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Sammanfattning    
Abstract 
Syftet med denna studie var att undersöka uppfattningarna hos karaktärsämneslärarna på gymnasiet med inriktning 
mot El-programmet, elektronik/datorteknik vad gäller de arbetsuppgifter som de utför inom karaktärsämnet, hur 
förberedda de menar sig vara för dessa uppgifter, samt i vad mån de anser sig behöva utveckla sin kompetens. Vidare 
var syftet att ta reda på vilken kompetensutveckling som erbjuds för dessa arbetsuppgifter.  
Studien bygger, utifrån frågeställningen i syftet, på en kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer. Intervjuerna 
genomfördes med sex karaktärsämneslärare inom avsedda program fördelat på fyra gymnasieskolor i fyra olika orter. 
 
Resultatet visar att samtliga intervjuade känner sig kompetenta i sitt verksamma karaktärsområde i och med att de har 
både relevant utbildning och arbetslivserfarenhet. Men de flesta utför helst inte frivilligt det administrativa arbetet 
utan de vill ägna sin tid åt den tekniska delen som intresserar dem mest. Samtliga påstår att de även mer eller mindre 
saknar kompetens för administrativa arbetsuppgifter. 
Alla respondenter anser att den snabba utvecklingen inom elektronik/datorteknik är huvudorsaken till att det krävs 
kompetensutveckling. Däremot anser de inte att de fått tillräckligt med erbjudande för en relevant 
kompetensutveckling. Detta på grund av olika saker, bland annat brist på pengar, tid, vikarier, etc. 
Detta resultat indikerar även, enligt min uppfattning, vissa brister i skolväsendet i och med att samtliga respondenter 
har likadana åsikter om utförandet av vissa arbetsuppgifter.    
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Sammanfattning  
Syftet med denna studie var att undersöka uppfattningarna hos karaktärsämneslärarna på 

gymnasiet med inriktning mot El-programmet, elektronik/datorteknik vad gäller de 

arbetsuppgifter som de utför inom karaktärsämnet, hur förberedda de menar sig vara för dessa 

uppgifter, samt i vad mån de anser sig behöva utveckla sin kompetens. Vidare var syftet att ta 

reda på vilken kompetensutveckling som erbjuds för dessa arbetsuppgifter. Studien bygger, 

utifrån frågeställningen i syftet, på en kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes med sex karaktärsämneslärare inom avsedda program fördelat på 

fyra gymnasieskolor i fyra olika orter. 

 

Resultatet visar att samtliga intervjuade känner sig kompetenta i sitt verksamma 

karaktärsområde i och med att de har både relevant utbildning och arbetslivserfarenhet. Men 

de flesta utför helst inte frivilligt det administrativa arbetet utan de vill ägna sin tid åt den 

tekniska delen som intresserar dem mest. Samtliga påstår att de även mer eller mindre saknar 

kompetens för administrativa arbetsuppgifter. 

 

Alla respondenter anser att den snabba utvecklingen inom elektronik/datorteknik är 

huvudorsaken till att det krävs kompetensutveckling. Däremot anser de inte att de fått 

tillräckligt med erbjudande för en relevant kompetensutveckling. Detta på grund av olika 

saker, bland annat brist på pengar, tid, vikarier, etc. 

 

Detta resultat indikerar även, enligt min uppfattning, vissa brister i skolväsendet i och med att 

samtliga respondenter har likadana åsikter om utförandet av vissa arbetsuppgifter. 
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1. Inledning 
Gymnasieskolan genomgick många förändringar i början av 90-talet och de reformer som 

genomfördes då innebar att målen för gymnasieskolan blev högre. Skolorna 

kommunaliserades och gick från regelstyrning till målstyrning, strukturen ändrades och även 

programmen med karaktärsämnen blev treåriga1. Genom utvecklingen mot mer 

individualiserat och elevcentrerat lärande i såväl allmän som yrkesinriktad2 utbildning 

förändrades lärarrollen från den traditionella kunskapsförmedlaren mot handledar/mentor-

rollen. Den snabba utvecklingen inom många yrken och kraven på en tätare koppling mellan 

utbildning och arbetsmarknad medförde också behov av att läraren fungerar som en länk till 

det omgivande arbetslivet3. 

 

Läraryrket är ett yrke i ständig förändring och därför behöver lärare, alla kategorier, 

kompetensutveckling för att fullgöra sitt uppdrag som lärare. Uppdraget är formulerat i 

styrdokumenten för utbildningen dvs. skollagen, läroplanen, programmålen, kursplanerna och 

gymnasieförordningen. Lärare i karaktärsämnen måste ha både goda yrkeskunskaper och 

kunskaper om hur de skall kunna lära eleverna att lära dvs. hur man optimerar villkoren för 

lärande hos elever med olika förutsättningar4.   

 

Behovet av kompetensutveckling som finns för karaktärsämneslärare inom El-programmet, 

elektronik/datorteknik är utgångspunkten för detta examensarbete. Behoven kan delas in i 

ämneskunskaper inom det berörda området och lärarkunskap. När det gäller ämneskunskap är 

utbudet på universitet och högskola inte särskilt stort, däremot är det stort när det gäller 

allmänna ämnen samt det pedagogiska området5.  

 

I skollagens 2 kap 3 § sägs att kommunen är skyldig att anställa lärare som har utbildning 

avsedd för den undervisning de huvudsakligen skall bedriva. Det sägs även i 2 kap 7 § att 

kommunen skall se till att kompetensutveckling anordnas för lärare. Det utbud av kompetens-

utveckling som kommunen erbjuder lärarna handlar oftast om generella lärarkompetenser t ex 

hur man arbetar med värdegrund, elevinflytande, betygssättning och utvärdering. Dessutom 

                                                
1 Skolverket (2002). Vägar till lärande. Stockholm. Liber: Publikationstjänst. 
2 Efter upprättande av Lpo 94 kom vissa ord att ändras, bl.a. yrkesinriktat program, yrkeslärare, yrkesämne etc. 
   som nu t.ex. kallas för program inriktad mot något karaktärsämne, karaktärslärare, karaktärsämne etc. 
3 Se Web 4 i referenslista.  
4 SOU (1994:101). Höj ribban - lärarkompetens för yrkesutbildning.  
5 Som svar på mina frågor angående denna studie fick jag två personliga brev från Yvonne Hyttinen (2005-06- 
   29 och 2005-07-28) på Lärarförbundet, avdelning för yrkesutveckling. 



 3  

brukar kommuner/skolor erbjuda inslag på studiedagar, ofta med gästföreläsare för all 

lärarpersonal6.   

  

Kompetensutveckling är, skriver Höög och Werneström, ett ständigt aktuellt område. Sverige 

är inte längre ett av Europas mest välmående länder. Från att ha haft världens högsta 

levnadsstandard har Sverige de senaste 20 åren rasat ned till femtonde plats, enligt The 

World Competit iveness Report. En av många anledningar till tillbakagången tycks vara att 

arbetskraftens utbildningsnivå inte riktigt hängt med den internationella utvecklingen. 

Behovet av kompetensutveckling är därför stort, anser Höög och Werneström7. 

  

1.1 Bakgrund  
Idén till detta undersökningsområde väcktes under min vfu8-period vårterminen 2005 då jag 

uppmärksammade lärarnas arbete och deras strävan efter att höja kvalitén i sin undervisning 

och i lärandet. Det framkom under vfu-perioden att vissa lärare utför arbete utöver sitt 

ordinarie kompetensområde. De här arbetsuppgifterna tillhör enligt styrdokumenten lärarnas 

ordinarie arbetsuppgifter men en del ligger enligt lärarnas uppfattningar utanför deras 

kompetensområde. Dessa uppgifter utförde de antingen på eget initiativ eller kände sig i vissa 

fall tvungna att utföra dem.  

 

Jag har arbetserfarenhet av elektronikindustrin och kännedom om arbetsgivarnas strävan efter 

kompetenshöjning hos personalen. Syftet är att höja medarbetarens kompetens och därmed 

dennes effektivitet för att få bättre kvalitet på slutprodukten vilket i sin tur medför en större 

vinst för arbetsgivaren. Själv fick jag olika utbildningar under mitt första anställningsår av 

min arbetsgivare vilka omfattade kurser på olika nivåer från två timmar till en tio veckors 

period. En tanke som dykt upp under min vfu är hur fortbildning/kompetensutveckling på 

gymnasiet anordnas för karaktärsämneslärarna på El-programmet, elektronik/datorteknik.   

 

I mitten av 1980-talet gjorde utbildningsdepartementet en utredning om fortbildning för lärare 

i karaktärsämnen. En utredning om fortbildningsfrågor gjordes också efter betänkandet Höj 

                                                
6 Brev från Yvonne Hyttinen (2005-06-29 och 2005-07-28). Lärarförbundet 
7 Höög, Magnus & Werneström, Bo (1996). EU-projekt inom utbildning och kompetensutveckling. 
8 Vfu = verksamhetsförlagd utbildning.  
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ribban i mitten av 1990-talet9. Därför tycker jag att det skulle vara intressant att undersöka 

hur förhållandena är under mitten av 2000-talets första decennium.   

 

1.2 Avgränsningar 
Syftet med det här arbetet var från början att undersöka fortbildning för lärare inom El-

programmet, men eftersom El-programmet omfattar många olika inriktningar skulle denna 

undersökning kräva oerhört lång tid. Då tid saknats för att genomföra en större undersökning 

så har avgränsningar skett.  

 

Enligt Lärarförbundet examineras man inte längre till yrkeslärare utan till gymnasielärare med 

inriktning mot någon verksamhet10. Även ordet kompetensutveckling är numera enligt 

förbundet mer praktiskt än fortbildning. Därför ersatte jag ordet fortbildning med 

kompetensutveckling vilket resulterat i denna studie, Kompetensutveckling för 

gymnasielärare med inriktning mot El-programmet, elektronik/datorteknik.  

 

1.3 Lärarrollen 
Lärararbetets praktik är mångfacetterad och innehåller såväl undervisning som andra 

arbetsuppgifter. Det är viktigt att allt detta får genomsyra alla delar av lärarutbildningen. 

Olika utbildningsmiljöer, både i och utanför lektionssalar, är grunden för iakttagelser, frågor, 

samtal och vidare studier med mål att utveckla den professionella yrkeskunskapen och 

identiteten som lärare11. Figur 1 är min egen konstruktion av en mycket sammanfattande och 

komprimerad version av lärarrollen efter iakttagelser av lärarnas vardagliga skolarbete under 

mina vfu-perioder.                                                                                                                                                                  

 

Figur 1. Lärarrollen. (En konstruktion enligt min egen uppfattning) 

                                                
9 Brev från Yvonne Hyttinen (2005-06-29 och 2005-07-28). Lärarförbundet  
10 Ibid. 
11 Beskrivning av sen ingång i lärarprogrammet, verksamhetsförlagd utbildning. 

Mentor, utvsamtal, 
åtgärds prog., etc. 

Undervisande, 
handledande 

Teknikers arbete, 
serv./underhåll 

Lärar 
rollen 
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Enligt figur 1 består lärarrollen av tre olika moment vilka i sin tur innehåller en hel del arbete 

som läraren under sin arbetstid måste utföra för att utveckla en bra lärprocess. Dessa är: 

• Den undervisanderollen, innehållande planering, undervisning, handledning, etc. 

• Mentorrollen, innehållande utvecklingssamtal, handlingsplan, åtgärdsprogram, etc. 

• Teknikerrollen, omfattande service/underhåll och reparation av labutrustningar, etc. 

 

1.4 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka uppfattningarna hos karaktärsämneslärare på 

gymnasiet med inriktning mot El-programmet, elektronik/datorteknik vad gäller de 

arbetsuppgifter som de utför inom karaktärsämnet, hur förberedda de menar sig vara för dessa 

uppgifter, samt i vad mån de anser sig behöva utveckla sin kompetens. Vidare är syftet att ta 

reda på vilken kompetensutveckling som erbjuds för dessa arbetsuppgifter.  

 

1.5 Frågeställningar  
Med utgångspunkt i ovanstående syfte formulerar jag mina huvudfrågor enligt följande: 

• Vad är karaktärsämneslärares uppfattning om sina arbetsuppgifter inom El-programmet, 

elektronik/datorteknik i gymnasieskolan? 

• Har de relevant kompetens för sina arbetsuppgifter? 

• Anser de att de behöver kompetensutveckling för dessa arbetsuppgifter? 

• Vilken kompetensutveckling erbjuds de? 

 

1.6 Disposition 
Disposition avspeglar enligt Jarrick & Josephson författarens tankegång. För att läsaren ska 

kunna följa denna tankegång bör det framgå av texten hur tankegången ser ut12. Den här 

uppsatsen består av fyra huvuddelar: inledning, litteraturgenomgång, metod och resultat. Del 

1 börjar med inledning och fortsätter med bakgrund, där motiven för denna studie redovisas. 

Vidare förklaras orsaken till avgränsningar samt en konstruktion av min egen uppfattning av 

lärarrollen. I sista avsnitten under denna del presenterar jag även syfte och frågeställningar.   

I del 2 finns en genomgång av litteratur samt av tidigare utredningar som rör några centrala 

begrepp som används i studien för att belysa vikten av begreppet kompetensutveckling för 

                                                
12 Jarrick, Arne & Josephson, Olle (1988). Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter.   
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lärare inom karaktärsämne. Del 3 innehåller metoddel där bl a val av metod, urval, etiska 

principer, och databearbetning diskuteras. 

