolan, då kanske är ett 

måste att uppmuntra det, även om det är med viss tvekan de uttrycker detta..  

 

Sammantaget kan sägas att föreställningarna som karaktärsämneslärarna har om praktiska 

meriteringar som kompetensutveckling är att de praktiska meriteringar som de främst anser 

vara önskvärda är de som rör auskultation och eget företagande. När det gäller eget 

företagande kan generellt kan sägas att det finns två huvudsakliga linjer som de intervjuade 

lärarnas föreställningar tycks utgå från: den ena linjen rör det egna företagandets 

möjligheter inom skolverksamheten och den andra linjen rör mer föreställningen om 

skolledningen ansvar. Om skolledningen skulle ta ett större ansvar för 

karaktärsämneslärarnas verkliga kompetensutvecklingsbehov för att hålla yrkena 

uppdaterade, så skulle lärarna få driva egna företag och det skulle kunna kombineras med 

läraryrket. Inom den sistnämnda föreställningen framkommer en bakomliggande tanke om 

att en lärare aldrig slutar vara lärare, inte ens på fritiden. Allt en karaktärsämneslärare gör 

på sin fritid kan, enligt denna tanke, användas i skolarbetet, om inte nu så kanske i 

framtiden. Denna bild delar alla de intervjuade karaktärsämneslärarna, men i framtiden är 

önskemålet att fritiden ska få vara egen fri tid och lärartjänstens 

kompetensutvecklingsbehov ska styras av skolverksamhetens behov, även om fritid och 

arbete ibland kan flyta ihop.  
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3 Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna uppsats är, som inledningsvis nämnts, att undersöka 

karaktärsämneslärares föreställningar om den egna kompetensutvecklingen, både den som 

är befintligt för dem i dag och den som är önskvärd i framtiden. Utifrån ovanstående syfte 

kommer här en kort sammanfattning att göras för att konkretisera de svar som framkommit 

och hur intervjudeltagarnas svar, i stort, förhåller sig till varandra. I det påföljande kapitlet 

följer en mer sammanfattande diskussion med vilken återanknyter till centrala begrepp och 

tidigare forskning. 

 

3.1 Allmänna reflektioner  

Vilka föreställningar har karaktärsämneslärare om den egna kompetensutvecklingen? I 

denna till synes enkla fråga bottnar redan från första början en rad frågor och 

föreställningar. En viktig grundläggande fråga är vad kompetensutvecklingsbegreppet 

egentligen innehåller och en viktig föreställning som ligger till grund för denna fråga är den 

att alla karaktärsämneslärare har en personlig föreställning om kompetensutveckling och att 

det är något som de ser som centralt i sin lärarroll. Resultatet i denna undersökning visar, 

syftets vinkling till trots, att karaktärsämneslärare har många föreställningar om vad både 

den egna och andras kompetensutveckling utgöras av. Även om det till en början kan vara 

svårt att se vad andra lärarens kompetensutvecklingsbehov har med karaktärsämneslärarens 

egen kompetensutveckling att göra, så är föreställningarna, åtminstone hos de intervjuade 

lärarna, att lärare uppfattar sig som ett slags kollektiv. I denna föreställning ingår tankarna 

om att alla lärare på ytan har samma utvecklingsbehov men detta behov kan snabbt ersättas 

av nya behov eftersom läraryrket ständigt står under förändring bland annat p.g.a. politiska 

skiften. Av detta skulle följa att om kompetensutvecklingsmöjligheterna såg exakt lika ut i 

alla tider, så kommer alltid någon lärare stå utanför utvecklingen. I denna studie kommer 

också en idé fram om att om hela kollektivets behov värnas så är den enskilde lärarens egna 

eventuella framtida kompetensutvecklingsbehov alltid säkrat.  

 

Undersökningen visar att kompetensutvecklingskategorierna till stora delar sammanfaller 

vare sig det är befintlig eller önskvärd kompetensutveckling som lärarna talar om. 

Variationerna i resultatet ligger egentligen i hur kompetensutvecklingen blir mest effektiv 

och vem som ska stå för den primära insatsen i kompetensutvecklingsarbetet. Frågan om 
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vad som är kompetensutveckling för karaktärsämneslärare finns det förstås olika 

föreställningar om, men skillnaderna är troligen inte vara så stora inom gruppen som det 

möjligen skulle ha kunnat vara vid en jämförelse med en annan yrkesgrupp t.ex. läkare. 

 

Resultatet visar att det främst finns tre områden inom vilka de intervjuade lärarnas 

föreställningar kan grupperas. Dessa områden, eller kategorier, är utbildning, den 

strukturella uppläggningen i program- och kursutbud samt praktiska meriteringar. Inom 

dessa kategorier rör sig lärarnas föreställningar om vad som är befintlig 

kompetensutveckling i dag och vad som skulle vara önskvärd kompetensutveckling. 

