
     

 

 

 

Linköpings universitet 

Specialpedagogprogrammet 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jenny Lemne Larsson 
 

Vad behöver jag egentligen kunna? 
En studie om lärares upplevda behov av kompetens i deras arbete på 

Introduktionsprogrammet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 15 hp Handledare: 
  Helena Tsagalidis 

LIU-IBL/SPPED-A-14/08-SE Institutionen för 

  Beteendevetenskap och lärande 



2 
 

 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

Institutionen för beteendevetenskap 
och lärande 
581 83 LINKÖPING 
 

 
 

Datum 
Date 
2014-05-30 

 
 

 

 

Språk 
Language 

 
 

Rapporttyp 
Report category 

 
 

ISBN 
 

Svenska/Swedish 
 

 Examensarbete  
 

ISRN                    LIU-IBL/SPPED-A-14/08-SE 

 
 

    
 

 
 

Serietitel och serienrummer 

Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    
 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
 

  

 

 

 

Titel Vad är det egentligen jag behöver kunna? En studie om lärares upplevda behov av kompetens i 

deras arbete på Introduktionsprogrammet. 
  

Title  Introduction programs: What do I actually need to know? A study on teachers’ perceived 

competence in their field of work. 
 
Författare Jenny Lemne Larsson 
Author 
 

Sammanfattning    

Abstract Gymnasieskolans fem introduktionsprogram startade 2011 och ersatte det Individuella 

programmet. Introduktionsprogrammen erbjuds de elever som saknar formell behörighet att söka 

nationellt program på gymnasiet. Studiens syfte är att bidra med kunskap om vad lärare på 

Introduktionsprogrammet anser att de behöver för kompetens. Undersökningen har skett med hjälp av 

sju djupintervjuer med lärare som representerar såväl kärn- som karaktärsämnen på 

Introduktionsprogrammet. Studiens resultat, analyserat med hjälp av Per- Eric Ellströms (1992) 

modell för kompetens, visar att informanterna framhäver kognitiv kompetens, såsom ämneskunskaper, 

för att möta de olika förkunskaper som eleverna har i respektive ämne. Andra delar av 

kompetensbegreppet som har en framträdande roll genom intervjuerna är affektiva- och sociala 

kompetensfaktorer. Att bidra med kunskap om lärarnas upplevda behov av kompetens kan ge en 

specialpedagogisk inblick i behovet av fortbildning, utbildning och av handledning av lärarna på 

Introduktionsprogrammet. Dessutom kan studier av lärares upplevelser på Introduktionsprogrammet, 

ge en ökad förståelse för dessa elevers behov av särskilt stöd.  
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1 Inledning 
 

Gymnasieskolans fem introduktionsprogram
1
 startade 2011 och ersatte därmed det Individuella 

programmet. Introduktionsprogrammen (fortsättningsvis även kallat IM, förkortat enligt 

Skolverket
2
) erbjuds de elever som inte nått formell behörighet att söka till de nationella 

programmen på gymnasiet (Skolverket, 2011). För att vara behörig att söka nationellt program 

krävs från och med höstterminen 2011 att eleverna har godkända betyg i svenska eller svenska 

som andra språk, matematik och engelska. För att vara behörig till yrkesprogram krävs godkänt i 

fem ytterligare ämnen. Till det estetiska programmet krävs ytterligare nio andra ämnen. Gällande 

ekonomi-, humanistiska-, och det samhällsvetenskapliga programmet krävs dessutom godkänt i 

geografi, samhällskunskap, historia, religionskunskap samt fem andra ämnen. Till sist för 

behörighet att söka naturvetenskapliga-, och teknikprogrammet krävs förutom de tre ovan också 

godkänt i biologi, fysik, kemi samt sex ytterligare ämnen (Skolverket, 2011). De fem olika 

introduktionsprogrammen har olika syften med sin utbildning vilka varierar från att ge eleverna 

behörighet att söka nationellt program, erbjuda utbildning inriktat mot yrkesprogram för att 

eleverna så snart som möjligt ska kunna övergå till detta, ge en yrkesinriktad utbildning i syfte att 

underlätta etablering på arbetsmarknaden, och för språkintroduktion att ge nyanlända 

invandrarungdomar en utbildning där största tyngdpunkten läggs på det svenska språket för att de 

sedan ska kunna söka sig till gymnasieskolan alternativt annan utbildning (3§ 17kap., Skollagen, 

2010). 