 

Slutligen redogörs i del 4 för den empiriska studien, där resultaten först redovisas och därefter 

förs en diskussion där jag försöker besvara mina frågeställningar med hjälp av den litteratur 

som behandlas i litteraturgenomgången.  
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2. Litteraturgenomgång      
Att använda teori som vägledning för en empirisk undersökning är enligt Jarrick och 

Josephson också att pröva den13. Det har varit ganska svårt att hitta litteratur inom det berörda 

området. Avgränsar man sig till elektronik/datorteknik är tillgången ännu mindre. 

Litteratururvalet skedde efter en översikt av tillgänglig litteratur, och de källor 

(webbpublicerade artiklar och olika utredningar) som ansågs motsvara undersökningens syfte. 

Tidigare forskning när det gäller kompetens och kompetensutveckling för 

karaktärsämneslärare, speciellt inom El-programmet, är också ganska begränsad vilket 

resulterat i att kompetensbegreppet delvis hämtats från annan litteratur som behandlar 

begreppet av mer generell karaktär. Det handlar i första hand om vilka kompetenser och 

kunskaper som gymnasieläraren inom karaktärsämnen förväntas ha för att utöva läraryrket 

samt hur och varför dessa kompetenser ska utvecklas. Det finns många olika förklaringar till 

varför kompetens ska höjas, och här beskrivs några faktorer, främst kopplade till arbetslivets 

och utbildningens utveckling.  

   

2.1 Styrdokument   
Jag har valt att göra en kort presentation av styrdokumenten för El-programmet, elektronik/-

datorteknik samt redovisa huvuddragen i den senaste läroplanen (Lpf 94). Detta med 

anledningen att å ena sidan förklara programmets struktur och å andra sidan belysa vikten av 

arbetsuppgifter och ansvar som karaktärsämneslärarna inom gymnasieskolor innehar samt 

deras behov av olika kunskaper och deras utveckling för att kunna verkställa sitt läraruppdrag.  

 

I skollagen anges skolans grundläggande uppdrag om de övergripande målen för skolans 

verksamhet. Läroplanen anger skolans värdegrund och grundläggande riktlinjer och mål. De 

styrdokument som anger kraven i utbildningen är programmål, kursplaner och betygskriterier. 

Varje kommun ska fastställa en egen skolplan14.  

 

2.1.1 Lpf 94 
Lärares arbete styrs av Läroplanen (Lpf 94), vilken fastställs i Sverige av regeringen och som 

tillsammans med skollagen styr verksamheten i skolan. I Läroplanen för gymnasieskolan från 

1994 står det att skolans uppgift bl a är att vara allmänbildande och förbereda eleverna så att 

                                                
13 Jarrick & Josephson (1988).  
14 Se Web 6 i referenslista.   
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de kan orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt.  

 

Genom studierna skall eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. Förändringar i arbetslivet, 

ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors 

kunskaper och sätt att arbeta. Utvecklingen i yrkeslivet innebär bl.a. att det behövs 

gränsöverskridanden mellan olika yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl egen 

som andras kompetens. Detta ställer i sin tur krav på skolans arbetsformer och arbetsorganisation15.  

 

2.1.2  Mål och riktlinjer 
Under kapitel 2.1, Kunskaper, i Lpf 94 redovisas mål och riktlinjer för skolans undervisning 

utifrån ett kunskapsinhämtande perspektiv. I detta kapitel återfinns de riktlinjer som styr 

lärarens pedagogiska arbete. Jag har valt att nedan sammanfattande redovisa några riktlinjer 

som avspeglar lärarens behov av olika kunskaper för att kunna fullgöra sitt arbete som lärare. 

 

Läraren skall: 

• utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

• stimulera, handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever med svårigheter, 

• samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen, 

• i undervisningen beakta resultat av utvecklingen inom ämnesområdet och den pedagogiska 

forskningen. 

• se till att alla elever, oavsett kön och social och kulturell bakgrund, får ett verkligt inflytande på 

arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen16. 

 

2.1.3 Nationella program 
Från och med år 2000 finns det 17 olika nationella program, samtliga är treåriga. De ger en 

bred basutbildning och behörighet att studera på universitet eller högskola. Samtliga 

nationella program innefattar åtta kärnämnen. Varje program får sin karaktär genom sina 

karaktärsämnen. Regeringen fastställer vilka karaktärsämnen som ska vara gemensamma för 

ett program. Tretton av programmen ska innefatta minst femton veckor på en arbetsplats 

utanför skolan, s.k. arbetsplatsförlagd utbildning (APU). De flesta programmen är uppdelade i 

                                                
15 Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Utbildningsdepartementet. s.5  
16 Ibid. s. 11-15. 
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olika inriktningar under år 2 och 3. Skolverket beslutar om vilka kurser som ska vara 

obligatoriska på en nationell inriktning17.  

 

2.1.4 Programmål för El-programmet 
Ett av de 17 olika nationella programmen är El-programmet, vilket syftar till att ge 

grundläggande kunskaper om arbete med elinstallationer samt att ge tekniska och teoretiska 

kunskaper inom områdena automation, datorteknik och elektronik. Programmet syftar även 

till att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier18. 

 

2.1.4.1 Programmets karaktär och uppbyggnad 
På El-programmet betonas kunskaper om den teknik som krävs för arbete inom produktion 

och installation samt service och underhåll. Från att ha varit ett arbetsområde med relativt 

klart definierade yrkesprofileringar inom elinstallation, elektronik och styr- och reglerteknik 

har nya tillämpningsområden tillkommit. Den tilltagande datoriseringen och automatiseringen 

i samhället har på flera olika sätt påverkat elektroniska tillämpningar och datorstyrda 

processer inom utbildningen19. 

 

2.1.4.2 Datorteknik 
Utbildningen i ämnet datorteknik syftar till att ge ett helhetsperspektiv på datorteknikens 

betydelse och dess roll i samhället med avseende på historia, ekonomi, internationalisering, 

teknik och miljö. Den ska även ge kunskap om datortekniken som sådan och skapa intresse 

för att följa utvecklingen, och att underlätta och stimulera en aktiv informationssökning och 

ett utforskande arbetssätt. I ämnet datorteknik ingår elva kurser, dessa är: Datorkunskap, 

Datorkommunikation, Persondatorer, Webbdesign, Databashantering, IT- samordning, 

Lokala Nätverk A och B, Operativsystem, Programmering A, B och C20. 

 

2.1.4.3 Elektronik 
Utbildning i ämnet elektronik syftar till att ge grundläggande kunskaper inom området 

elektronik och förståelse av områdets mångfald. Ett ytterligare syfte är att utveckla kunskap 

                                                
17 Se Web 7 i referenslista.   
18 Ibid. 
19 Ibid.    
20 Ibid. 
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om de naturvetenskapliga teorier och modeller samt tekniska uppfinningar som utgör grunden 

för ämnet. I ämnet ingår nio kurser, dessa är: Elektronik grundkurs, Digitalteknik A och B, 

Analoga kretsar A och B, Kraftelektronikkretsar, Mikroprocessorteknik A och B samt Kursen 

Ytmontering21. 

 

2.1.5 Kurser och betyg 
I gymnasieskolan är ämnena indelade i kurser där de olika kurserna omfattar olika poäng. 

Betyg sätts efter varje avslutad kurs. Till varje kurs finns en kursplan, som anger de mål som 

undervisningen ska uppnå. Dessutom finns betygskriterier för varje kurs, som anger vilken 

kunskapsnivå som eleven ska uppnå för betygen Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl 

godkänd. Det finns dels nationella kurser med nationellt fastställda kursplaner och 

betygskriterier, dels lokala kurser med kursplaner och betygskriterier som fastställts av 

kommunen22.  

 
 

2.2 Vad är kompetens? 
För att kunna beskriva karaktärsämneslärarens kompetens inleder jag med att beskriva 

kompetens ur ett mer allmänt perspektiv. En allmän begreppsförklaring av kompetens är 

enligt Lärarförbundet:  

 

Med kompetens avses förmågan att klara en uppgift dvs. en skicklighet. Kompetens innebär att man 

har det kunskap, erfarenhet, färdighet och vilja för att just klara den aktuella situationen. Med 

kompetens menas en individs förmåga att framgångsrikt utföra en uppgift. För att ha kompetens 

räcker det inte med att ha bara kunskap utan det krävs också att ha färdighet och erfarenhet av att 

nyttja kunskapen, att man har vilja och motivation att lära, och att man har social kompetens att 

lyssna in andras behov23.            

 

En allmän definition av begreppet kompetens ges av Ellström. Kompetens är en relation 

mellan en individs förmåga i olika avseenden och en viss uppgift, klass av uppgifter, eller ett 

visst arbete. Förmågorna kan delas in efter 1) kognitiva faktorer, till exempel förmåga till 

problemlösning, 2) psykomotoriska faktorer, till exempel fingerfärdighet, 3) affektiva 

faktorer, det vill säga vilja och engagemang hos individen, 4) personlighetsfaktorer, dessa rör 

                                                
21 Se Web 7 i referenslista. 
22 Ibid.      
23 Se Web 2 i referenslista.  
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individens egen självkännedom 5) sociala faktorer omfattar individens samarbetsförmåga, 

ledaregenskaper etc.24 

 

Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i relation till viss uppgift, 

situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras 

kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det 

tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder25. 

 

När man talar om kompetens skiljer man enligt Agneta Törnqvist mellan formell och 

informell kompetens. Hon menar att formell kompetens handlar om behörighet och är knuten 

till utbildningsväsendet jämfört med informell kompetens som handlar om duglighet, 

skicklighet och förmåga att klara sitt arbete och göra ett bra jobb så att de flesta är nöjda. 

Kompetens är enligt henne inget som en person besitter utan något som ständigt skapas i en 

pågående process26. 

 

Att vilja använda sin kompetens, enligt Höög och Werneström, är naturligtvis en viktig 

ingrediens för ett bra resultat och med detta är även ledarskap, förhållningssätt samt personlig 

och social kompetens viktiga områden för utveckling. De anser att kompetens nästan alltid 

förut betydde formell behörighet men numera använder man uttrycket mera för att reda ut att 

en person eller ett företag har förmåga att klara olika krav i en given situation. I begreppet 

ligger således mycket mera än formell kompetens. Andra uttryck som delvis är synonyma är 

utbildningsnivå, kvalifikation, erfarenhet, förmåga och vilja27. 

 

Men Lendahls och Runesson anser inte att lärarkompetens enbart innebär att ha lärt sig bra 

sätt att undervisa utan också att ha tillägnat sig verktyg för eget lärande och professionell 

utveckling. De anser bl a att man ska kunna se och beskriva sin undervisning, kunna 

analysera, reflektera och dra slutsatser och därmed kunna ta ansvar för sitt fortsatta 

professionella lärande28. 

 

                                                
24 Ellström, Per-Erik (1992). Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. 
25 Ibid. s. 21.  
26 Skolverket (2001). Villkor och vägar. Törnqvist, Agneta. Stockholm: Liber.    
27 Höög & Werneström (1996).  
28 Lendahls & Runesson (1996).   
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2.3 Lärarkompetens  
En författare som tar upp ämnet lärarkompetens är Arne Maltén. Han anser att läraryrket är ett 

komplicerat yrke, som kräver kunskap och färdigheter inom många olika funktionsområden. 

Han ställer frågor om ämnet lärarkompetens som är centrala och som även sammanstrålar 

något med mina egna frågor i syftet för denna studie. Dessa frågor är bl a 1) hur beskriver 

lärarna själva sin kompetens, 2) hur ser arbetsgivarna på lärarkompetens, 3) vad säger 

forskningen om lärarkompetens29.   

 

Maltén menar att lärarkompetens är något som uppstår i samspelet mellan teori och praktik 

och som sedan aktivt måste vidareutvecklas. Han betonar samverkan, lokalt utvecklingsarbete 

och fortbildning som nödvändiga instrument för lärares livslånga lärande. Dessutom anser han 

att behovet av successiv kompetensutveckling och ökad professionalisering är en stor uppgift 

i framtiden. Lärarnas fortbildning och vidareutbildning måste enligt honom få ett helt annat 

upplägg än hittills, om dessa verksamheter skall leda till mer djupgående förändringar av 

lärararbetet30.  

 

När det talas om lärares kunskap sägs det ofta, menar Lendahls och Runesson, att lärare bör 

vara mer professionella. Det engelska ordet ”profession” motsvarar ordet yrke på svenska och 

uttrycks ofta i samband med att bli bättre inom sitt yrke, eller att bli så bra att man uppnår 

tillhörighet i en grupp som behärskar området31. I stället för att förstå lärarkunskap som en 

färdighet har man, enligt författarna, insett att det handlar om en intellektuell aktivitet i den 

meningen att framgångsrik praktik vilar på en grund av tolkning, problemlösning och 

reflektion snarare än på förmågan att bemästra ett antal färdigheter32.   