Föreställningarna om den kompetensutveckling som lärarna ser som befintlig i dag rör sig 

inom följande kategorier: datakunskap, föreläsningar, kontakt med andra, kursdeltagande, 

egen inläsning av litteratur, nya programutformningar, auskultation på olika arbetsplatser, 

eget företagande samt tjänstledighet för annan yrkespraktik. Föreställningarna om den 

kompetensutveckling som lärarna ser som önskvärd rör sig inom följande kategorier: 

studiecirklar, infärgning, konsultarbete, riktad rekrytering, kursdeltagande, egen inläsning, 

strukturella upplägg i kurser, program och yrkesrollen, auskultation på olika arbetsplatser 

samt eget företagande. Nedanstående tabell ger en översiktlig bild av resultatet: 

 

Beskrivningskategori 

 

Befintlig kompetensutveckling Önskvärd kompetensutveckling 

Utbildning • Datakunskap 

• Föreläsningar 

• Kontakt med andra 

• Kursdeltagande 

• Egen inläsning av litteratur 

 

• Studiecirklar 

• Infärgning 

• Konsultarbete 

• Riktad rekrytering 

• Kursdeltagande 

−  ämnesspecifika kurser  

− kurser med didaktisk 

inriktning 

• Egen inläsning 

Strukturella uppläggningar 

inom program- och 

kursutbud 

• Nya programutformningar • I kurser 

• I programupplägg 

• I yrkesrollen 

Praktiska meriteringar • Auskultation på olika arbetsplatser 

• Eget företagande 

• Tjänstledighet för annan 

yrkespraktik 

• Auskultation på olika 

arbetsplatser 

• Eget företagande 

 

Tabell 1: Resultat och beskrivningskategorier 
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Även om de intervjuade lärarna har föreställningar om vad som är önskvärd 

kompetensutveckling behöver det inte automatiskt betyda att den kompetensutveckling som 

de intervjuade lärarna ser som befintlig i dag är något som de helt skulle vilja byta ut. 

Snarast rör sig föreställningarna kring hur kompetensutvecklingsmöjligheterna skulle kunna 

kompletteras för att anpassas efter karaktärsämneslärarnas behov. Vissa kategorier ses dock 

av de intervjuade lärarna inte ha något med kompetensutveckling att göra eller i alla fall 

inte som effektiv kompetensutveckling t.ex. datakunskap och föreläsningar. Datakunskap 

ses av intervjudeltagarna snarare som ett verktyg för att utföra sitt lärararbete eller som en 

kunskap som gör att det blir mer effektivt att inhämta kunskap, men inget som gör läraren 

mer kompetent i sin lärargärning.  

 

Här kan man dock ställa frågan om läraren inte skulle bli mer kompetent med ökad kunskap 

om datorer, eftersom lektionsplaneringar, frånvarohantering och annat som kräver 

datakunskap skulle vinna tid åt läraren och också göra lektionsuppläggen annorlunda, men 

detta är inget som kommer fram under intervjuerna. Kanske har lärare i karaktärsämnen 

mindre kontakt med datorer och att lektionerna i större utsträckning för dessa lärare mer 

handlar om praktisk kunskap där man arbetar med händerna. Föreläsningar ser också de 

intervjuade lärarna mer som ett verktyg att inhämta kunskap och att det kan vara ett 

effektivt verktyg om föreläsningarna är noggrant förankrade hos deltagarna. Men i övrigt 

tar föreställningarna upp tankar om hur de praktiska inslagen i både undervisning och 

kompetensutveckling på bästa sätt skulle kunna förankras i verksamheten. Inom detta finns 

det ett flertal olika föreställningar som studiecirklar och vad lärare bör läsa för kurser.  

 

Auskultation på olika arbetsplatser ligger mer i de kvinnliga intervjudeltagarnas intresse, 

medan eget företagande, både inom egen praktik eller in anknytning till skolverksamheten, 

främst inom männens intresse. Föreställningarna om universitets- och högskoleutbildning 

framstår också för de kvinnliga deltagarna vara något centralt, särskilt inom didaktik medan 

männen föreställer sig att praktiska kurser skulle bidra mest till kompetensutveckling. Den 

största skillnaden i föreställningar om kompetensutveckling är dock den om företagande 

som kompetensutveckling. De intervjuade lärarnas föreställningar går isär i frågan huruvida 

eget företagande bidrar till nödvändig kompetensutveckling för karaktärsämneslärare eller 

om den dubbla rollen som egen förtagare/lärare gör att eleverna får stå tillbaka i intresse.  
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3.2 Reflektioner kring struktur 

Tittar man mer strukturellt på resultatet från intervjuerna, tycks lärarna ha en föreställning 

om hur kompetensutveckling vem som bör arrangera deras kompetensutveckling vilken kan 

illustreras enligt följande tabell: 

 

Aktör Möjligt upplägg av 

kompetensutvecklingen i dag 

Önskvärt upplägg av 

kompetensutvecklingen 

Internt arrangerad  

– skolledning står bakom 

• Datakunskap 

• Föreläsningar 

• Kontakt med andra 

• Nya programutformningar 

  