Kommunerna är ansvariga för att erbjuda alla ungdomar som inte är behöriga att söka nationellt 

program preparandutbildning, yrkesintroduktion, individuellt alternativ samt språkintroduktion. 

Dessutom ska elever från grundsärskolan erbjudas yrkesintroduktion och individuellt alternativ 

som alternativ till gymnasiesärskolan om kommunen bedömer att eleverna har de förutsättningar 

som krävs för att de ska klara utbildningen (16§ 17kap., Skollagen, 2010). Detta innebär att 

Introduktionsprogrammens elever kan variera från de som vistats relativt kort tid i Sverige till de 

som saknar ett behörighetsgivande ämne, de som saknar samtliga ämnen ifrån grundskolan och 

de som tidigare gått i särskola. 

                                                           
1
 Introduktionsprogrammets inriktningar är: Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Individuellt 

alternativ, Språkintroduktion samt Yrkesintroduktion (Skollagen, 2010). 
2
 http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/utvarderingar/2.7836/introduktionsprogrammen-och-det-

kommunala-informationsansvaret-1.187228 
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Mitt val av arbetsområde för detta examensarbete är att undersöka en del av de lärare som valt att 

arbeta med ungdomar på IM för att ta reda på vilken kompetens de anser krävs av dem i deras 

arbete. Orsakerna till att eleverna börjar på Introduktionsprogrammet varierar, och deras 

spridning i kunskap och erfarenhet av skola är stor. Utifrån detta finner jag det intressant att 

studera de lärare som arbetar med dessa elever närmare för att se vilken syn på kompetens de har. 

I mitt kommande yrke som specialpedagog kommer en betydande del av mitt arbete att kretsa 

kring handledning av kollegor, och det är ur denna synvinkel också viktigt att belysa vad lärarna 

anser om sitt eget arbete. För att veta vad som är aktuellt för handledning och vad lärarna anser är 

bärande kompetenser för dem i sitt arbete på IM känns examensarbetets syfte relevant och 

utvecklande.  Min utgångspunkt är att synen på yrkeskompetens inrymmer betydligt mer än 

enskild ämneskompetens hos lärarna. I sin licentiatuppsats skriver t.ex. Helena Andersson om 

vilken vikt humorn och tilltron till eleverna har i lärares arbete på Individuella programmet 

(Andersson, 2013). Arne Maltén (1995) summerar från en studie i Malmö hur en studie genom 

statistisk bearbetning kommit fram till tre huvudområden i en lärares arbete. Ett av dessa 

huvudområden kretsar kring personlighetsutveckling och en annan om samverkan med lärare, 

vårdnadshavare, skolledning etc och det sista på undervisning (Maltén, 1995). Med vetskap om 

vilka elever som blir antagna till IM borde det vara en rimlig slutsats att de två första 

huvudområdena, gällande personlighetsutveckling och samverkan, är minst lika viktiga för lärare 

på Introduktionsprogrammet. Ellström (1992) presenterar en bred bild över vad kompetens kan 

innehålla som bland annat också inbegriper sociala delar och personlighetsfaktorer. Den modell 

för kompetensens innehåll som Ellström (1992) presenterar kommer att presenteras ytterligare 

längre fram i detta examensarbete. 

 Examensarbetet kan också ses i ljuset av den ständigt pågående debatten om lärares kompetens, 

lärarlegitimation och arbetets utmaningar. Återspeglar den kompetens som lärarna ger uttryck för 

också den kompetens som skolverket eftersträvar i utfärdandet av lärarlegitimationer? Att studera 

lärares erfarenheter kan också ge kunskap om vad de borde utrustas med under sin 

lärarutbildning. Då jag själv började arbeta på IM under hösten 2013 som specialpedagog väcktes 

tanken om att på något sätt utforska lärarnas syn på kompetens på detta program lite närmare. 