 

Colnerud och Granström skriver i sin bok Respekt för läraryrket, att i många skolpolitiska 

reformtexter betonas att lärare är professionella och att de därmed förutsätts vara kompetenta 

att lösa olika av skolans problem. Men ingen yrkesgrupp blir, enligt författarna, professionell 

enbart genom att hävda att den är det. Inte heller för att andra av olika skäl vill tillskriva 

gruppen professionalitet, t.ex. för att lägga ett allt större ansvar på en yrkesgrupp, utan de 

anser att professionalitet har med kompetens och ansvar att göra. Författarna anser också att 

läraryrket innefattar en mängd skiftande arbetsuppgifter vilka omfattar åtgärdsprogram, 

                                                
29 Maltén, Arne (1995). Lärarkompetens. Lund: Studentlitteratur.    
30 Ibid.   
31 Lendahls, Birgit & Runesson, Ulla (red)(1996). Vägar till lärares lärande. Lund: Studentlitteratur.  
32 Ibid. 
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temastudier, projektarbete, elevvårdsproblem, pedagogisk planering, elevers provokationer, 

utvecklingsarbete och utvärderingsstrategier. Med dessa arbetsuppgifter, konstaterar 

författarna att lärare har ett komplicerat arbete att utföra. De anser att lärares professionalism, 

i meningen kompetens, kan utvecklas om lärarna ges möjligheter och tillfällen att skaffa sig 

de grundläggande redskap som behövs för att fylla yrkets krav. Författarna anser att behovet 

av utveckling gällande den karaktärsspråkiga och karaktärsetiska kompetensen är stort när det 

gäller läraryrket, men de anser inte att lärarutbildningarna hittills har hjälpt de studerande att 

utveckla ett vetenskapligt språk och en kunskapsbas för att beskriva och bearbeta den egna 

praktiken33.  

 

Handal och Lauvås ser praktisk teori som en lärares privata, integrerade, men ständigt 

föränderliga system av kunskaper, erfarenheter och värderingar, som är relevanta för 

undervisningen vid ett givet tillfälle34. De anser att människor, båda unga och gamla, har 

erfarenhet av undervisning. De har alla åtminstone varit elever som undervisats och 

uppfostrats. Många har erfarenheter av rollen som uppfostrare, lärare eller tränare och därmed 

har vi alla upplevt praktik som varit lyckad, tråkig, givande osv. Dessa erfarenheter har 

påverkat oss och de utgör en del av vår praktiska teori. De anser att förutom det vi själva 

direkt upplever tar vi också till oss andra människors erfarenheter och kunskaper, som vi 

inlemmar i vår teori. En lärare som besöker vår skola och berättar om sitt sätt att undervisa i 

ett ämne, en lärobok som är skriven av en författare med stor erfarenhet av undervisning, en 

rapport från ett pedagogiskt utvecklingsarbete, en kollega som över en kopp kaffe på 

lärarrummet berättar om sina idéer om hur man kan undervisa elever med inlärningsproblem, 

allt detta är källor som kan användas för att utvidga och fördjupa vår praktiska teori, anser 

de35. På samma sätt kan en lärare, enligt dem, skapa en kollektiv praktisk teori.  

 

På samma sätt som en enskild lärare kan sägas ha utvecklat en viss praktisk teori vid en viss 

tidpunkt, är det fullt möjligt för en grupp lärare som arbetar tillsammans att dela gemensamma 

erfarenheter, dela kunskaper från läsning eller kurser och att utveckla gemensamma uppfattningar 

som är centrala för dem och som utgör ett integrerande element i deras individuella praktiska 

teorier36.  

 

                                                
33 Colnerud, Gunnel & Granström, Kjell (2002). Respekt för läraryrket. Om lärares yrkesspråk och yrkesetik.  
34 Handal, Gunnar & Lauvås, Per (2000). På egna villkor, En strategi för handledning. Lund: Studentlitteratur.   
35 Handal & Lauvås (2000).  
36 Ibid. s. 23 
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Carlgren och Marton hävdar att i en praktik där kunskapen är såväl praktisk som teoretisk, 

dvs. tanke och handling är inte ett utan tanken är artikulerad, finns förutsättningar för 

kollektiv kunskapskumulering. Den professionella är kapabel inte bara att förstå och 

praktisera sitt eget yrke utan också att till andra kommunicera skälen för professionella beslut 

och handlingar37. Vidare anser de att mycket av lärarnas professionalism består just i 

förmågan att kunna något själv och att kunna lära ut det till andra samt att göra det i en 

situation som utmärks av de speciella förutsättningar som råder i en skola. 

 

Det är lärarnas professionella kunskapsbas och gemensamma referensram som förväntas utgöra 

grunden för skolutveckling. För att lösa lokala problem, för att konstruera lokala arbetsplaner och 

för att kunna tala om detta behöver därför lärarnas praktikgrundade kunskaper formuleras och 

konceptualiseras i större utsträckning än tidigare. Att använda språket som redskap i ett teoretiskt 

arbete innebär en utvidgning av yrkesverksamhet38. 

 

2.4 Vilken kompetens krävs av karaktärsämneslärare?   
Kompetensbehoven förändras ständigt och därmed också kunskapernas karaktär, vilket i sin 

tur påverkar utbildningsvillkoren.
 
Av lärare krävs enligt Lendahls och Runesson omfattande 

planerings- och förberedelsearbete och målen finns i läroplanen. Som karaktärsämneslärare 

ska man tillsammans med eleverna planera hur undervisningen ska läggas upp39.  

 

Läraren måste enligt AMS kunna organisera, planera och utvärdera undervisningen samt 

handleda eleverna i skolan och under deras praktik. En viktig del av arbetet är att stimulera 

eleverna till att arbeta självständigt och få dem att själva ta ansvar för sin utbildning. 

Samverkan med andra lärare i ett arbetslag för att dra nytta av varandras gemensamma 

erfarenheter är en betydande aspekt40.  

 

En lärare behöver enligt Stensmo åtminstone tre typer av kompetenser för att genomföra sina 

arbetsuppgifter i skola och klassrum: 1) ämneskompetens som betyder att läraren har 

akademisk kunskap om de ämnen han/hon undervisar i, 2) didaktisk kompetens som betyder 

att läraren har kunskaper om skolundervisningens form (hur?), innehåll (vad?) och 

argumenten för detta (varför?), 3) ledarkompetens, som innebär att läraren har kunskaper om 

                                                
37 Carlgren, Ingrid & Marton, Ference (2002). Lärare av imorgon. Lärarförbundet. 
38 Ibid. s. 83 
39 Lendahls & Runesson (1996). 
40 Se Web 3 i referenslista. 
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att leda och organisera verksamheten i klassrum och andra pedagogiska rum. Detta ledarskap 

innefattar fem olika arbetsuppgifter: planering, kontroll, motivation, gruppering och 

individualisering41. 

 

Kommunikativ förmåga är enligt SOU 1994:101 viktig då lärararbetet handlar om relationer 

och  kunskapsöverförande. Eleverna ska se läraren som en resurs och som sin arbetsledare. 

Social kompetens handlar om att kunna samarbeta inom sitt lärarlag och att lärarens kontakter 

med samhällslivet utanför skolan ska bidra till en mer levande undervisning för eleverna.        

Vidare menar SOU 1994:101 att i samband med övergången från regelstyrning till 

målstyrning ökar kraven på karaktärsämneslärarnas professionella kompetens vilka består av 

bl a: 

• Kunskaper om samhällets mål för undervisning i gymnasieskola  

• Kunskaper i pedagogik, psykologi och specialpedagogik  

• Ämnesteoretiska kunskaper och kunskaper i skolans kärnämnen  

• Kunskaper och färdigheter att didaktiskt tillämpa ämnets teori och praktik i undervisningen 

• God självkännedom och social kompetens  

• Förmåga att delta i förändringsarbete42  

 

2.4.1 Kompetenskrav för El-programmet 
När det specifikt gäller El-programmet beslutade regeringen 1997, efter betänkandet Höj 

ribban, vilken kompetens en blivande gymnasielärare inom detta program ska ha. Som 

lämplig grundutbildning är en genomgången treårig gymnasieutbildning inom El-programmet, 

naturvetenskapsprogrammet eller motsvarande utbildning inom ett specialutformat program, 

samt efter detta en ingenjörsutbildning om 80 poäng på elektroingenjörslinjen eller ett 60 

poäng program inom YTH-utbildningar med anknytning till programmet43. 

 

Inom Elprogrammet – i varje fall på skolor med flera grenar – är det nödvändigt att lärare med olika 

kompetenser bildar ett lärarlag och fördelar sin undervisningstid över de olika grenarna. 

Lärarkompetensen för programmet bör därför gälla den ämnesinriktning som läraren har genom sin 

arbetslivserfarenhet och grundutbildning44. 

 

                                                
41 Stensmo, Christer (2000). Ledarstilar i klassrummet. Studentlitteratur.  
42 SOU (1994:101). s.25. 
43 Ibid. 
44 Ibid. s. 94. 
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2.5 Kompetensutveckling, och varför den behövs 
Läraryrket är ett yrke i ständig förändring och den snabba tekniska utvecklingen och 

förändringarna i arbetslivet ställer krav på gymnasielärare i karaktärsämnen att vara beredda 

på att lära nytt, samt att kontinuerligt följa utvecklingen i arbetslivet eftersom samhället 

förändras45. Snabba förändringar sker inom teleområdet vilket också ställer extra stora krav på 

speciell kompetens för att de svenska företagen ska kunna vara konkurrenskraftiga på den 

internationella marknaden. Det innebär, bokstavligt talat, att personal måste vara välutbildad 

och inställd på ytterligare utbildning/kompetensutveckling46.   

 

Många av de nu verksamma karaktärsämneslärarna har enligt SOU 1994:101 en 

yrkeserfarenhet som är förvärvad för många år sedan, ca 25 år, vilket gör det extra svårt för 

dem att bedriva en undervisning som motsvarar de senaste årens utveckling.  De lokala 

behovsanalyser, som ska göras, skall fungera som beslutsunderlag för genomförande av 

fortbildning. Rektor skall därmed årligen efter utvecklingssamtal med varje gymnasielärare i 

karaktärsämnen upprätta en individuell utvecklingsplan. Denna plan skall i sin tur redovisa 

vilka områden och i vilken omfattning läraren behöver ämnesteoretisk fortbildning samt 

uppdatering av sitt praktiska kunnande47.   

 

Höög och Werneström anser att det finns både möjligheter och skäl att satsa på kompetens-

utveckling för att å ena sidan öka produktiviteten och den ekonomiska tillväxten och å andra 

sidan undvika att inom ett par år möta en ny konjunkturnedgång på en redan hög 

arbetslöshetsnivå48. Ellström menar att kvalifikationsanalysen bör utgå från behov hos 

individen och det sociala systemet, snarare än från arbetsuppgifternas krav. I ett allmänt 

perspektiv fastställs behov av kompetensutveckling enligt Ellström genom informella sociala 

processer, t ex planeringssamtal. Individens möjligheter att lära och utvecklas i arbetet står i 

fokus för kompetensutvecklingen. Vad gäller inriktningen på kompetensutveckling, betonas 

ofta mer generella kunskapsmässiga kvalifikationer samt attitydmässiga och sociala kvalifika-

tioner, menar han49.             

 

                                                
45 Se Web 3 i referenslista. 
46 Ibid. 
47 SOU (1994:101).  
48 Höög & Werneström (1996).  
49 Ellström (1992). 
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Ordet utveckling begrips enligt Lendahls och Runesson som ett resultat av ny kunskap, där 

den nya kunskapen är kvalitativt annorlunda än den tidigare, där lärarens lärande innebär en 

ny förståelse av den egna undervisningspraktiken och det egna tänkandet. Det innebär att en 

erfarenhet i sig inte är tillräcklig för att man ska kunna säga att en utveckling har kommit till 

stånd utan man måste göra något med erfarenheten för att den ska leda till utveckling. T ex 

måste man reflektera över den, ställa frågor till den, dra slutsatser av den och pröva igen 50.  

 

2.5.1 Den professionella dialogen - ett medel för k ompetensutveckling 
I boken Vägar till lärares lärande lägger författarna större vikt vid en ständig diskussion och 

samarbete mellan lärarna som ett utvecklande medel i deras vardagsarbete.  En fruktbar dialog 

enligt författarna är ett samtal mellan minst två personer, som känner tillit och respekt för 

varandra:  

   

En kollegial dialog kan fungera i både informella och mer strukturerade sammanhang. Samtal mellan 

kollegor kan äga rum närsomhelst och överallt under en arbetsdag. Om alla vinnlägger sig om att få 

ett öppet debattklimat på skolan, kan även det informella och spontana samtalsutbytet över en kopp 

kaffe ge impulser till nytänkande och utveckling51. 

 

Författarna anser att den kollegiala dialogen kan handla om såväl planering, genomförande, 

utvärdering som etiska överväganden av värden och normer. Lärares lärande är en ständigt 

pågående process mitt i undervisningsvardagen. Det är inte säkert att studiedagar och annan 

formell fortbildning leder till kompetensutveckling. Decentraliseringen av skolan ställer enligt 

författarna krav på skolledares och pedagogers förmåga att själva styra sin professionella 

utveckling. Den individuella kunskapsutvecklingen är också lika viktig som skolans 

gemensamma kompetensutveckling, därför bör lärare få möjlighet att se på sin verksamhet i 

olika belysningar för att vara väl rustade inför olika etiska, didaktiska eller praktiska 

problem52.   

 

Enligt Colnerud och Granström var svenska lärare fram till 1991 statligt anställda och deras 

arbetsvillkor var statligt reglerade. Det motstånd som fanns inom lärarkåren mot en 

kommunalisering var begriplig med hänsyn till gruppens professionaliseringssträvanden. Från 

att tidigare ha haft en arbetsgivare splittrades lärarkåren på närmare 400 arbetsgivare. 
                                                
50 Lendahls & Runesson (1996).    
51 Ibid. s. 47. 
52 Ibid. 
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Möjligheten att driva professionaliseringskrav minskades därmed avsevärt och man kan 

beskriva övergången till ett kommunalt huvudmannaskap som en splittring av lärarkåren, 

anser författarna. Däremot tror de inte att lärarnas möjlighet till kompetensutveckling 

försämrades genom ett förändrat huvudmannaskap. I vissa avseenden innebär ett 

decentraliserat ansvar, enligt dem, tvärtom ökade möjligheter för lärarna att höja kvaliteten på 

sitt yrkesutövande53. 