 

• Studiecirklar 

• Infärgning 

• Undervisningsuppläggning i 

kurser, i program och i 

yrkesrollen 

• Konsultarbete 

• Praktik 

• Riktad rekrytering 

Externt arrangerad 

 − skolledning står bakom men 

annan instans är iblandad 

• Universitetsutbildningar 

• Kurser via privata företag 

• Kurser i anknytning till 

skolverksamheten 

• Praktik 

• Kurser i ämnesfördjupning 

forskning och didaktik 

• Auskultation på olika 

arbetsplatser 

• Företagande 

 

Egenarrangerad 

− karaktärsämnesläraren är 

initiativtagare och den som 

huvudsakligen driver 

arrangemanget   

• Egen inläsning av litteratur 

• Tjänstledighet för annan 

yrkespraktik 

• Eget företagande 

• Privat auskultation 

• Egen inläsning av litteratur 

• Eget företagande 

 

Tabell 2: Resultatet utifrån ett aktörsperspektiv 

 

I denna struktur finns en föreställning om att en ”förskjutning” i arrangemangsansvaret i 

kompetensutvecklingsstrukturen skulle gynna den egna kompetensutvecklingen. Rent 

teoretiskt skulle denna förskjutning ligga i att kompetensutvecklingsarrangemangen mer 

skulle utgå från den interna verksamheten, d.v.s. att all kompetensutveckling skulle utgå 

från skolledning och den interna skolverksamheten. Extern kompetensutveckling, där 

universitet och andra instanser är inblandade, skulle ske när den interna instansen inte kan 

erbjuda den utbildningen. Den egenarrangerade kompetensutvecklingen, som enligt de 

intervjuade lärarna vid intervjutillfället föreställer sig vara den som väger tyngst i 

sammanhanget, är önskvärd att implementera i de interna och externa instanserna. Här finns 

en föreställning om att kompetensutveckling är något som ska ligga i lärartjänsten och att 
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allt som sker på fritiden ska få vara fri tid, men att intresse och yrke ibland kan flyta ihop 

men att det ska vara lärarens val och inte något som ligger dold förväntning. För 

karaktärsämneslärare har detta privata intresse och läraryrket en benägenhet att flyta 

samman än mer, och av andras föreställningar om en karaktärsämneslärare, framgår att 

läraren i första hand ”är sitt yrke” och i andra hand lärare, men att detta kan skifta från 

lärare till lärare. Intervjuerna med karaktärsämneslärarna visar också att de själva sätter sin 

lärartjänst i första rummet och att de också anser att de måste få med sig sin specifika 

kompetensutveckling inom respektive bransch/yrke för att kunna fungera som en bra lärare. 
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4 Sammanfattande diskussion 
 

I följande kapitel kommer en mer övergripande diskussion att föras utifrån de resultat som 

kommit fram i denna undersökning och tidigare forskningsresultat. I anknytning till detta 

kommer också innehållet i kompetensutvecklingsbegreppet att diskuteras och det i 

förhållande till de kompetensutvecklingsstrategier som bl.a. Ellström tar upp i sin 

forskning.  

 

I kapitlet ges också förslag på fortsatt forskning och även på en 

kompetensutvecklingsstrategi som skulle kunna växa fram med utgångspunkt från tidigare 

forskning och det resultat som presenterats i denna uppsats . 

   

4.1 Dagens forskningsläge och uppsatsens resultat  

Nedan kommer kompetensutvecklingsbegreppet att diskuteras utifrån tidigare forskning 

och det resultat som kommit fram i denna undersökning. Därefter diskuteras hur resultatet 

står sig i förhållande till tidigare forskning.   

Resultatet i förhållande till kompetensutvecklingsbegreppet 

Ellström, Hultman och Nilsson behandlar kompetensutvecklingsbegreppet ingående 

utifrån olika inriktningar (vilket beskrivs i inledningskapitlet). När Ellström (1996a, s. 

21) räknar upp olika förmågor som kompetens som psykomotoriska färdigheter, 

kognitiva faktorer, affektiva faktorer, personlighetsfaktorer och sociala faktorer, så är det 

tydligt att de intervjuade karaktärsämneslärarna i undersökningen främst betonar 

förmågorna psykomotoriska färdigheter och sociala faktorer. De andra förmågorna tas 

upp av intervjudeltagarna, men uppfattas mer som en besvärande karaktär t.ex. att lärare 

måste lösa uppkommande problem snabbt (se intervju 2, Emma, s. 1). Detta är inte en 

kompetens som upplevs som positiv. En karaktärsämneslärares kompetens ligger i att ha 

ett gott handlag och därtill olika sociala faktorer som samarbets- ledarskaps- och 

kommunikationsförmåga. Den kompetens som de intervjuade lärarna också talar om är 

den reella kompetensen, vilket Ellström ser som yrkeskunnande (1996a, s. 37). Inom 

yrkeskunnandet finns det enligt Ellström (1996a, s. 51) också fyra olika sorters 

yrkeskunskap och här talar de intervjuade lärarna mer om den yrkeskunskap som ligger i 
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klient-/kundskapen och den metakognitiva kunskapen. Objektskunskapen och 

procedurkunskapen är kunskaper som lärarna mer och mer ser sig oförmögna att kunna 

inhämta, främst p.g.a. att de arbetar allt för långt ifrån den grundläggande yrkesbransch 

de tidigare tillhört. 