Den stora spridning av elever som jag upplevde, både kulturellt och kunskapsmässigt, gjorde att 

jag var intresserad av vad lärarna själva ansåg var relevant kompetens för att arbeta på IM. Jag 

tyckte mig se att frågor rörande b.la. neuropsykiatriska funktionshinder, inkludering, motiverande 
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samtal, alternativa lärmetoder och skulle kunna vara områden att diskutera tillsammans i 

personalgruppen. De resultat jag skulle finna tänkte jag mig skulle kunna ligga till grund för 

planer gällande kompetensutveckling men naturligtvis för handledning i lärargruppen. IM-

programmets korta historia gör också att det är relativt outforskat men elevantalet är högt och 

båda dessa faktorer gör att studier av programmet ur olika synvinklar borde prioriteras  

2 Litteraturgenomgång 

Praktiskt taget oberoende av hur lärarkompetensen bestäms (t ex omfattning av 

yrkeserfarenhet, pedagogisk utbildning, ämnesutbildning, kompetensutveckling, uppmätta 

kunskaper och färdigheter) visar sammanställningar av undersökningarnas resultat på 

positiva effekter på elevernas resultat. (Gustafsson & Myrberg, 2002, s 139) 

 

För att finna en plattform för intervjuerna kring kompetens har jag sökt artiklar och litteratur som 

på olika sätt belyser kompetensbegreppet utifrån ett lärarperspektiv. Det är dock viktigt att 

poängtera att litteraturens perspektiv på begreppet är mycket olika; de varierar från student till 

lärare och forskarperspektiv på samma begrepp. Då Introduktionsprogrammet är relativt nytt och 

lite ännu finns skrivet om det har jag valt litteratur som anknyter till IM:s lärare eller elever på 

andra sätt. Det kan röra elever med mindre funktionsnedsättningar, erfarenheter från det 

Individuella programmet eller erfarenheter från lärare själva. Det jag funnit under 

litteraturstudierna och också funnit stöd för hos forskare (ex Hjalmarsson, 2009) är att litteratur 

baserad på lärares egna åsikter kring kompetens och lärararbete är relativt få och en majoritet av 

litteraturen är skriven med en kvalitativ metod som grund (ex Andersson, 2013; Samuelsson, 

2013; Hugo, 2007).   

Lärares kompetens består av många olika delar är litteraturen i området överens om och för att ge 

en bild av detta har jag valt att presentera tidigare forskning i form av fyra rubriker; 

Ämneskunskap och pedagogisk utbildning, engagemang och humor, förmåga att skapa goda 

relationer samt goda värderingar och erfarenhet.  

2.1 Ämneskunskap och pedagogisk utbildning 
Arne Maltén beskriver i boken Lärarkompetens (1995) flera forskares olika syn på vad som 

egentligen ligger i begreppet lärarkompetens.  Centralt är enligt olika teorier ämneskunskaper och 
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allmän pedagogisk kunskap. Då samma källa ser på frågan ur ett elevperspektiv menar författaren 

med stöd i annan forskning att ju yngre eleverna är desto viktigare är lärarpersonligheten men ju 

äldre eleverna blir desto högre rankas kompetenser inom undervisning och didaktik. Till viss del 

speglas detta i Anderssons (2013) forskning som har följt tio elever från Individuella programmet 

vidare in på nationellt program. Då eleverna går vidare i sina studier till nationellt program blir 

lärarnas ämneskompetens och förmåga att lära ut viktigare än det tidigare varit.  

I rapporten Den skicklige matematikläraren (2013) presenterar Joakim Samuelsson en 

matematiklärare som av kollegor och elever betraktas som en effektiv och skicklig lärare. I 

analysen av vad det är som matematikläraren Leif har sin kompetens i, visar Samuelsson att 

denne lärares skicklighet ligger i pedagogisk och didaktisk kunskap och en stor flexibilitet när det 

gäller vilken metod som passar respektive elev bäst. Samuelsson beskriver att det är svårt att 

försöka ringa in vad det är som avgör vilken metod läraren använder sig av, det verkar närmast 

ske intuitivt. Precis som Samuelsson (2013) lyfter andra forskare fram vikten av lärarnas 

kompetens i att kunna vara flexibla i sättet att undervisa och öka elevernas delaktighet 

(Gustafsson & Myrberg, 2002; Hjalmarsson, 2009; Hugo, 2007).  