 

Ett mycket avgörande motiv för utvecklingen inom läraryrket är enligt Laursen trivsel i 

arbetsmiljön. Han anser att om man inte trivs i den miljö man dagligen befinner sig i, så 

utvecklas man ju inte heller, man får inga idéer, man känner ingen arbetsglädje och man får 

ingen lust att göra något tillsammans med eleverna. Om man ska vara en god lärare så måste 

man trivas på stället där man arbetar54.  

 

2.6 Tidigare utredningar 
Som tidigare nämnts under avsnittet bakgrund gjorde utbildningsdepartementet en utredning 

om fortbildning av karaktärsämneslärare i mitten av 1980-talet. En av arbetsgruppens 

uppgifter i denna utredning var att överväga behovet av ökade fortbildningsinsatser för 

karaktärsämneslärarna samt fastställa innehåll och former för denna fortbildning. Uppdraget 

omfattade fortbildningsfrågor på samtliga karaktärsinriktade studievägar. Med karaktärs-

ämneslärare avsågs i deras förslag lärare som undervisade i karaktärsämnen på tvååriga 

karaktärsinriktade linjer. Deras utgångspunkt var att karaktärsämneslärarna har samma 

behov av kompetensutveckling som andra lärarkategorier inom sina karaktärsområden55. 

För karaktärsämneslärarnas del framhålls det som praktiskt att lärarna direkt ute i yrkeslivet 

kan få komplettera sina ämneskunskaper. Lärarna bör alltså ha möjligheter till 

karaktärsstudier och att delta i utbildningsarrangemang inom näringsliv, industri och 

förvaltning.  

Alla större förändringar medför att yrkeslärarna behöver ytterligare utbildning för att klara av 

undervisningen om en ny teknik och med en ny maskinell utrustning som de själva kanske aldrig 

haft tillfälle att använda i yrkeslivet. Under alla förhållanden bör fortbildningen av lärare i 

yrkesinriktade ämnen, speciellt i sådana inom vilka den tekniska utvecklingen går snabbt, ges högsta 

prioritet56. 

                                                
53 Colnerud & Granström (2002).   
54 Laursen, Per F. (2004). Bli en bra och effektiv undervisare - om du vill. Den autentiska läraren.   
55 Fortbildning av yrkeslärare. DsU (1986:1).  
56 Ibid. s.6.  
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Gruppen hade sett skäl att i olika sammanhang framhålla att lärarna i tekniska ämnen på 

teknisk linje har ett särskilt stort behov av fortbildning. T ex menade gruppen att utvecklingen 

på el-telesidan har varit explosionsartad när det gäller avancerad elektronik och datateknik. 

Några av skälen till att denna grupp bör prioriteras var enligt gruppen den tekniska 

utvecklingen, vilken sannolikt går snabbare inom dessa lärares undervisningsområde än inom 

övriga områden i skolan samt att få lärare undervisar inom respektive karaktärsämne, varför 

möjligheterna till (lokal) fortbildning på studiedagstid är begränsade57.  

 

Även en utredning om fortbildningsfrågor gällande kompetensutveckling, specifikt för 

karaktärsämneslärare gjordes efter betänkandet Höj ribban i mitten av 1990-talet. 

Utredningen riktades mot grundutbildningen av lärare i karaktärsämnen men även 

fortbildningsfrågor berördes. Under en period i mitten på 1990-talet anlitade Lärarförbundet 

Linköpings universitet för att ta fram och erbjuda ett antal specifika kurser om 3-10 poäng för 

lärare i karaktärsämnen. Erbjudandena var förknippade med en förmånlig studiefinansiering. 

Trots detta sökte få karaktärsämneslärare dessa kurser vilket fick till följd att utbudet utgick58.  

 

År 2001 fick Skolverket disponera en summa på 50 miljoner kronor för kompetensutveckling 

för lärare i karaktärsämnen. Utbildningsprojekten skulle enligt Skolverket utgå från berörda 

personalgruppers behov och kunna genomföras i form av en partssamverkan mellan en eller 

flera skolhuvudmän, arbetslivet och utbildningsanordnaren. Kompetensutvecklingen kunde 

därmed ske som ett lärande i arbete eller som utveckling i relevanta ämnesområden. Den 

kunde ske i form av reguljära eller specialutformade utbildningar genom exempelvis 

högskolor, branschorganisationer, regionala utvecklingscentra, karaktärsstudier på en 

arbetsplats och kommunal vuxenutbildning. Skolverket prioriterade utbildningsprojekt som 

inriktades mot något eller några av nedanstående områden, bl.a. 

 

– Yrkesstudier, under minst två veckor, med syfte att inhämta aktuella yrkeskunskaper samt 
        kunskaper om förändringar i arbetsorganisation, arbetssätt etc. i arbetslivet. 
 
– Kompetensutveckling inom nya yrkesämnesområden eller där nytt innehåll tillkommit i 
       kursplaner. 
 
–     Pedagogiska studier med inriktning mot lärande i skola och i arbetsliv59. 

 

                                                
57 Fortbildning av yrkeslärare. DsU (1986:1). 
58 Brev från Yvonne Hyttinen (2005-06-29 och 2005-07-28). Lärarförbundet. 
59 Skolverket (1999-05-26). Inbjudan till ansvariga för skola och vuxenutbildning. Dnr 99:1337. s. 1-2. 
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Trots detta breda utbud var söktrycket enligt Lärarförbundet inte särskilt stort och pengarna 

som var avsatta gick knappt åt. 

 

2.7 Tidigare och nuvarande organisation för lärarfo rtbildning 
Staten svarade 1994 för kursorganisationen för lärarfortbildning. Fortbildningskurser för 

gymnasielärare i karaktärsämnen anordnades av fortbildningssekretariatet vid Göteborgs 

universitet i Mölndal, fortbildningsavdelningen vid Linköpings universitet, fortbildnings-

enheten vid Lunds universitet i Malmö och fortbildningsenheten vid Umeå universitet. 

Kataloger över och information om de kurser som anordnades av fortbildningsenheterna och 

motsvarande sändes ut till samtliga gymnasieskolor. Dessa kurskataloger spelade en 

dominerande roll för skolornas val av fortbildningskurser60.  

 

Som huvudman för lärare inom det offentliga skolväsendet har numera kommunerna ansvaret 

för att lärare ges en lämplig fortbildning. Utöver kunskaper i el-ämnen och pedagogik behöver 

lärare också andra kunskaper som t.ex. datakunskap, språk, entreprenörskap, genus, miljö och 

säkerhetsfrågor. Universitet och högskolor erbjuder i sådana fall utbildningar av varierad 

längd. När det gäller kompetensutveckling i kunskaper inom karaktärsämnet är det som regel 

branschorganisationerna som erbjuder sådan. Erbjudanden går antingen direkt till lärarna eller 

via skolans ledning61.    

 

2.8 Bättre utbildning för framtida lärare 
Lärare spelar en viktig roll för elevernas motivation och framgång och därför är det mycket 

viktigt med framtidsinriktad fortbildning. En viktig utmaning för utbildningssystemen under 

den kommande tioårsperioden är att höja nivån på grundutbildning och fortbildning för lärare 

så att deras kunskaper och färdigheter motsvarar såväl förändringar och förväntningar i 

samhället som de skiftande målgrupperna62. 

 

Enligt Skolverkets bedömning är tillgången på utbildade lärare den särskilt viktigaste faktorn 

för att bibehålla och förbättra kvaliteten i gymnasieskolan. Enligt Verkets bedömning behöver 

                                                
60 SOU (1994:101). 
61 Brev från Yvonne Hyttinen (2005-06-29 och 2005-07-28). Lärarförbundet. 
62 Se Web 5 i referenslista. 
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dock tre gånger så många karaktärsämneslärare utexamineras fram till 2010 jämfört med vad 

som sker idag för att täcka behovet, och det krävs åtgärder på flera nivåer63.  

 

Sedan några år tillbaka finns den särskilda lärarutbildningen (SÄL), genom vilken verksamma 

obehöriga lärare har möjlighet att kombinera halvtidtidstjänst på skola med halvtidsstudier på 

lärarutbildning för att uppnå lärarbehörighet. Till och med antagningen hösten 2004 hade 

4800 studenter antagits, varav ca 400 med inriktning mot karaktärsämneslärare. Regeringen 

har nyligen föreslagit en särskild satsning på SÄL 2005/06 riktad mot karaktärsämneslärare i 

samarbete med kommunsektorn. Satsningen, som innebär ett tillskott på 1000 nya platser, är 

inriktad mot anställda karaktärsämneslärare men detta är också ett sätt att rekrytera fler lärare 

med karaktärsämnesutbildning till skolan64. 

 

2.9 Sammanfattning 
Huvuddragen ur den teoretiska genomgången är att kompetensbehoven ständigt förändras och 

därmed också kunskapernas karaktär, vilket i sin tur påverkar utbildningsvillkoren. 

Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på allmänna kunskaper, men också på särskild 

kompetens. Läraryrket som är i ständig förändring, ställer också krav på att karaktärsämnes-

läraren vill utveckla och lära sig. Den snabba tekniska utvecklingen som sker, gör att dessa 

lärare måste ha god förmåga att skapa kontakt mellan skolan och arbetslivet vilket i sin tur ger 

läraren möjlighet att fortlöpande få tillfälle till yrkespraktik samt följa med i utvecklingen inom 

olika yrken och sektorer ute på arbetsmarknaden.  

 

Av lärare krävs omfattande planerings- och förberedelsearbete. Karaktärsämneslärare måste 

därför kunna organisera, planera och utvärdera undervisningen samt handleda eleverna i 

skolan och under deras praktik. En viktig del av arbetet är att stimulera eleverna till att arbeta 

självständigt och få dem att själva ta ansvar för sin utbildning. När det gäller El-programmet 

specifikt är det snabba förändringar/utvecklingar inom teleområdet som ställer extra höga 

krav på lärares kompetens vilket innebär att läraren inom karaktärsämnen måste vara inställd 

på ytterligare utbildning/kompetensutveckling. 

 

                                                
63 Se Web 4 i referenslista. 
64 Ibid. 



 22  

Det är kommunerna som i egenskap av arbetsgivare ansvarar för att skolans personal har den 

kompetens som verksamheten kräver. Skolorna ansvarar i sin tur för att utveckla 

verksamheten mot uppställda mål. Rektorernas ansvar är bl a att analysera kompetensutveck-

lingskrav och avsätta resurser till fortbildning. Statens ansvar är bl a att ange de övergripande 

målen för skolans verksamhet i läroplaner, kursplaner, i regeringens utvecklingsplan samt i 

propositioner. Dessutom har läraren själv också ett personligt ansvar att se till att han/hon 

har skaffat sig verktyg för eget lärande och professionell utveckling, så att han/hon kan 

bedriva en undervisning som följer arbetslivets och yrkesområdets utveckling. 

Samverkan, lokalt utvecklingsarbete och fortbildning anses vara de nödvändiga instrumenten 

för lärares livslånga lärande och behovet av successiv kompetensutveckling är en stor uppgift 

i framtiden.  
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3. Metod 
I det här avsnittet motiverar jag mitt val av metod och redovisar en pilotstudie. Vidare 

behandlas etik, urval, datainsamling, databearbetning och reliabilitet/validitet. Kapitlet 

avslutas med en metoddiskussion.  

 

Det finns olika sätt att samla in information i samband med forskning. Två forskningsvetens-

kapliga metoder är den kvalitativa och den kvantitativa. Enligt Trost är den kvantitativa 

metoden något förenklat användning av siffror, medan den kvalitativa metoden är dess 

motsats65. Att en metod är kvalitativ innebär enligt Staffan Larsson att den handlar om hur 

man ska karaktärisera något, hur man ska gestalta det, och att man vill beskriva 

egenskaperna hos något, hur någonting är beskaffat, gentemot den kvantitativa metoden där 

det gäller att beskriva storlek, mängd eller kvantitet 66. Kvalitativ forskning är, enligt Patel, 

när datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data, t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och 

tolkande analyser, där verbala analysmetoder av textmaterial används 67. Vilken slags metod 

som man ska använda sig av beror enligt Trost helt och hållet på syftet med studien 68.  

 

3.1 Metodval  
Denna undersökning är utifrån frågeställningen i syftet, en kvalitativ studie som gjorts med 

hjälp av intervjuer. Den kvalitativa metoden anses mest tillämplig då det handlar om att 

beskriva och analysera människors bedömningar utifrån deras egna upplevelser och 

erfarenheter69. Jag valde denna metod för att jag ville undersöka lärarnas uppfattningar av sina 

arbetsuppgifter samt deras syn på kompetensutveckling inom deras arbetsområden. Eftersom 

mina respondenter har olika lång arbetserfarenhet av El-programmet valde jag som verktyg 

semistrukturerad intervju för att uppnå mitt syfte i denna undersökning. 