 

För att fylla på denna kompetens går de intervjuade lärarnas föreställningar om detta i 

linje med Ellströms beskrivning om hur företag kan få mer kompetens t.ex. genom 

rekrytering, befordran, personalrörlighet, utbildning, icke-formell utbildning, lärande i 

samband med utförande av det dagliga arbete samt planerade förändringar av 

arbetsuppgifter eller arbetsorganisationer (Ellström, 1996, s. 13 & 2005, s. 4). Det som 

de intervjuade lärarnas intervjusvar kompletterar denna bild med, är föreställningen om 

inhämtande av kompetens från yrkesbranschen utanför skolverksamheten. Visserligen 

skulle denna föreställning kunna rymmas inom Ellströms beskrivning av den utbildning 

eller träning genom kurser på eller utanför arbetsplatsen men ingenting sägs om 

begränsningen som kan finnas i konkurrerande verksamhet eller om eget företagande är 

ett alternativ inom detta.  

 

Hultman är mer öppen i sin definition av kompetensutveckling och begränsar inte valet 

av kompetensutvecklingsmöjligheter utan ser kompetens som ”kunskaper, färdigheter 

och attityder och att det inom ramen för detta borde vara möjligt att använda alla medel 

för att inhämta kompetens ” (Hultman, 2001, s. 28). Prop. 1999/2000:135, som tar upp 

vad lärares kompetensutveckling kan innehålla, understryker att ”begreppet 

kompetensutveckling enligt avtalet är mycket brett” (ibid. s. 29). 

 

När Nilsson tar upp vad kompetensutveckling kan vara för grundskollärare, märks det 

tydligt att hennes begreppsdefinition snarare snävar av än öppnar upp innebörden. 

Visserligen ser de lärare som hon har intervjuat skolämneskunskaper, ämneskunskaper, 

ämnesdidaktisk kompetens, allmän lärarkompetens och integrerad allmän 

lärarkompetens som nödvändig kompetens, men yrkes-/branschkompetens tas inte upp i 

sammanhanget (Nilsson, 2006, s. 99). När Nilsson däremot tar upp frågan om lärare kan 

se det stora sambandet och meningen med sin undervisning och att lärare då sällan ser 

några problem med att hitta något nytt att lära sig, vare sig det är en föreläsning eller 

kurs de deltar i, då blir det lättare att dra en parallell till karaktärsämneslärares 

föreställningar om kompetensutveckling (Nilsson 2006). Karaktärsämneslärarnas 
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föreställningar om kompetensutveckling tycks innehålla en föreställning om ett glapp 

vilket Irene också påpekar i intervju 5. Glappet ligger i att karaktärsämneslärarnas 

yrkeskunskaper sällan tas i beaktande vid kompetensutvecklingen utan en ”allmän idé” 

om vad som gäller för alla andra lärare får även gälla för karaktärsämneslärarna trots, 

deras dubbla yrkesroll. Så när Verkroost kommentar att lärare i praktiska ämnen snarare 

konserverar än uppdaterar sina ämnen (1997, se Claesson 2002, se också inledning) kan 

det vara på sin plats att fråga sig om karaktärsämneslärares 

kompetensutvecklingsuppläggningar snarare har utgått från en modell som fungerat för 

kärnämneslärare. Under kategorin konsultarbete visar nämligen karaktärsämneslärarna 

att de vill vidga möjligheterna till kompetensutveckling, men på ett annat sätt än vad som 

förväntas av dem.      

Resultatet i förhållande till tidigare forskning  

Den forskning som står i direkt förhållande till denna undersökning är Farajzadehs 

examensarbete om ellärarens kompetensutveckling och Larssons & Svenssons 

undersökning om fordonslärares kompetensutveckling.  

 

Farajzadehs undersökning (2006) visar primärt att ellärarna är positiva till att höja sin 

kompetens men helst inom karaktärsämnet. Ellärarna påstår också, enligt 

undersökningen, att skolorna bara satsar på att lärarna ska bli behöriga. Bristande 

resurser och brist på pengar är andra skäl till att ellärare känner att 

kompetensutvecklingen inte får den prioritet den borde få. Larsson och Svensson (2006) 

visar på i sin undersökning att fordonslärarna inte anser sig få tillräckligt med 

kompetensutveckling vare sig i karaktärsämnet eller allmänpedagogiskt och att de vill 

utveckla kontakten med branschen. 