Gustafsson och Myrberg (2002) hänvisar i sin bok till olika amerikanska undersökningar, vilka 

försökt belysa vilka olika delar inom lärarutbildningen som har störst betydelse. Det finns enligt 

dessa inget självklart samband mellan lärares ämneskunskaper och elevernas resultat. En tänkbar 

förklaring till detta ska enligt undersökningarna vara att ämneskunskaper är av hög betydelse 

upptill en viss nivå (hos läraren) men att betydelsen sedan avtar. Vad som också framkommer av 

studierna är att det är de pedagogiska kunskaperna som lärare tillgodogör sig under sin utbildning 

tillsammans med ämneskunskaper som ligger till grund för goda elevresultat. Att vara en effektiv 

lärare enligt författarna innebär kompetenser inom att kunna anpassa sin undervisning för alla 

elevers behov, att vara tydlig och med entusiasm undervisa i sitt ämne. Vidare nämns förmågan 

att motivera, planera och strukturera undervisningen för att den ska centreras kring 

innehållsmålen (Gustafsson & Myrberg, 2002).   

I Conceptions of competency (2013) beskriver Pauline Swee Choo Goh vad nya lärare i Malaysia 

beskriver som deras uppfattningar av lärares kompetens. Två av de fem kategorier som nämns i 

artikeln skulle kunna härledas till ämnes- och pedagogisk kunskap; förmågan att hantera 
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klassrumssituationer (vilket innebär såväl förmåga att hantera elever som att lära ut) samt 

ämneskunskaper.  

2.2 Engagemang och humor 
I En bro mellan högstadiet och gymnasieskolans nationella program beskriver Helena Andersson 

(2013) tio elevers erfarenheter och upplevelser av sin skolsituation på högstadiet, vidare till 

Individuella programmet och därifrån även till nationellt program. Hon beskriver hur en 

vanligtvis hög frånvaro under högstadieåren leder till individuellt program där eleverna generellt 

sett upplever att de möter andra lärare än de tidigare har erfarenhet av. Upplevelsen är att de 

träffar lärare som har mer tid för dem och som hjälper utan att eleverna själva behöver be om det. 

En annan faktor som framkommer är att eleverna i högre grad än tidigare upplever sina lärare 

som roliga (Andersson, 2013).  

Även Samuelsson skriver om att den lärare som han följt erbjuder sina elever ett klassrum som 

präglas av god stämning och mycket skoj mellan elever och läraren. En annan sak som framhålls 

är lärarens engagemang i ämnet och i elevernas tilltro till sitt eget kunskapsinhämtande 

(Samuelsson, 2013). Att vara engagerad är också grunden till att förstå sina elever vilket Swee 

Choo Goh framhåller som en högre nivå av reflektionsgrad då det gäller lärares kompetens i 

jämförelse med ovan nämnda förmåga att hantera klassrumssituationer (Swee Choo Goh, 2013). 

2.3 Förmåga att skapa goda relationer 
Maltén (1995) som presenterar flera olika forskares syn på vad som egentligen ligger i begreppet 

lärarkompetens tar fram forskare som Barr (1961) och Ogden (1991) där det inte bara 

framkommer ämneskunskaper och allmän pedagogisk kunskap som delar av kompetensen utan 

även relationsmässiga färdigheter och personlig lämplighet.  Författaren beskriver även en 

undersökning som gjordes i Malmö under 70-talet där det undersöktes vilka huvudområden lärare 

arbetar mot. Ett av de som ringades in var personlighetsutveckling av eleverna, där samverkan 

och relationsbyggande var centralt (Maltén, 1995). Flertalet andra källor talar också om 

lärarkompetensen som bestående till stor del av sociala färdigheter och förmågan att skapa goda 

relationer till såväl elever som vuxna (Andersson, 2013; Hjalmarsson, 2009).  Hos andra som 

däremot inriktar sin forskning mot den rena undervisningskompetensen har de sociala 

färdigheterna ingen eller litet utrymme (Kroksmark, 1990) 
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Martin Hugos avhandling Liv och lärande i gymnasieskolan (2007) syftar till att beskriva lärare 

och elevers erfarenheter av tre år på gymnasiet då eleverna kommer ifrån grundskolan utan 

behörighet att söka nationellt program. Då studien genomfördes var alternativet Individuella 

programmet för dessa elever. Hugo menar att det genom hans avhandling är tydligt att några av 

förutsättningarna för att det överhuvudtaget ska kunna ske ett lärande i ämneskunskaper är att 

lärarna har kompetensen att möta alla elever, skapa meningsfulla relationer och förändra 

elevernas uppfattning och inställning till skolan.  