 

Den semistrukturerade intervjun var uppbyggd så att jag utgick från en lista med öppna frågor 

där mina specifika frågeställningar berördes, en s.k. intervjuguide70.  Respondenterna hade 

                                                
65 Trost, Jan (1997). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
66 Larsson, Staffan (1986). Kvalitativ analys: Exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. 
67 Patel, Runa & Davidsson, Bo (1994). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur.  
68 Trost, Jan (1997).  
69 Larsson (1986).  
70 Se bilaga 1. 
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stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt och frågorna behövde inte komma i samma 

ordning som i intervjuguiden och även frågor som inte ingick i denna ställdes ibland71.  

 

I en intervju förekommer enligt Kvale ett utbyte av synpunkter mellan den intervjuade och 

intervjuaren men Trost anser att intervjuaren skall ställa frågor och lyssna men inte dela med 

sig av sina egna åsikter, då man riskerar att den intervjuade påverkas72. Eftersom jag ville få 

en mer allmän bild av lärarnas uppfattningar om sina arbetsuppgifter fick intervjuerna 

fortsätta som ett vanligt samtal dvs. intervjuprocessen var hela tiden flexibel vilket medförde 

att diskussionerna ibland kunde gå i många olika riktningar73.  På så sätt fick jag å ena sidan 

olika infallsvinklar att diskutera och se på mina frågeställningar, och å andra sidan fick jag 

även mina respondenter att slappna av. Alla intervjuer spelades in på band.   

 

3.2 Pilotstudie  
För att pröva metoden som valts för den här undersökningen samt för att se om mina 

intervjufrågor var tillräckligt relevanta för studien genomförde jag en pilotstudie. Genom 

konstruktion av frågeformulär kan pilotintervjuer enligt Kvale utnyttjas till att belysa de 

viktigaste aspekterna av ett ämne och testa frågorna i formuläret. Dessa intervjuer kan således 

användas som bakgrundsmaterial för andra studier74.  

 

Under pilotstudien intervjuade jag två gymnasielärare på min vfu-skola, som ganska länge 

varit verksamma inom karaktärsämnena elektronik och datorteknik. Intervjuerna var öppna 

och jag använde mig av en intervjuguide. Jag använde mig av bandspelare under intervjuerna 

och transkriberade intervjuerna samma dag. Sedan gjorde jag en analys av resultatet och skrev 

en rapport om detta. Patel menar att om man har gjort en förundersökning så kan resultatet av 

undersökningen ligga till grund för den egentliga undersökningen75. Jag ansåg att denna 

rapport skulle kunna passa bra som underlag för detta examensarbete eftersom arbetet 

utfördes på ett relativt bra sätt och resultatet var tillfredställande. Självklart framkom det vissa 

brister och problem i pilotstudien, vilken ledde till en del korrigeringar samt mera 

                                                
71 Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi. 
72 Trost (1997).  
73 Bryman (2002).  
74 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
75 Patel & Davidsson (1994). 
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uppmärksamhet. Ett problem som uppstod under en intervju var bland annat bandspelaren 

gick sönder men som tur var, fanns det en bandspelare i skolan som jag fick låna.   

 

3.3 Etik  
Det grundläggande individskyddskravet kan enligt Vetenskapsrådet konkretiseras i fyra 

allmänna huvudkrav på forskningen. De krav som det bör tas hänsyn till av forskaren, är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet76.  

Intervjuaren måste enligt Trost ta upp frågan om respondentens samtycke. Respondenten 

måste från början ha klart för sig att det handlar om en intervju och att tystnadsplikt råder, att 

man inte behöver svara på alla frågor och att man när som helst kan avbryta intervjun77.   

 

I början av varje intervju informerade jag respondenterna om undersökningens syfte för att 

uppfylla informationskravet. Jag har även informerat dem om att deras medverkan i denna 

studie är helt frivillig och med möjlighet att när som helst avsluta deltagandet, vilket handlar 

om samtyckeskravet78. Redan vid transkriberingen tilldelades respondenterna kodnamn som 

vidare används i rapporten. Råmaterialet, banden med de inspelade intervjuerna, har endast 

hanterats av mig och dessa kommer även att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem79. Även om respondenterna inte hade något emot att namnges behöll jag ändå 

deras identitet anonymt för att uppfylla konfidentialitetskravet. Så till sist informerade jag 

dem enligt nyttjandekravet om att de insamlade uppgifterna under intervjun endast kommer 

att användas för studiens ändamål80. Sammanfattningsvis anser jag att jag har uppfyllt det 

grundläggande individskyddskravet som formulerats av Vetenskapsrådet. 

 

3.4 Urval  
I en kvalitativ studie är oftast ett statistiskt representativt urval enligt Trost ointressant medan 

det intressanta vid redovisningen är att man funnit mönster eller variation mellan intervju-

personernas förståelse av ett fenomen81. Eftersom mitt syfte var att undersöka karaktärs-

ämneslärarnas uppfattning om sina arbetsuppgifter och deras syn på kompetensutveckling 

inom El-programmet, elektronik/datorteknik, ville jag framför allt få fram olika uppfattningar 

                                                
76 Vetenskapsrådet (2002). Se Web 1 i referenslista.  
77 Trost (1997) 
78 Vetenskapsrådet (2002).   
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Trost (1997).  
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om detta. Därför gjordes urvalet vad gäller lärare endast bland de lärare som var verksamma 

inom mitt avsedda ämne. Man maximerar enligt Larsson chansen att finna så många olika 

uppfattningar som möjligt genom att intervjua speciella grupper, grupper som är relevanta i 

förhållande till problemställningen, som kan tänkas tillföra nya uppfattningar82. Antalet som 

valdes ut var sammanlagt sex lärare från fyra olika gymnasieskolor. Samtliga var medelålders 

män med olika utbildningsbakgrund och olika lång arbetserfarenhet inom El-programmet, 

elektronik/datorteknik. Fyra har varit verksamma inom detta program ganska länge (11-34 år) 

medan två har arbetat som lärare vardera drygt ett par år.  

 

Urvalet av skolor styrdes av å ena sidan närhetsprincipen och å andra sidan av 

gymnasieskolor som har El-program. Jag valde ett gymnasium som är en s.k. friskola och tre 

kommunala gymnasieskolor.  Jag valde friskolan för att i första hand få mera variation samt 

för att kunna jämföra lärarnas uppfattningar och se hur samtal kring kompetensutveckling 

utvecklas inom två olika typer av gymnasieskolor. Samtliga skolor ligger i Mellansverige, i 

östra respektive västra delen av landet. 

 

Det urval av teori som jag har gjort här används för att belysa metoden som valts för den 

empiriska studien. Litteratursökning skedde mest genom lokala bibliotekets databaser, Web- 

och artikelsök.   

 

3.5 Datainsamling 
Genom att kontakta respondenterna per e-mail och telefon bokade jag in tider som passade för 

intervjuerna med respektive respondent. Datainsamlingen i denna undersökning har enbart 

bestått av kvalitativa individuella intervjuer vilket ansågs mest lämpligt för denna studie. 

Detta skedde med hjälp av en intervjuguide med olika temaområden utifrån syftets 

frågeställningar. Intervjuerna, vilka spelades in med bandspelare och diktafon, tog mellan 30-

45 minuter var och genomfördes med lärare på El-programmet, elektronik/datorteknik. 

Respondenterna fick själva berätta utifrån varje temarubrik vilket medförde att intervjuguiden 

användes mer för att notera att vi samtalat kring de olika områdena snarare än som styrmedel. 

Jan Trost anser att miljön, där intervjun genomförs skall vara så ostörd som möjligt samt att 

den intervjuade skall känna sig trygg i miljön83. Fem av intervjuerna genomfördes i ett enskilt 

                                                
82 Larsson (1986).  
83 Trost (1997).    
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utrymme i skollokalen efter lärarnas ordinarie arbetstid för att undvika all störning utifrån, 

men ändå förekom ett kort avbrott under en intervju genom ett oväntat snabbt besök till 

respondenten. En intervju genomfördes på en allmän plats utanför skolan fast i ett ostört rum 

eftersom respondenten vid denna tidpunkt befann sig långt bort från sin hemkommun.      

 

3.6 Databearbetning 
Ambitionen var att lyssna av banden under samma dag som intervjuerna genomfördes men i 

vissa fall och då på grund av tidsbrist dröjde det upp till 48 timmar efter genomförandet av 

intervjuerna innan banden avlyssnades. För att få med allt de intervjuade sagt lyssnade jag på 

banden flera gånger. Intervjuerna transkriberades ordagrant för att senare lättare kunna 

analyseras. Transkriberingen av intervjuerna med renskrivning på dator tog mellan fyra till 

fem timmar var. Genom databearbetning ville jag hitta olika kategorier som beskrev 

respondenternas uppfattningar. Därför läste jag dem flera gånger efter transkriberingen för att 

kunna ställa samman resultaten i exempelvis olika teman, vilka framgår av mina frågor i 

syftet84. För detta använde jag mig av överstrykningspennor i olika färger85. Sedan 

analyserade jag svaren och sammanfattade resultaten vilka redovisas i resultat- och 

diskussionskapitlet. Jag valde att redigera bort ord som i samtal kan kallas slangord, till 

exempel ord som ”liksom” och liknande, utan att ändra innehållet i svaren86.  

 

3.7 Reliabilitet/Validitet  
Reliabilitet är enligt Bryman detsamma som pålitligheten av forskningsresultatet87. Den kan 

också enligt Trost vara hög om en undersökning är tillförlitlig och att data är trovärdiga, 

adekvata, relevanta etc. samt att den är stabil och inte är utsatt för slumpmässiga avvikelser88. 

Enligt Hartman innebär kravet på reliabilitet helt enkelt att man ska kunna lita på sina data, 

oavsett forskningsmaterialets art89. Han menar också att kravet på validitet innebär att ett 

forskningsmaterial ska var relevant för problemställningen, både när det gäller avgränsning 

och djup90. 

 
                                                
84 Trost (1997). 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Bryman (2002). 
88 Trost (1997). 
89 Hartman, Sven G. (2003). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Stockholm: Natur och kultur. 
90 Ibid. 



 28  

För att stärka validiteten har intervjuguiden testats innan det skarpa läget, i pilotstudien, och 

frågeformuleringarna kvarstod till stor del oförändrade. Jag känner att det finns en gemensam 

syn på arbetsuppgifter och kompetensutveckling hos de intervjuade och att resultatet är 

trovärdigt. Detta med tanke på att svaren jag fått av lärarna från fyra olika orter har varit 

relativt samstämmiga, vilket givetvis också kan förklaras med lärarnas nästan likvärdiga 

bakgrund.  

  

3.8 Metoddiskussion 
Den största fördelen med kvalitativa intervjuer är deras öppenhet vilket medför att jag som 

intervjuare också lär mig ganska mycket av mina respondenter under förloppets gång. Man lär 

sig även av sina brister ju mer man intervjuar folk. Med detta avses bland annat då jag under 

min pilotstudie fick ett tekniskt problem med bandspelaren och därmed fick lära mig att ta 

med en extra diktafon, batterier och band till mina intervjuer för att säkerställa en problemfri 

ljudupptagning.  

 

Det var för övrigt ganska lätt att få tag på respondenter som ville delta i studien. Den enda 

svårigheten jag stötte på var att ordna tider för intervjuerna eftersom jag under min studietid 

hade lite oregelbundna arbetstider som inte riktigt passade vissa respondenters tid. Med tanke 

på att denna studie har begränsats till sex lärares uppfattningar är resultatet således endast 

representativt för dessa, vilket betyder att det inte går att generalisera från studiens resultat. 

För att kunna generalisera krävs större och djupare undersökningar.    
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4. Resultat 
Nedan redovisas de resultat som jag har kommit fram till utifrån mina kvalitativa intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes med sex karaktärsämneslärare inom El-programmet varav fem är 

lärare inom elektronik/datorteknik och en lärare som numera är verksam inom elteknik och 

datanätsinstallation men tidigare har varit lärare bara inom elektronik och datorteknik. De 

flesta hade dessutom arbetat mellan 6-18 år inom el-tele innan de började arbeta som 

karaktärsämneslärare.   

 

Lärarnas kodnamn som används i rapporten består av L1 till L6. Detta för att förtydliga deras 

tankar och uppfattningar kring sina arbetsuppgifter och även de citat som finns i avsnittet. 

Syftet med tabell 1 nedan, som kortfattat innehåller de intervjuade lärarnas bakgrund, är att 

visa hur deras erfarenhet av lärararbetet har sett ut samt för att eventuellt kunna se skillnad i 

deras uppfattningar kring arbetsuppgifter och på kompetensutveckling.  

 

Tabell 1. Bakgrundsinformation om de intervjuade lärarna 

Alla 
män 

Ålder 
år 

Antal år 
som lärare  

                    Utbildning Arbetar nu på 
Elprogrammet 

L1  56 19 Ingenjörsutb.inom elektronik och 
Lärarutbildning 

Elektro/datortek. 

L2 48 11 2-åriga gymnasiet inom el-tele och lokal 
lärarbehörighet 

     ---- ” ---- 

L3 50 14,5        ------------”-----------      ---- ” ---- 
L4 30 2 Magisterexamen i elektronik och 

lärarbehörighet (håller på med) 
     ---- ” ---- 

L5 50 3 Magisterexamen i Matematik och 
lärarexamen i elektronik  

     ---- ” ---- 

L6 61 34 5-årig yrkesskola, teknikutbildning och 
pedagogisk utbildning på högskola (1975) 

     Elteknik 

 

Svaren har även delats in i fyra olika teman, vilka formulerades i enlighet med syftet enligt 

följande: relevant kompetens, lärarnas uppfattning om sina arbetsuppgifter, behov av 

kompetensutveckling och erbjuden kompetensutveckling. 