 

Farajzadehs och Larssons & Svenssons resultat går i linje med de resultat som 

framkommit i denna undersökning. Resultaten i denna undersökning är dock mer 

mångfacetterade och visar också på att karaktärsämneslärarna har fler föreställningar om 

vad kompetensutveckling är än bara kurser och branschkontakter. Företagartanken får 

t.ex. inget utrymme i Farajzadehs och Larssons & Svenssons arbeten. Det går dock alltid 

att diskutera hur denna tanke hade diskuterats bland fordons- och ellärarna om ämnet 

hade tagits upp. Om företagandet hade funnits med som diskussionsunderlag hade 

kanske de ekonomiska förutsättningarna för kompetensutveckling fått mindre plats. 
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4.1 Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning inom området ter sig utifrån intervjuerna med de åtta 

karaktärsämneslärarna som oändlig. Ellström, som i dessa forskningssammanhang är 

en frontfigur, påkar på varför behovet och skälen till behovet av varför fortsatt 

forskning inom området kompetens är nödvändigt:  

 
Många forskare ser i dag lärandet som en process där kunskap och kompetens bildas i och genom 

samverkan mellan människor inom ramen för det dagliga arbetet och den ”praktikgemenskap” som 

man ingår i. För att uppnå en integration mellan arbete och ett kvalificerat (och kvalificerande) 

lärande är det nödvändigt att bryta produktionslogikens dominans. Denna dominans kan dock inte 

önskas bort. En klassisk och i sammanhanget central observation är att utvecklingsinriktade 

aktiviteter tenderar att ”drunkna” i vardagens rutiniserade verksamhetsflöde. De flesta verksamheter 

karakteriseras med nödvändighet av en rad normer och standardiserade arbetssätt. När väl individer, 

grupper eller organisationer utvecklat ett sätt att uppfatta, hantera och tala om vissa problem eller 

situationer tenderar dessa tanke- och handlingsmönster att stabiliseras i form av rutiner och 

vanemönster. Dessa kan efter en tid komma att institutionaliseras. De etableras då i fastare former 

och blir ”byggstenar” för de sociala strukturer som utvecklas i en organisation. (Ellström, 2007) 

    

Tanken framstår alltså här vara är att om ”gamla” föreställningar inte undersöks så kan 

inte heller ”nya” få komma fram och därför blir det lätt att en del föreställningar tas för 

”givna”. Genom att undersöka vilka föreställningar som finns på olika arbetsplatser, kan 

föreställningarna bli mer ”aktiva”, i stället för institutionaliserade. Det finns många enkla 

sätt att göra detta på. Ett sätt kan t.ex. vara att fråga lärare hur ofta de har bra dagar och 

sedan analysera svaren och de bakomliggande orsakerna till dem. En annan fråga kan 

vara att jämföra behoven hos olika grupper vad gäller didaktisk kompetensutveckling. 

Genom att belysa de föreställningar som finns i dag, kan forskningen möjligen bidra till 

att fokus ställs på föresällningarna hos dem som är delaktiga i verksamheten, snarare än 

på gissningar utifrån föreställningar som sedan tidigare varit institutionaliserade och 

aldrig ifrågasatta. 

  

Annan forskning inom området kan vara att undersöka vilka som är delaktiga i 

kompetensutvecklingsformerna. Ellström (1996b, s. 172) menar att det är mer än bara 

personal som måste vara delaktig i detta och att det finns många punkter som är viktiga 

för att nå ett kvalificerat lärande på arbetsplatsen. Han betonar betydelsen av:   

- delaktighet i målformulering, planering och verksamhetsutveckling; 
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- arbetsuppgifter med en hög lärandepotential;  

- information och fördjupade teoretiska kunskaper; 

- lokala experiment för prövning av olika handlingsalternativ 

- erfarenhetsutbyte och reflektion 

- grupprocesser, arbetsplatskulturer och organisationsstrukturer som främjar lärande. 

 

Här skulle undersökningar kunna göras på om hur olika grupper på en enhet uppfattar att 

dessa punkter uppfylls i verksamheten.  

 

Forskning som mer handlar om arbetsmodeller är också möjlig med utgångspunkt från 

Ellström & Maria Gustavsson (1994, s. 264) och ger förslag på en utbildningsmodell 

vilken skulle kunna undersökas på olika arbetsplatser där modellen: 

- utgår från konkreta problem och utvecklingsbehov i verksamheten; 

- baseras på individens erfarenheter av problemlösning i praktiska situationer; 

- bedrivs i former som ger möjlighet till dialog dels mellan inom olika grupper av 

personal, dels mellan personal och experter inom olika områden; 

- planeras och genomförs i samverkan med den som direkt berörs av utbildningen 

 

En annan vinkling inom denna forskning skulle kunna vad ledningen skulle kunna göra 

för att uppmuntra kompetensutvecklingen med utgångspunkt från de punkter som 

Ellström & Gustavsson (1994, s. 276) tar upp, t.ex. om skolledningen: 

- uppmärksammar projektet och signalera betydelse och legitimitet 

- offentligt stödjer projektet genom olika uttalanden 

- ställer krav på projektet 

- tillförsäkrar projektet nödvändiga materiella och personella resurser 

- visar uthållighet, förändringsarbete tar tid (månader, år) innan det får genomslag.  