Förutom att ha förmågan att skapa relationer till eleverna bör en effektiv lärare också skapa goda 

relationer till familjer, kollegor och vara duktig på att kommunicera och lyssna enligt Howell och 

Gengel (2005). Den goda relationen till kollegor går även igen i en annan artikel som framhåller 

förmågan att ta hjälp speciellt som ny lärare som en uppfattning gällande kompetens (Swee Choo 

Goh, 2013). 

2.4 Goda värderingar och erfarenhet 
En del av den kompetens som beskrivs hos lärare är att de bör vara bärare av goda, professionella 

värderingar; håller höga förväntningar, är rättvis och visar sina studenter respekt (Swee Choo 

Goh, 2013; Walker, 2008).  I sin artikel menar Swee Choo Goh att professionella värderingar 

representerar den högsta graden av kompetens.  På de lägre graderna återfanns som tidigare 

nämnts förmågan att hantera klassrummet samt något högre att ha en god kommunikation och ta 

hjälp av kollegor. Att inneha professionella värderingar exemplifieras med att vara självsäker, 

ansvarstagande samt ha god arbetsmoral (Swee Choo Goh, 2013). 

Betydelsen av goda värderingar återkommer i en annan form även hos Johnson Howell och 

Gengel då de beskriver tilltron, respekten och förmågan att ha höga förväntningar på sina elever 

och deras familjer samt omgivande samhällen som en av deras viktiga karaktäristika för effektiva 

lärare (Howell & Gengel, 2005). Att en del av lärares kompetens skulle kunna ligga i att hysa 

höga förväntningar och ha en stark tilltro till sina elevers förmåga skrivs det även om i andra 

delar av litteraturen (Samuelsson, 2013). 

Hjalmarsson skriver i sin avhandling att de lärare som ingår i hennes studie talar om 

yrkeskompetens som bestående av dels utbildning och dels yrkeserfarenhet. Ett par av 
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informanterna i hennes studie beskriver att lärarutbildningen ligger till grund för deras kompetens 

men att erfarenheten sedan bygger på denna kompetens ytterligare (Hjalmarsson, 2009). 

 

3 Teoretiskt perspektiv 
 

Som grund för detta examensarbete ligger begreppet kompetens och det är ur detta perspektiv 

som analysen senare kommer att presenteras. Kompetens som begrepp är omfattande, det är 

därför av yttersta vikt att klargöra användningen av begreppet ytterligare.  

Kompetens beskrivs i ordbok som det som krävs för att kunna utföra en viss verksamhet och att 

vara kompetent är på motsvarande sätt att vara duglig, kvalificerad och behörig (Malmström, 

Györki, & Sjögren, 2006).  

Det är inte helt ovanligt att begreppet kompetens i skolans värld likställs med t.ex. att vara en bra 

lärare, eller att vara professionell (Maltén, 1995). Viktigt då är att hålla perspektivet på vem som 

gör bedömningen och utifrån vilka kriterier detta görs. Det är betydelsefullt att se begreppet 

utifrån dess användningsområde för att definiera vad begreppet kan innehålla och en persons 

kompetens måste stå i direkt samspel med de uppgifter som personen förväntas utföra, förändras 

detta kan även graden av kompetens påverkas (Ellström, 1992). I denna studie är 

användningsområdet vad lärare på IM upplever som kompetens i sitt arbete, vilket skulle kunna 

skilja sig från vad arbetsgivare, elever eller Skolverket har för syn på samma fråga. 