 

4.1 Relevant kompetens  
Samtliga intervjuade lärare uppfattar följande ämnen och områden som relevant kompetens 

för El-programmet vilket de ska behärska när de undervisar. Dessa ämnen är bl.a. elektronik, 

ellära, styrteknik, datorteknik, nätverksteknik, programmering, Webdesign, Webutveckling 
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och databaser. Det nämns även pedagogiska, didaktiska, tekniska och administrativa 

kompetenser.  

 

De intervjuade lärarnas utbildningar och antal år de har varit verksamma som lärare har 

redovisats i tabell 191. De flesta har, som framgår av tabellen, läst pedagogik på högskola i 

olika omfattning. Några har fått lärarbehörighet genom att läsa 20 poäng och några har läst på 

lärarprogrammet i större skala och har lärarexamen och det är en lärare som just nu läser 

pedagogik.   

 

Utöver relevanta utbildningar har de flesta lärarna även arbetat inom relevanta branscher i ett 

visst antal år innan de började arbeta som lärare. L1 har arbetslivserfarenhet inom elektronik 

på c:a 16 år och L2 har arbetat c:a 18 år inom elektronikservice samt ett mellanår på ett stort 

Telecom företag. L3 har arbetslivserfarenhet inom elektronik produktion i fartygsbranschen 

samt inom Tv/Video tekniken sammanlagt 13 år. L4 har arbetserfarenhet inom elektrisk 

mätning i ett stort företag fast bara som sommarvikarie under sin studietid. L5 har 

sammanlagt arbetat i 6 år, både som ytmonteringstekniker på ett stort Telecom företag och 

som el-ingenjör på ett mindre företag. L6 har också arbetat inom elektronik och har även varit 

egen företagare inom elinstallation några år innan han blev lärare. 

 

Samtliga lärare anser att de i stort sett innehar de grundläggande karaktärskunskaperna som 

behövs för att undervisa eleverna på El-programmet. Däremot anser de flesta att man kan 

vissa delar bättre och vissa delar mindre bra, men ändå undervisar man dem och därför 

behöver man höja sin kompetens speciellt när det gäller kompetenser utöver karaktärsämnen.   

 

4.2 Lärarnas uppfattning om sina arbetsuppgifter  
I och med att jag inledde varje intervju med ganska omfattande frågor om lärararbete blev 

svaret omfattande. Jag frågade hur de uppfattar sina arbetsuppgifter inom karaktärsämnena 

dvs. om de utför arbetsuppgifter som de anser ligger utanför deras kompetensområde och i så 

fall om de gör det frivilligt eller om de känner sig tvingade att göra dem, samt om de i så fall 

skulle vilja utveckla sin kompetens för dessa arbetsuppgifter?  

De flesta av de intervjuade lärarna anser att deras arbetsuppgifter inom karaktärsämnen 

innefattar olika områden vilka i sin tur kräver olika kompetenser och därför ville de helst 

                                                
91 Se tabell 1 på sida 29 
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specificera dessa arbetsområden. Detta med syfte att dels kunna belysa omfattningen av sina 

arbetsuppgifter inom karaktärsämnen och dels för att uppmärksamma de områden där de 

känner att de behöver mer kunskaper. De områdena är därmed uppdelade i olika kategorier 

som redovisas nedan.  

  

4.2.1 Karaktärsmässig  
När det gäller karaktärsämnena anser de flesta i första hand att de kan ämnena, samt att de 

besitter den grundläggande kunskapen som speciellt behövs när det gäller undervisning för 

elever i åk1. Inom fasta ämnen dvs. ellära, grundkurs i analog och digital elektronik …  blir 

man bättre genom åren man undervisar, anser de flesta, eftersom det alltid är samma ämne. L5 

betonar även behovet av teoretisk utbildning på högskolenivå för alla ämnen man är lärare i. 

Han anser också att datorämnena utvecklas hela tiden och den kompetens man behöver måste 

också utvecklas hela tiden. L3 anser att många av de här kurserna som eleverna läser är 

grundkurser och att man kanske inte behöver så mycket förkunskaper för att kunna hjälpa 

dem. Även de andra intervjuade har samma uppfattning om detta.  

 

I princip räcker det med att kunna läsa böckerna, för att eleverna är dåliga på att läsa böcker. Åttio 

procent av svaren finns i boken som eleverna frågar om, men för att man ska kunna få dem med för 

att få en hel del på det hela måste man själv vara kunnig inom området och ha erfarenhet i det 

området. Det kan man aldrig läsa sig till. (L3) 

 

L6 anser att han har den teoretiska bakgrunden som behövs, att han har den gymnasiala 

utbildningen med sig och kan den också, för det är också rätt nödvändigt som bakgrund för att 

jobba som lärare. Givetvis ska man ju kunna det som man ska lära ut, anser han. 

  

När det gäller de här eleverna vi har då. När de kommer så kan de noll. Då kan ju man undra vilken 

nivå jag ska ligga på för att kunna ta med mig de där. Om jag ställer mig i en sånt väldigt hög nivå, 

jätte så där kunskap, för det är himla bra att ha, men jag tror inte det behövs. Alltså jag kan ta med 

lite mindre erfarenhet som kan väcka deras intresse. De kommer ju ändå inte så här förskräckligt 

lång i de här åren efter de här begränsade antalen timmarna. Vi har ju ganska många antal ämne då. 

(L6) 

 

 Samtliga intervjuade anser att de använder både teoretisk och praktisk kompetens lika mycket 

i undervisningen vilken de klarar sig ganska bra med på de här grundläggande kurserna. Det 
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enda problemet för de flesta inom karaktärsämnena är den snabba utvecklingen inom 

datorämnen som kräver mycket mer kunskap än vad de flesta har.  

 

4.2.2 Pedagogisk  
Alla lärarna är överens om att utbildning krävs för att bli en god lärare och den pedagogiska 

kompetensen är enligt dem en nödvändighet, värdefull och användbar. L4 anser att det är en 

självklarhet att man ska ha kunskap i ämnet man undervisar i, men det är också så att man 

måste kunna presentera ämnet på ett begripligt sätt. L5 anser att man måste ha läst pedagogik 

på högskola för att kunna lära ut de kunskaper man har i karaktärsämnena samt för att kunna 

hantera mentorskapet, han är själv mentor för två klasser. L6 hävdar att han hela tiden 

använder den pedagogiska kompetensen, alltså hans tankar rör frågor som hur han ska fixa till 

det här, hur de ska kunna lära sig det här, vad man ska ha det för, vad han ska ge dem för 

bakgrund för att gå vidare, hur man lägger upp det här för att det ska bli intressant och för att 

det ska bli möjligt att jobba vidare med.  

 

Tänk att jag har förklarat en sak på ett sätt, då säger de vi fattar ingenting, det är rätt vanligt. Jaha de 

förstod inte. Då måste jag kunna förklara det på ett nytt sätt och inte bara höja rösten och ta det en 

gång till. Det är en kompetens, tycker jag, att hitta nytt sätt, ny infallsvinkel. (L6) 

 

4.2.3 Teknikmässig 
Både teoretisk och praktisk kompetens används sida vid sida i undervisningen och det 

uppskattas att de används lika mycket. När man undervisar eleverna då är det enligt L3 i 

första hand karaktärskunskaper man ska ha i hantverket, man kan säga att man måste kunna 

hantera det kunskapstekniska problemet. Och L6 förklarar att den tekniska kunskapen ju 

givetvis är att han visar tekniken, att han ska kunna det han ska visa.   

 

Jag ska kunna hantera materialet, jag ska kunna visa hur jag gör. Jag ska kunna, inte bara använda 

mig utav bokens sätt att rita en gammal figur. Självklart måste jag ha med erfarenhet som jag har 

skaffat på ena eller andra sättet och jag kan använda den erfarenheten, annars känns det väldigt tomt 

för eleven. Han vet att det enda jag kan det är det som står i boken, det är liksom ingenting vi kan, vi 

är avslöjade snart. (L6) 

 

L4 anser att det är hantverket som man ska vara säker på, man måste göra laborationerna 

innan så att man blir säker på just det momentet. Han utförde labbarna när han själv studerade 
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men man måste uppdatera det ständigt, säger han. Om man tittar teknikmässigt så är det ju så 

att dagens ungdomar är uppväxta med dator, med Internet, med mobiltelefoner och andra 

sådana här saker: 

 

Och det gör ju att jag som inte ser mig jättegammal, jag är 30 år, blir stressad. När jag växte upp 

hade man då på sin höjd en dator som inte alls var för snabb men nu har det blivit mycket 

annorlunda. Alla använder det helt enkelt och då tror jag att vi som är ute och jobbar måste också 

höja vår nivå lite för att vi ska kunna komma närmare eleverna. Och i och med att utvecklingen går 

framåt även i arbetslivet så är det viktigt att man kanske får sin nisch då, så att säga att man helt 

enkelt behöver få en högre nivå i visst ämne då. (L4)  

 
 

4.2.4 Övriga arbetsuppgifter 
Med övriga arbetsuppgifter menar alla respondenter uppgifter som inriktar sig mot 

administrations/dokumentationsarbete. L4 specificerar uppgifterna även som närvarorapport 

till CSN, agerande studievägledning i mindre skala, mentorskap, elevernas psykosociala 

problem, hantering av tystnadsplikt och anmälningsplikt till myndigheter. Det är väl där han 

saknar kompetens, hävdar han. Enligt L3 känns det som att han håller på med väldigt mycket 

olika saker. Man skriver kvalitetsrapport för skolan t.ex. alla arbetsplaner, programråd med 

företagsrepresentanter, elever som har problem, och allt det där man ska kunna hantera och 

även föräldrar:  

 

Plus att det blir större och större krav på att det finns pappersunderlag på allting. Allt ska 

dokumenteras för att skydda din rygg för om det skulle bli någon som inte är nöjd till slut. Det som 

ser ut nu är den sociala biten som jag kan ha lite svårt med att hantera som t.ex. åtgärdsprogram, vad 

ska man skriva i ett åtgärdsprogram, var ska de finnas, vem ansvarar för att de revideras och uppföljs 

och där kan vi säkert inte tillräckligt, vi har ju inte de kunskaper som krävs. (L3) 

 

Hantering av dessa arbeten tar lång tid och kräver enligt lärarna speciella kompetenser vilket 

de intervjuade nästan mer eller mindre saknar. Både L1, L2 och L6 anser att de utför de här 

”övriga” arbetsuppgifterna, men att det är så att man känner att man egentligen inte skulle 

vilja göra det.  

  

Då är det frågan om jag ska göra andra arbetsuppgifter som jag inte kan. T.ex. att ta hand om 

ekonomin, driva andra saker, information, introduktion för nya elever, ordna fester, det gör vi. Vi ska 
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göra de utredningarna, vi ska göra det ena och det andra, det gör vi och det är ju så att det tar tid. 

Alternativ: man ska inte göra det som man inte har kompetens för. (L6) 

 

L2 tycker att det ju är bra på sätt och vis med de små klasser de har dvs. klasser med högst 12 

elever, vilket ger lärarna mer tid och möjlighet att kunna engagera sig i elevernas sociala liv. 

Han skulle agera negativt om han skulle vara mentor för 30 elever på en kurs, och samtidigt 

undervisa och åtgärda andra saker. Däremot är det enda problemet med mentorskapet enligt 

L5 att det tar mycket av hans tid eftersom han är mentor för två klasser. 

 

I frågan om de skulle vilja utveckla sin kompetens för de ”övriga” arbetsuppgifterna anser 

både L1, L3 och L6 att dessa uppgifter ska göras av andra som kan göra det, de som redan har 

den kompetensen och intresset. Det finns specialpedagoger och skolpersonal som t.ex. 

rektorer, biträdande rektorer, kuratorer och andra som ska göra det, men ändå förväntas 

lärarna att utföra de här arbetsuppgifterna, trots brist på tid, anser L1. 

 
Nja, om det är så att det måste ligga på lärarna så är det väl ok, men helst skulle man vilja se att vissa 

såna arbetsuppgifter inte las på lärarna utan att vi ska få det alltså på folk som bättre kan det, folk 

som har det som huvudsysselsättning, det tycker jag är vettigare. Men är det tvingande att det läggs 

på lärarna, då är det förutsättningen att se till att man får lära sig det man gör, så att man kan det 

riktigt. (L1)  

 

Och L6 svarar, 

 

Nej, jag vill utveckla min kompetens inom mitt yrkesområde. Inte inom att sköta ännu mer av 

ekonomin, att sköta ännu mer av pappersarbete. Det är liksom inte så riktigt min grej utan då gör jag 

hellre, utvecklar jag hellre under min arbetstid den där kompetensen inom yrket. (L6)  

 

Dessa arbetsuppgifter ligger helt enkelt utanför deras arbetsområde och det är en skol-

ledningsfråga och uppgifterna ska omhändertas av annan skolpersonal anser L2 och uttrycker 

sig med följande ord: 

 

Jag vet inte, egentligen det är ingenting jag saknar. Jag känner bara att det är en arbetsuppgift som är 

för mycket helt enkelt med tanke på allt annat. Nu vill jag hellre ägna min dag åt att utveckla och 

förkovra mig i mitt karaktärsämne som jag undervisar i än att sitta och hålla på och skriva 

åtgärdsprogram och åtgärdsplaner för elever osv. Det är ju en prioriteringsfråga, hade man gott om 

tid och kunde klara det, då självklart skulle jag kunna, om jag hade utbildning. (L2) 

 



 35  

Både L4 och L5 anser att dessa arbetsuppgifter är mycket tidskrävande men ändå vill de gärna 

lära sig för att kunna hantera dem på ett bättre sätt. De anser inte att de får tillräckligt med 

tillfällen att gå på någon kompetensutveckling utan de anlitar sina kollegor och frågar dem när 

det är angeläget. Ingen av de intervjuade lärarna känner sig tvingade att undervisa kurser utan 

de anser att deras ansvarsområde är utformade efter deras kompetens. Men det vore roligare 

om de fick chansen att lära sig lite mer, speciellt inom de områden vars utveckling är ruskigt 

snabb.  