 

Karaktärsämneslärarna i undersökningen tär upp studiecirkeln som en föreställning om 

kompetensutveckling och denna menar Ellström skulle kunna vara en bra form om den 

genomarbetades mer och om det finns ett samarbete med experter t.ex. universitetet som 

därmed skulle höja ”studiecirkelns” status. Detta system är enligt Ellström också mer 

ekonomiskt då man låter var och en i en grupp tillsammans gå igenom samma utbildning 

i stället för att låta deltagarna läsa utbildningar enskilt (Ellström, 1996a). Något slags 

aktionsforskning inom detta område kunde också vara relevant. 
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Ellström diskuterar också vilka förutsättningar som krävs för att ett projekt ska kunna 

lyckas. Att en verksamhet har klara och tydliga mål, som det råder konsensus kring inom 

organisationen, ses i detta perspektiv som nödvändigt, men inte tillräcklig förutsättning 

för motivation och lärande. Därutöver krävs det, enligt Ellström, att människor förstår 

målens innebörd, accepterar dem och känner ett engagemang för att söka förverkliga 

dem. Ellström menar också att man något tillspetsat skulle kunna säga att processen att 

formulera, reflektera över och kritiskt pröva en verksamhets mål är lika viktig som eller 

kan vara viktigare än de konkreta mål som finns formulerade i olika typer av dokument 

(Ellström, 1996a, s. 93 ff.). Ett lyckat projekt kräver, enligt Ellström (2005, s. 13 f.): 

- ”eldsjälar” 

- högsta ledningens och chefernas aktiva stöd 

- fackligt stöd 

- att utvecklingsprogrammet baseras på egen, intern kompetens samt planeras och 

genomförs på basis av bred delaktighet från dem som rörs av programmet 

- att det är målstyrda program och tydliga mål 

- tillräcklig tid för programmets genomförande samt god ”timing” av åtgärder 

- ett lönesystem som stöder kompetensutveckling 

 

Att undersöka lärares föreställningar om förutsättningarna för lyckad 

kompetensutveckling och jämföra dem med Ellströms krav på förutsättningar, är också 

ett forskningsområde som kan initieras ur undersökningen om karaktärsämneslärares 

föreställningar om kompetensutveckling. Karaktärsämneslärarna i denna undersökning 

om kompetensutveckling tar upp frågorna om ledningens och facket stöd samt 

lönesystemet.  

 

4.2 En ny kompetensutvecklingsstrategi? 

Ovanstående forskningsförslag är inga nyheter i sig. Forskning kan alltid bedrivas och 

nya vinklingar inom olika områden går alltid att göra. Men när Hultman menar att det 

viktiga är att det i förändringssammanhang handlar om att gå från ”att prata” till att 

faktiskt ”göra” något (Hultman, 1996, s. 291 f.), då kanske det också måste finnas några 

kriterier för hur en sådan plan borde se ut. Med utgångspunkt från 

forskningssammanhang kan det vara på sin plats att ”börja från slutet” för att sedan 
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”fundera på en ny början” som ett nytt forskningsämne. Avstampet på denna början är 

slutorden från Nilssons avhandling: 

 
Sammanfattningsvis borde både forskare och utbildningspolitiker inrikta sig på hur man ska 

argumentera för den kompetensutveckling som är utbildningspolitiskt relevant på ett sätt som 

övertygar dem som ska utveckla kompetensen. Som grund för dessa argument behövs empirisk 

forskning och goda exempel som kan visa på och medvetandegöra behovet av viss utveckling. 

Forskning som är kritisk till utbildningspolitikers sätt att styra kompetensutvecklingen behöver 

utvecklas för att hitta nya mer fruktbara sätt att styra kompetensutvecklingens utbildningspolitik. 

Innehållet i den kritiska forskningen behöver lyfta fram hur lärare i en demokratisk verksamhet ska 

utveckla kompetens och hantera dilemmat med krav på verksamhetsrelevant och utbildningsrelevant 

kompetensutveckling och samtidigt kunna utveckla kompetens som är relevant för enskilda lärare. 

Relevant kompetensutveckling blir därmed varierande utifrån individ, verksamhet och 

utbildningspolitik. Att lärare och skolledare allmänt bör utveckla förmågan att acceptera olikheter 

hos individer och uppfatta mångfald som något positivt är ytterligare en grund för att använda 

variationerna i relevanssystem som utgångspunkt. (Nilsson, 2006, s. 183 f.) 