Begreppet kompetens hänger nära samman begrepp som kvalifikation och yrkesskicklighet, vilka 

jag inte har för avsikt att djupdyka i men ändå behöver beröra för att klargöra användningen av 

mitt valda analysredskap. Att vara skicklig i sitt yrke kan sägas vara en kompetens som dessutom 

är erfarenhetsbaserad och som visar sig i förmågan att anpassa sig efter elevernas krav och 

förmågor (El Gaidi, 2007). Författaren skiljer därvid på kompetens och yrkesskicklighet utifrån 

erfarenhet och individualiseringsförmåga, medan det teoretiska perspektiv jag valt erbjuder en 

möjlighet att inbegripa dessa i kompetensbegreppet. Ellström beskriver hur yrkeskunnande kan 

ha olika innebörd utifrån, vilket är av högsta relevans för denna studie, vilken synvinkel man 

lägger på begreppet kompetens. Till att börja med beskriver Ellström formell kompetens vilket är 
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den kompetens som en lärare (i denna studie) förvärvat i form av studier, vilken kan särskiljas 

från reell kompetens, vilken är den kompetens som inbegriper erfarenhet och andra former av 

informellt lärande. Sett ur arbetsgivarens sida menar Ellström att yrkeskunnandet kan indelas i 

efterfrågad kompetens vilket är de officiella kvalifikationskraven som finns för ett arbete samt de 

faktiska kvalifikationskraven vilket är den kompetens som arbetet faktiskt kräver för att utföra det 

till fullo. Mellan dessa olika bilder som Ellström presenterar av hur man kan beskriva 

yrkeskunnande ur olika synvinklar står sedan frågan om i vilken utstäckning en persons 

kompetens i realiteten utnyttjas i dennes arbete. Mellan den faktiska kompetensen och den 

efterfrågade kompetensen kan det till exempel finnas stora skillnader vilket kan påverka arbetets 

resultat (Ellström, 1992). För att klargöra ytterligare är det den ovan beskrivna reella 

kompetensen beskrivet av mina informanter som står i centrum för detta arbete. 

En persons kompetens beskrivs vidare bestå av flera olika komponenter som tillsammans bildar 

en helhet. (Ellström, 1992). Även andra forskare har framlagt en definition av 

kompetensbegreppet som bestående av förmågor som personliga egenskaper, skicklighet och t.ex. 

värderingar (Egidius, 2005). Även Maltén har beskrivit lärarkompetensen som bestående av flera 

olika delar men hans indelning skiljer sig dock en del från Ellström och tar mer fasta på den 

didaktiska kunskap som kompetenta lärare bör uppvisa. Malténs definition av lärarkompetens 

innehåller följande delkompetenser; fördjupad ämneskunskap, pedagogisk- och psykologisk 

kunskap, allmändidaktisk kunskap, ämnesdidaktisk kunskap och praktisk erfarenhet (Maltén, 

1995). Även Kroksmark gör en definition av vilka beståndsdelar som kan utgöra en lärares 

kompetens, men här finns inte medtaget någon social dimension av begreppet (Kroksmark, 

1990). 

Jag har dock tagit fasta på den beskrivning som Ellström för där hans definition av kompetens 

innehåller fem faktorer, detta på grund av dess möjlighet att inkludera även personliga 

egenskaper och affektiva aspekter (Ellström, 1992). Precis som jag innan arbetet befarat kom 

mina informanter att tala om kompetens inrymmande mer än pedagogisk, didaktisk och 

ämneskunskap. Det krävdes därför en begreppshantering som också kunde inrymma andra 

aspekter av lärarkompetens kanske på grund av de specifika utmaningar som lärarna möter på 

IM. Den första delkompetens som Ellström beskriver är de psykomotoriska faktorerna, med detta 

avser han perceptions- och handlagsfärdigheter.  Den andra beskrivs som kognitiva faktorer 
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vilket innebär för arbetet viktiga kunskaper och intellektuella färdigheter. Den tredje faktorn är 

den affektiva som hör samman med motivation, känslor och engagemang. Den näst sista är 

personlighetsfaktorer såsom t.ex. självförtroende. Den sista är sociala faktorer såsom; 

kommunikations- och samarbetsförmåga (Ellström, 1992). Dessa fem delar presenteras 

ytterligare i kapitel 5:6.  