 

4.3 Behov av kompetensutveckling 
Jag ställde frågan om de undervisar i kurser inom karaktärsämnen som de inte känner sig 

kompetenta för och i så fall om de vill utveckla sin kompetens för det. L1 anser att det 

naturligtvis förekommer. Även om eleverna är på grundläggande nivå anser han ändå att han 

ibland kunde behöva ha lite mer på fötterna för att utföra kurserna, särskilt teknik. Han anser 

också att om man ska gå framåt så är det bra om man kan få mera kontinuerlig fortbildning 

för de kurserna.  

 

Att man inte är kompetent betyder ju inte att man inte kan göra det, utan det betyder mer att man 

skulle vara bättre om man kunde mera. Det vore roligare om man fick chans att lära sig lite mer, 

särskilt i sånt som har utvecklats väldigt fort, exempelvis Webdesign som man har haft kurser i ena 

året och nästa år ser man att de grejorna knappt finns kvar, utan man ska börja på nytt. (L1) 

 

Däremot anser L2 inte att han direkt saknar kompetens i någon kurs han undervisar i utan att 

det är vissa delar som saknas. Han hävdar att viss kompetens saknas i alla kurser.  

 

De flesta utav kurserna som vi har här har vi valt efter våra kompetenser, som den här lokala kursen, 

Wabb design. Det är en kurs som jag själv har utvecklat, det är en lokal kurs. (L2)  

 

L3 känner sig inte i det läget just för tillfället men han har gjort det förut. Han undervisar 

ca.14 olika kurser men persondatorkunskap känner han sig inte så hemma i, där känner jag att 

den kan jag inte riktigt så bra, påpekar han:  

 

Det beror helt och hållet på möjligheter och elevens val. Om eleverna t.ex. ska få ett elevens val då 

måste jag köra kurser som jag tycker kanske, jag inte riktigt är förberedd för. (L3)  
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Däremot anser inte L4 att han överhuvudtaget saknar kompetens inom ämnena han undervisar 

i utan han har tillräckligt bra kunskap i de ämnena vilka är: elektronik grundkurs, digital 

teknik A, styrteknik A och matematik på alla nivåer (A-E).  

 

L5 anser att han har bra kunskaper i el-ämnena och där saknar han nästan ingen kompetens 

gentemot datorämnena där han känner stor kunskapsbrist och behöver därför ständigt 

uppdatera sin kompetens för att kunna följa med dagens teknik samt att kunna svara på 

elevernas frågor. L6 anser att han inte speciellt saknar någon kunskap i de flesta ämnena han 

undervisar men han behöver också givetvis uppdateras ständigt när det gäller ny teknik. 

 

Samtliga var självklart positiva till att höja sin kompetens för sina kurser. Inom alla områden 

som man inte känner att man bemästrar helt, vill man ju kunna, kunna allt, anser de. L1 tycker 

emellertid att det största problemet ligger efter kurserna man har varit på, därför att man 

direkt måste börja arbeta heltid utan att ha haft lite tid över för sig själv att träna på saker och 

ting man har lärt sig.   

 

4.4 Erbjuden kompetensutveckling   
Under detta tema har jag ställt tre frågor dvs. om de har erbjudits kompetensutveckling för 

sina arbetsuppgifter och om skolans satsning på kompetensutveckling av personal samt om de 

har varit med och planerat sin utvecklingsplan med rektorn. Jag fick varierade svar på dessa 

frågor. L1 har varit på en del fortbildningar. Han kan inte precisera exakt vilka, men det har 

varit en del relevanta kurser, men det var för länge sen, säger han.  

 

Man skriver protokoll och handlingsplan och såna saker vilket jag är mycket försiktig med. De 

”gamla” lärarna ska också få veta vad som rent juridiskt finns för lärarna eftersom nyutexaminerade 

lärare har haft kurser för sådana. Skulle man också kunna tänka sig inför nya reformen, tycker jag, 

att man faktiskt tog ett nationellt ansvar för att den här nya kursen har vi fortbildning för, det borde 

inte vara så svårt, att få fram folk till inte heller, det borde nästan inte kosta nånting, det borde staten 

stå för. (L1)  

 

L2 har inte direkt erbjudits kompetensutveckling men däremot har han åkt i väg några gånger 

på konferenser och sådana här föreläsningar som kommer från centralt håll, påstår han. Han 

anser att kurser som erbjuds av högskolor och av det privata näringslivet som t.ex. Ericsson, 
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kan räknas som riktig kompetensutveckling. Han skulle vilja åka minst 2-3 gånger om året på 

kurser för att utveckla sin kompetens om han fick chansen.  

    

Kommunerna måste förse eleverna med hemstudier några dagar under året för att vi skulle kunna 

fortbilda oss. Hur skulle vi annars hinna göra det? Vi ska inte tvingas att göra det under vår fritid. 

(L2)   

 

L3 har t.ex. fått information av rektorn genom ett e-mail och fick nyligen läsa en fem 

poängskurs på högskola på distans. Kursen handlade om mikroprocessorteknik inom 

karaktärsämnet, elektronik/digitalteknik. Vidare hävdar han att de ibland erbjuds föreläsningar 

men sånt där lämnar väldigt lite spår efter sig och ibland är det fullkomligt bortkastad tid, 

anser han. Det vi framförallt vill ha med är i karaktärsområdet eftersom vi är i en bransch där 

det händer så mycket. Men det är dyrt, kostar pengar och vi måste ordna vikarie när vi går på 

utbildning. Det tas inte in vikarie när vi ska på utbildning. 

 

 L4 har fått kurser på lärarhögskola via rektorn vilken han just nu håller på med för att få 

lärarbehörighet. Han hävdar att i deras skola får lärarna olika kurser vid behov och även extra 

kurser inom pedagogik om det anses vara nödvändigt. Finansieringen ordnas så att lärarna får 

betalt för både kursmaterialet, resor, kursavgifter och även för tiden de utbildar sig. Dessutom 

har de enligt honom bildat en grupp inom koncernen92 som de kallar för referensgrupp och 

därmed får lärarna alltid hjälp online vid behov vilket han anser vara värdefullt.  

 

L5 har vare sig tillfrågats eller erbjudits någon kompetensutveckling hittills. Han och några 

andra intervjuade påstår att deras skola endast satsar på att obehöriga lärare får behörighet 

genom att läsa ett visst antal poäng. Med andra ord får de ingen kompetensutveckling inom 

karaktärsämnen.   

 

Jag känner att jag varje år tappar lite grann av mina kompetenser framför mina elever. De kräver 

bättre nivå än vad jag har men jag kan inte nå den nivån som det krävs. Det är så att antingen skolan 

nöjer sig med mig eller de måste ge mig möjlighet att utvecklas faktiskt. Däremot kräver de 

(skolledningen) mycket av sin personal så att man inte hänger med. (L5) 

 

Av alla mina respondenter har bara L6 varit med och planerat sin kompetensutvecklingsplan 

med rektorn. Vissa har tillfrågats antingen via e-mail eller via telefonsamtal om de skulle vilja 

                                                
92 En bolagsgrupp. Detta företag driver sammanlagt nio skolor runt om landet.  
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gå på någon kurs men samtal och planering har inte gjorts. L6 hävdar att de just nu håller på 

med ett projekt där de ska titta på just det här. De har börjat undersöka vad det är för 

kompetensutveckling de behöver. Så rektorn håller enligt honom ingen koll på den där biten 

utan i stort sett är det de själva som tar reda på vad som finns, vad som behövs osv.  

 

Flera av lärarna beskriver att de på sin fritid försöker hålla sig uppdaterade genom inläsning 

av olika material eftersom deras arbetstider är otillräckliga. En av lärarna läser även psykologi 

på distans eftersom han är mentor till två klasser. Samtliga respondenter anser att det inte 

finns så stort kursutbud inom karaktärsämnena.  

 

4.5 Sammanfattning av resultat 
Den relevanta kompetensen inom El-programmet, elektronik/datorteknik anses, enligt lärarna, 

vara mycket omfattande och kräver att lärarna har minst grundläggande karaktärskunskaper 

för att undervisa eleverna. Utöver den här karaktärskompetensen anser lärarna även 

pedagogiska, didaktiska, och administrativa kompetenser som nödvändiga, värdefulla och 

användbara kunskaper. Alla de intervjuade är överens om att utbildning krävs och den 

pedagogiska kompetensen är enligt dem en nödvändighet för att bli en god lärare. Både 

teoretisk och praktisk kompetens används lika mycket i undervisningen men den snabba 

utvecklingen inom datorämnen kräver mycket mer kunskap än vad de flesta intervjuade har. 

 

Arbetsuppgifter som administrations- och dokumentationsarbete är mycket tidskrävande och 

kräver, enligt de intervjuade, speciella kompetenser vilket de mer eller mindre saknar. De 

anser att deras ansvarsområde är utformat efter deras kompetens och därför känner de sig inte 

tvingade att utföra kurser. De flesta anser att de inte saknar någon kunskap i de flesta ämnena 

som de undervisar i, men en ständig uppdatering av deras kompetens och då speciellt inom de 

områden vars utveckling är ruskigt snabb är önskvärd. Samtliga var självklart positiva till att 

höja sin kompetens för sina kurser inom alla områden men de anser inte att de får tillräckligt 

med tillfällen för kompetensutveckling. De flesta intervjuade påstår att deras skola endast 

satsar på att obehöriga lärare får behörighet. Med andra ord får de ingen kompetensutveckling 

inom karaktärsämnen eftersom det är dyrt och vikarier måste ordnas. Samtliga anser att 

finansieringen måste ordnas så att lärarna får betalt för både kursmaterialet, resor, kursavgifter 

och även för tiden de bygger på sin kompetens. Av alla intervjuade har bara en lärare varit i 

kontakt med rektorn och planerat sin kompetensutvecklingsplan. 
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5. Diskussion  
I detta kapitel försöker jag knyta samman mitt resultat och mina egna funderingar med 

litteraturen utifrån studiens syfte och frågeställningar. Mitt syfte med detta arbete var att 

undersöka uppfattningarna hos karaktärsämneslärare på gymnasiet med inriktning mot El-

programmet, elektronik/datorteknik vad gäller de arbetsuppgifter som de utför inom 

karaktärsämnet, hur förberedda de menar sig vara för dessa uppgifter, samt i vad mån de anser 

sig behöva utveckla sin kompetens. Vidare var syftet att ta reda på vilken 

kompetensutveckling som erbjuds för dessa arbetsuppgifter. Utifrån detta syfte har jag 

formulerat mina frågor enligt följande:  

 
• Vad är karaktärsämneslärares uppfattning om sina arbetsuppgifter inom El-programmet, 

elektronik/datorteknik i gymnasieskolan? 

• Har de relevant kompetens för sina arbetsuppgifter? 

• Anser de att de behöver kompetensutveckling för dessa arbetsuppgifter? 

• Vilken kompetensutveckling erbjuds dem? 

 

5.1 Relevant kompetens  
Utbildningen som karaktärsämneslärarna på El-programmet bedriver består av både teoretiskt 

och praktiskt arbete. Undervisningen baseras därför till stor del på att kunna stödja teorin 

genom att kunna ge konkreta exempel ur det verkliga arbetslivet. Med detta menar jag att 

samtliga intervjuade känner sig kompetenta i sitt verksamma karaktärsområde i och med att 

de har både relevant utbildning och arbetslivserfarenhet. Detta överensstämmer även med de 

krav som upprättades i SOU 1994:101 där lärarkompetensen för El-programmet bör gälla den 

ämnesinriktning som läraren har genom sin arbetslivserfarenhet och grundutbildning93.   

 

Förutom karaktärsämnena finns det andra arbetsuppgifter som lärare inom ett karaktärsinriktat 

program ska ha kompetens för, bland annat kunna hantera elevernas sociala problem och 

administrativt arbete. Flertal av respondenterna har inte en relevant formell kompetens inom 

dessa områden. Samtliga anser att de inte heller har tillräckligt med tid att utföra uppgifterna 

men det gör de ändå vilket jag anser att de tack vare sin långa arbetserfarenhet kan göra. 

Enligt SOU 1994:101 ökar kraven på lärares professionella kompetens vilket utgörs av bl.a. 

kunskaper i pedagogik, psykologi, specialpedagogik och sociologi i samband med övergången 

                                                
93 SOU (1994:101). 
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från regelstyrning till målstyrning94. Även Stensmo hävdar att en lärare behöver åtminstone 

tre typer av kompetenser för att genomföra sina arbetsuppgifter i skolan och klassrummet 

vilka är ämneskompetens, didaktisk kompetens och ledarkompetens som i sin tur innefattar 

planering, kontroll, motivation, gruppering och individualisering95. 

 

5.2 Lärarnas uppfattning om sina arbetsuppgifter  
Alla de intervjuade lärarna är medvetna om sina arbetsuppgifter och tar också ansvar för dem. 