 

Nilssons tanke om en ”utbildningspolitiskt relevant kompetensutveckling” och som 

dessutom tar upp variationerna i föreställningarna om kompetensutveckling, går i så fall 

gå hand i hand med den metod som ligger till grund för denna uppsats, d.v.s. den 

fenomenografiska. Enligt tradition finns det sedan tidigare fyra andra 

kompetensutvecklingsstrategier eller perspektiv − och en ny strategi med den 

fenomenografiska metoden som utgångspunkt skulle i så fall kunna bli ett femte 

perspektiv. De fyra andra perspektiven kan i lätt bearbetad och sammanfattad form 

presenteras enligt följande: 

 

• Det tekniskt-rationella perspektivet (Ellström, 1996a, s. 107 f.) 

Detta är en organiserad verksamhet där man använder medvetet planerade medel 

(verktyg) för att förverkliga huvudmannens intressen och mål. Detta kallas också för 

”Verktygsmodellen” eller ”Top-down”-modellen eftersom det är huvudmannen som i 

sak bestämmer vilken kompetensutveckling som behövs. 

 

• Det humanistiska perspektivet (Ellström, 1996a, s. 110 f.) 

Här betonar organisationen investeringar i organisationens mänskliga resurser. Det råder 

en stark betoning av organisationen som informellt system samt en betoning av 



 82

organisationsmedlemmarnas behov av gemenskap, delaktighet och självförverkligande. 

Ledarskap och laganda ses också som viktigt. 

 

• Det konflikt-kontrollerade perspektivet (Ellström, 1996a, s. 112 f.) 

Detta perspektiv speglas av motsättningar och konflikter mellan olika parter och aktörer i 

en organisation och detta är grundläggande för organisationens sätt att fungera. 

Perspektivet innebär också att personalutbildning och andra former av 

kompetensutveckling blir ett led i ledningens kontroll av verksamheten. 

 

• Det institutionella perspektivet (Ellström, 1996a, s. 113 f.) 

Här ses organisationer som institutioner snarare än som verktyg att utnyttjas efter 

huvudmannens/ledningens fria val. Förändringar antas växa fram (bottom-up), vilket kan 

ta tid. 

 

Deltagarna i intervjuerna ger indikationer på att det perspektiv som de upplever sig vara 

styrda av i sin kompetensutveckling är det konflikt-kontrollerade perspektivet, men 

oavsett vilket perspektiv de ser som det gällande så är det intressant att se vilket 

perspektiv de skulle se som önskvärt. Intervjuerna fokuserar på önskemål om ett 

perspektiv där det finns större samarbete mellan olika grupper, där ledningen är mer 

styrande i fråga om kompetensutvecklingsurvalet men där deltagarna får bestämma över 

sin egen kompetensutvecklingstid inom ramen för sin tjänst. Studiecirkeln, 

infärgningsarbetet, olika former av studier och möjligheter att sprida sin kunskap vidare 

står i centrum. Med utgångspunkt i detta skulle benämningen ”fenomenografisk 

kompetensutvecklingsstrategi” vara på sin plats. Begreppsbildningen kan ses som 

besläktad med från fenomenografen Kroksmarks relativt nya begreppet 

”fenomenografisk didaktik” (Kroksmark, 1987) som tar upp tankarna om hur en lärare 

ska kunna variera sin undervisning på bästa sätt. Med koppling till fenomenografin 

skulle i så fall fenomenografisk kompetensutveckling lägga betoningen på att ju mer 

variation, desto större möjligheter för varje deltagare att utveckla sig utifrån det egna 

kompetensutvecklingsbehovet och desto större möjligheter skapas då till spridning av 

den egna kunskapen, eller som Kroksmark konstaterar: ”Varje medlem i en grupp 

framstår därmed med sin erfarenhet, som blir tillgänglig för samtliga i gruppen” 

(Kroksmark, 2006, s. 8). Det skulle också kunna bidra till att kompetensutveckling skulle 

ses som intressant och nödvändig för samtliga deltagare i gruppen. Denna tanke skulle i 
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så fall också kunna gå hand i hand med Larssons tanke om det autentiska lärandet vilket i 

korthet innebär att det måste kännas meningsfullt att lära sig och att det vi lär oss kan 

användas i vardagen (Larsson, 1996, s. 22 f.). För lärarna, speciellt 

karaktärsämneslärarna, ändras de yrkeskunskaper de undervisar i alltför snabbt i vår 

globalisering, eller som Kroksmark uttrycker det, ”googlisering” av samhället 

(Kroksmark, 2006, s. 3). Att lära sig allt på egen hand är inte längre möjligt, om det nu 

någonsin har varit det. Fenomenografin vill undersöka människors olika föreställningar 

och hur de kan variera och samvariera, och en fenomengrafisk 

kompetensutvecklingsstrategi skulle vara en strategi där hänsyn skulle tas till så många 

människors föreställningar om kompetensutveckling som möjligt.   