Men delvis anser de att deras befattningsbeskrivning inte är tydlig eller klarskriven, varken i 

styrdokumenten eller i Lpf 94. Med detta menar de att det skulle kännas mycket bättre om de 

specifikt fick veta vilka arbetsuppgifter karaktärsämneslärare på El-programmet ska 

disponera.  

 

Som framgår av mina intervjuer utför de flesta intervjuade helst inte frivilligt det 

administrativa arbetet utan de vill ägna sin tid åt den tekniska delen som intresserar dem mest. 

Samtliga anser även att de mer eller mindre saknar kompetens för andra arbetsuppgifter.  

Arbetsuppgifter, som lokala kursplaner, skriver de däremot av fri vilja och initiativ tas för att 

kunna höja och anpassa elevernas kunskap efter den snabba utvecklingen inom den nya 

tekniken, som Webdesign. Detta överensstämmer även med riktlinjerna som styr lärarens 

arbete i Lpf 9496.  

 

Två av lärarna hävdar att det skulle vara roligt att utföra de övriga arbetsuppgifterna om man 

hade tillräckligt med tid och kompetens. De här lärarna är ganska ”unga” i lärararbetet.  Den 

ena är ganska nyutexaminerad från lärarprogrammet och den andra håller just nu på med 

lärarutbildningen. Eftersom man numera får olika kurser inom lärarprogrammet som 

kvalificerar en att utföra olika arbetsuppgifter kan detta enligt min uppfattning förklara deras 

syn på lärares vardagliga arbetsuppgifter jämfört med de andra lärare som inte har en 

fullständig lärarutbildning eller att de utexaminerades för länge sedan. Detta påminner även 

om en av de intervjuade lärarna som betonade: De ”gamla” lärarna ska också få veta vad som 

rent juridiskt finns för lärarna eftersom en nyutexaminerad lärare har haft kurser för sådant97.   

 

                                                
94 SOU (1994:101). 
95 Stensmo, Christer (1997).  
96 Se s. 8. 
97 Se s. 36. 
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Anledningen till att nästan alla respondenter anser att administrativa och sociala 

arbetsuppgifter är mycket tidskrävande kan enligt min uppfattning och mina observationer 

under mina vfu-perioder vara att de hela tiden känner mycket press på sig. Man kan undra om 

detta kan bero på den nerskärning och de besparingspolitiska åtgärder som gjordes under 90-

talet, vilket medförde att skolorna bantades och antalet lärare som skulle motsvara behovet på 

ett program också förminskades. Detta medförde även att lärarna inom karaktärsämnen 

överbelastades ordentligt. En av lärarna hävdar att han för tillfället undervisar ca.14 olika 

kurser och en annan lärare berättar att han är mentor för två klasser vilket enligt honom är 

orimligt och mycket krävande. 

 

5.3 Behov av kompetensutveckling 
Med tanke på dagens snabba utveckling inom elektronik och IT- branschen är de flesta 

intervjuade överens om att deras kompetens inte motsvarar hundra procent av de områdena de 

arbetar inom. Därför känner sig nästan samtliga i behov av kompetensutveckling vars innehåll 

och storlek varieras i samband med deras karaktärsämne. Samtliga är positiva till att höja sin 

kompetens men de flesta föredrar hellre denna utveckling inom sitt karaktärsämne än inom 

det s.k. övriga arbetsmomentet. De anser helt enkelt att de övriga arbetsuppgifterna tar 

alldeles för mycket av deras tid och den tiden vill de helst utnyttja till undervisning och de 

praktiska övningarna inom sitt karaktärsämne. De menar till och med att någon annan kunde 

ta över dessa arbetsuppgifter.  

 

Detta överensstämmer dock inte riktigt med vad som står i läroplanen och även i den lästa 

litteraturen. T.ex. anser Colnerud och Granström att läraryrket är ett komplicerat arbete med 

en mängd skiftande arbetsuppgifter, bland annat åtgärdsprogram, temastudier, projektarbete, 

elevvårdsproblem, pedagogisk planering, elevers provokationer, utvecklingsarbete och 

utvärderingsstrategier98. Förutom detta anser Höög och Werneström att ledarskap, 

förhållningssätt samt personlig och social kompetens också är viktiga ingredienser för ett bra 

resultat99. Dessutom anser de att lärarnas kompetens kan utvecklas om de ges möjligheter och 

tillfällen.  

  

                                                
98 Colnerud & Granström (2002). 
99 Höög & Werneström (1996). 
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5.4 Erbjuden kompetensutveckling   
När det gäller erbjudna kurser har en av respondenterna fått några erbjudanden då de fick 

pengar av Skolverket vilket enligt Lärarförbundet var i början av 2000-talet. Samtliga 

intervjuade anser att de inte beretts tillräckligt med erbjudanden för en relevant 

kompetensutveckling. Detta på grund av olika saker, bland annat brist på pengar, tid, vikarier, 

etc. De anser att tid är en avgörande aspekt när det gäller kompetensutveckling, både under 

perioden man går på någon kurs och efter kursperioden. Detta för att träna och öva på den nya 

kunskapen samt komma igång med de inlärda sakerna.  

 

En av respondenterna anser dessutom att kompetensutveckling till största delen bör ligga på 

arbetstid och att man ska få betalt för tiden man är på kurs. Han anser att det är lite speciellt 

med läraryrket när det gäller en veckas kurs. Innan man ger sig iväg på en kurs måste man 

förbereda för eleverna hemma, tänka på vikarie, vilket är nästan omöjligt att skaffa, pengar 

som i första hand inte finns, att kunna få en kollega att backa upp för en och etc. Det gör ju att 

man undermedvetet känner lite motstånd att göra det, annars skulle man vilja åka på mycket 

flera fortbildningar.  

 

Satsningen på kompetensutveckling är också varierande beroende på skola och kommun. En 

skola disponerar t.ex. 700 kronor per år och per lärare medan en annan spenderar 2000 kronor 

per år och per lärare, enligt lärarna. Detta, anser jag, kan också motiveras av kommunernas 

ekonomi. En av lärarna hävdar att de nyligen har startat ett projekt i deras skola. Syftet med 

detta är i första hand att kunna underlätta kartläggning av behovet av kompetensutveckling 

inom olika områden för olika lärare. Vidare är tanken att få bidrag av EU-pengarna som är 

avsatta för sådant syfte. Det är enligt min åsikt också ett alternativ och en resurs som denna 

skola vill utnyttja för att skicka sin personal på kompetensutveckling. I Lpf 94 står att rektorn 

har ansvaret för skolans resultat och därvid har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att:   

 

Lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling som krävs för att de 

professionellt skall kunna utföra sina uppgifter100. 

 
Den lärare jag valde från en s.k. friskola berättar att de i deras koncern bildat en referensgrupp 

som har till uppgift att bl.a. kartlägga behovet av kompetensutveckling för olika lärare. 

                                                
100 Lpf 94. s.16 
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Dessutom får lärarna direkt hjälp vid behov vilket sker genom ett utbyte av kunskap som 

också anses vara värdefullt och en typ av kompetensutveckling.  

 

Detta överensstämmer även med vad Handal och Lauvås och de andra författarna anser om 

utbyte av kollektiva praktiska teorier för en grupp lärare som arbetar tillsammans. De menar 

att det är fullt möjligt för en grupp lärare att dela gemensamma erfarenheter, dela kunskaper 

från läsning eller kurser och att utveckla gemensamma uppfattningar som är centrala för 

dem och som utgör ett integrerande element i deras individuella praktiska teorier101. 

 

Här är det på sin plats att återge en av mina respondenter som ansåg att det var bättre som 

tidigare med staten som huvudman för skolorna. Han anser att om det ska vara en rättvis skola 

och en likvärdig skola över hela landet så ska ju alla ha samma resurser. En fattig kommun 

har inte råd att anställa tillräckligt många lärare eller att köpa tillräckligt bra labbutrustningar 

osv. Men en rik kommun har däremot råd att köpa eller har bra kontakt med näringslivet och 

kan tigga till sig grejer osv. Det gör ju att det inte blir likvärdigt och därför tycker han att 

ansvaret borde ligga på regeringen.    

 

Endast en av de sex intervjuade lärarna har haft utvecklingssamtal med rektor som enligt SOU 

1994: 101 årligen skall ske med varje gymnasielärare i karaktärsämnen för att upprätta en 

individuell utvecklingsplan. Denna plan skall i sin tur redovisa vilka områden och i vilken 

omfattning läraren behöver ämnesteoretisk fortbildning samt uppdatering av sitt praktiska 

kunnande102.   

 

En av respondenterna som på sin fritid läser psykologi för att kunna hantera elevernas sociala 

problem hävdar att det minsta han förväntade sig av rektorn var lite uppskattning och 

uppmuntran när han fick sina första tio poäng och berättade det för sina kollegor och rektorn i 

fikarummet. Men rektorn reagerade inte alls och det var en besvikelse, eftersom han på sin 

fritid satsade på denna kompetensutveckling, anser han.  

 

                                                
101 Handal & Lauvås (2000). 
102 SOU (1994:101).  
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6. Slutsatser 
Att utveckla en sådan här studie är mycket lärorikt med tanke på de olika infallsvinklarna man 

får av olika respondenter, litteratur, tidigare forskning, Skolverkets regler och lagar etc. Jag 

har i stort sett fått liknande svar av mina respondenter men delvis varierande vilket är positivt 

med tanke på studiens syfte. Min uppfattning är således att mina respondenter är kompetenta 

för sitt arbete och dessutom är de alla ansvarsfulla och kunniga i sitt karaktärsämne. Min 

undersökning gav som resultat att kompetensutveckling ses som nödvändig och relevant, men 

skolans bristande resurser gör att önskemål och krav inte alltid kan uppfyllas. Med detta 

menar jag att lärarnas tanke med att disponera mindre tid eller ingen tid alls för vissa 

arbetsuppgifter grundar sig på att de alltid är överbelastade och stressade. Men deras ambition 

är att alltid vara en god lärare och att ge eleverna ett stort förråd av kunskaper och duglighet 

när de går ut skolan.    

 

Jag vill i detta sammanhang poängtera att eftersom samtliga respondenter har likadana åsikter 

om utförandet av vissa arbetsuppgifter kan detta resultat därmed indikera vissa brister i 

skolväsendet. Inom varje inriktning i El-programmet arbetar man i lärarlag som består av flera 

lärare. Man kan ju undra om det skulle komma fram annorlunda uppfattningar kring deras 

arbetsuppgifter om det funnits fler lärare i varje lärarlag som kunde dela på dessa uppgifter. 

Kanske hade det också varit annorlunda om skolorna haft mer resurser och större kursutbud 

för att kunna höja personalens kompetens. Colnerud och Granström anser att man genom att 

beskriva och analysera svårigheterna i vardagsarbetet lättare kan se vägar och möjligheter till 

en ökad professionalisering i betydelsen kompetensutveckling103 . I övrigt anser jag att mina 

frågor i studien är besvarade vilka även överensstämmer med den litteratur jag har läst samt 

att mitt syfte är uppfyllt.   

 

6.1 Fortsatta studier 
Jag har i denna studie bara intervjuat sex lärare från fyra olika skolor och orter vilket betyder 

att det inte går att generalisera från studiens resultat. Det hade varit intressant att komplettera 

denna studie med ytterligare undersökningar. Eventuellt hade en annan kvalitativ 

undersökning med hjälp av intervjuer med flera lärare och rektorer samt andra parter inom 

karaktärsämnen och branschorganisationen bidragit till en annan uppfattning. I en sådan 

studie skulle rektorerna kunna tillfrågas om deras engagemang och satsning på lärarnas 

                                                
103 Colnerud & Granström (2002). 
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kompetensutveckling inom karaktärsämnen, både ekonomiskt och planeringsmässigt. Man 

skulle kunna ta reda på hur de kartlägger lärarnas behov av kompetensutveckling och hur de 

planerar denna utveckling vilket är en viktig aspekt. Dessutom skulle man kunna fördjupa 

studien genom att fråga lärarna varför de inte vill utföra den administrativa och sociala biten 

av sina arbetsuppgifter som enligt samtliga refererade författare är en av lärarens 

huvuduppgifter.  
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Bilaga 1, intervjuguide 
 
Jag kommer att inleda intervjun med frågor om respondentens ålder, utbildning, 
yrkeserfarenhet och anställningstid på skolan. 
 
• Vilken kompetens krävs enligt dig för att arbeta som karaktärsämneslärare inom El-

programmet, elektronik/datorteknik?  
 
• Vilken kompetens använder du mest när du undervisar och varför?  
 
• Hur uppfattar du dina arbetsuppgifter inom karaktärsämnen (om du anser att du utför 

uppgifter som ligger utanför ditt arbetsområde, om du känner dig tvingad att göra)? 
  
• Undervisar du kurs/kurser inom karaktärsämnet som du inte känner dig kompetent för? 
 
• Skulle du i så fall vilja utveckla din kompetens för dessa arbetsuppgifter/kurser?  
 
• Vilken omfattning har skolans satsning på kompetensutveckling av personalen?  
 
• Har du erbjudits någon kompetensutveckling i samband med dina arbetsuppgifter? 
 
 
Följdfrågor 
 
• Har du varit med för att utforma kompetensutvecklingsplan just för dig (med rektor)? 
 
• Vilka orsaker ser du till de höjda kompetenskraven?  
 
• Hur följer man den utveckling som sker i arbetslivet?  
 
• Syn på din kompetensnivå? Vad behövs/efterfrågar ni?  
 

 

 

 
 