 

De intervjuade lärarna föreställer sig studiecirkeln som en kompetensutvecklingsstrategi 

och Ellström fyller på den föreställningen med den ”utvecklade” studiecirkelns format, 

där olika experter, som t.ex. universitetet, också skulle få en central roll. Deltagarnas 

erfarenheter skulle kunna spridas till andra lärare och deltagarna skulle också få välja sin 

egen strategi för hur de själva bäst skulle kunna inhämta sin kunskap. Rent ekonomiskt 

skulle denna strategi vara till fördel för skolverksamheten, men det skulle också krävas 

ett engagerat deltagare från både kommun, ledning och deltagare. Den fenomenografiska 

kompetensutvecklingsstrategin kan inte kunna beskrivas i termer av ”bottom-up” eller 

”top-down”. Kanske skulle ”cirkulation” i stället vara den term som ligger närmast till 

hands? Men med detta överlämnas stafettpinnen.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjubrev 

Linköping,  januari 2007 
 
Hej XX! 
 
Jag heter Susanna Kellgren och läser Magisterprogrammet i Pedagogiskt arbete vid 
Linköpings Universitet. Jag arbetar också som lärare vid XX.    
 
I kursen som jag läser ingår en fördjupningsuppgift, nämligen att skriva en magisteruppsats. 
Mitt intresseområde inom ramen för denna uppsats gäller lärares syn på 
kompetensutveckling. Till grund för denna uppsats ligger intervjuer av lärare. Det vore till 
mycket stor hjälp om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju. Intervjun och 
undersökningen är helt konfidentiell och resultatet av intervjuerna kommer inte att kunna 
kopplas till varken person eller skola. Under och efter uppsatsarbetet kommer allt insamlat 
intervjumaterial att förvaras enligt de sekretessregler som gäller för svensk forskning. Om 
du som deltagare däremot vill ha sammanställningen av resultatet och sedan hänvisa till den 
i något ärende, är du förstås välkommen att ta del av resultatet när uppsatsen är färdig. 
 
Intervjun beräknas ta ca 30 minuter och kommer att spelas in för att sedan transkriberas 
(nedtecknas). Frågorna i intervjun kommer främst att berör din personliga syn på 
kompetensutveckling. Intervjuerna kommer att äga rum under vårterminen 2007 och på din 
arbetsplats. Om Du kan tänka dig att bli intervjuad skulle det vara till mycket stor hjälp för 
min undersökning. 
 
Om du har några frågor är du välkommen att ställa dem till mig på susanna.kellgren@X.X 
eller ringa mig på 070X-XXXXXX 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Susanna Kellgren 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 
Intervjuguide rörande kompetensutveckling på skola 
 
Alternativ ingångsfråga: 

1. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
Alternativ: Kan du beskriva en vanlig arbetsdag? 
Alternativ 2: Hur ser en riktigt bra arbetsdag ut för dig? 

  Uppföljningsfrågor: 
- Hur ofta känner du att du har riktigt bra arbetsdagar? 
- Vad är det som gör att dagarna blir bra? 
- Hur har du förberett dig när dagarna går bra? 

  
Sonderingsfrågor: 

- Var hämtar du material till det du undervisar om? 
- Hur vet du att eleverna behöver det du undervisar om? 
- Känner du att kursplanen ger dig hjälp eller styr för mycket? 

 
Individnivå:  
2. Kan du hämta något från din utbildning som gör att du vet vad bör undervisa om? I 

så fall vad? 
 

3. Finns det andra kurser eller annat som du har gått som du känner hjälper dig i ditt 
arbete som lärare? 

        
Generellt om kompetensutveckling: 

 
Organisationsnivå och individnivå 
4. Vad anser du vara skolans syn på vad som är viktigt för dig att kunna för att klara 

ditt arbete som lärare?  
- Delar du denna åsikt? 
- Om du själv fick välja, vad skulle du välja för strategi för att känna dig 

fortsatt kompetent som lärare inom ditt område?  
- Finns det något i det skolan erbjuder som du tycker skulle hjälpa dig i detta? 
- Om skolan gav dig mer feed-back på det du gjorde utanför din undervisning, 

skulle det uppmuntra dig till att fundera på fler strategier? 
- Vilka åsikter har man här på jobbet? 
- Om du då fick tänka helt utan ramar, vilka strategier skulle då detta kunna 

vara? 
- Vilken roll inom ditt arbete skulle dessa strategier i så fall kunna utveckla? 
-     Vilka åsikter har man här på jobbet?  

 
Avslutning: 
5. Finns det något ytterligare du vill komplettera med i denna fråga?  

 
6. Tacka för intervjun! 

 
Alternativa uppföljningsfrågor utifrån Bryman: 
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• Kan du säga lite mer om det där? 
• Vad menar du med…? 
• Ja? 
• Vad gjorde du då? 
• Hur reagerade X på det du sade/gjorde? 
• Tycker du att det är lätt/svårt etc. att…? 
• Vilka åsikter har man här på jobbet? 
• Är det också din uppfattning? 
• Jag skulle vilja byta tema - … 
• Tystnad 
• Menar du att…? 
• Innebär detta att…? 
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