4 Syfte och frågeställningar 
 

Som redan nämnts i inledningen slogs jag tidigt av den stora spridningen (kunskapsmässigt och 

kulturellt) av elever på IM. Under höstterminens start var jag också intresserad av hur rektorer 

hanterade frågor kring lärarnas kompetens, vad de eftersökte och hur de arbetade med 

fortbildningsfrågor. För att bättre möta lärarnas upplevelser om vad de behöver och vad som 

krävs av dem intog jag istället ett lärarperspektiv. Valet av synvinkel upplevde jag också som 

relevant utifrån mitt eget arbete som specialpedagog; studien skulle då kunna tydliggöra vilka 

behov lärarna hade inom fortbildning och handledning. Mitt syfte renodlades under arbetets gång 

till att bli följande: Att bidra med kunskap om vad lärare på IM anser att de behöver för 

kompetens. Den kompetens som lärarna ger uttryck för kommer jag sedan att analysera utifrån 

Per-Eric Ellströms (1992) kompetensmodell. 

För att begränsa studien har jag ställt följande forskningsfrågor för att uppfylla mitt syfte: 

- Vad menar lärarna är relevant kompetens för att arbeta på IM? 

- Upplever lärarna att det finns delar av deras kompetens som är mer centrala? 

- Hur kan lärarnas upplevelse av relevant kompetens appliceras på ovan nämnda 

kompetensmodell? 

5 Metod 

5.1 Kvalitativ metod  
Den ansats jag valt i förhållande till denna studie är en deduktiv ansats. Forskning kan bedrivas 

utifrån olika ansatser; det induktiva eller deduktiva sättet att dra slutsatser ur ett material 

(Andersen & Gamdrup, 1994). Den induktiva ansatsen innebär att materialinsamlingen får 

resultera i ett antal slutsatser eller generaliseringar medan den deduktiva ansatsen låter en teori 
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ligga till grund för undersökningen. Utifrån denna teori prövar forskaren sedan sitt material 

(Andersen & Gamdrup, 1994).Utifrån detta menar jag att min ansats är deduktiv då jag låter 

Ellströms teori kring kompetens ligga som grund och analysverktyg för de empiriska data jag 

sedan samlat in.   

Jag har också för denna studie valt en kvalitativ metod till skillnad mot en kvantitativ sådan. 

Kvalitativ metod ligger till grund för studier som inriktar sig på förståelse av verkligheten utifrån 

hur människor i denna verklighet tolkar denna (Bryman, 2011). Bryman presenterar översiktligt 

flera skillnader mellan dessa olika metoder där han bl.a. menar att en kvalitativ undersökning 

fokuserar på informanternas beskrivningar och stävar efter att med närhet studera de personer 

som ingår i studien. I den kvantitativa forskningen däremot är det forskarens utgångspunkter och 

frågor som styr studien och i vissa fall interagerar forskaren inte alls med sina informanter. Den 

kvantitativa forskningen beskrivs även som strukturerad, eftersträvar generaliseringar, och 

sökande efter större strukturer. Detta medan den kvalitativa forskningsmetodiken är mer 

ostrukturerad, strävar efter förståelse för fenomen och presenterar fylliga rapporter av begränsade 

miljöer (Bryman, 2011). Den kvantitativa metoden syftar till att förklara medan den kvalitativa 

syftar till att förstå det som undersöks och har en större tyngdpunkt på forskarens tolkning av 

materialet (Fejes & Thornberg, 2009). I opposition till detta står forskare som Åsberg som 

uttrycker att det inte går att skilja kvalitativa och kvantitativa metoder åt, däremot kan 

distinktionen göras på de data som samlas in (Åsberg, 2001). Då jag varit intresserad av lärarnas 

upplevelser valde jag en kvalitativ ansats för mitt arbete, för att jag med ovan utskrivna närhet 

skulle kunna  analysera och skapa en förståelse för informanternas beskrivningar. 

5.2 Val av insamlingsmetod 
Studien baseras på intervjuer med lärare som arbetar på IM. Efter kursen i vetenskaplig teori och 

metod var det den insamlingsmetod som jag fann mest lämplig. Kvale och Brinkmann (2009) tar 

upp nödvändigheten av att väga olika materialinsamlingar mot varandra för att kunna välja den 

som bäst passar en studies syfte. En tänkbar metod för materialinsamling som jag också 

övervägde för att studera lärares kompetens var att liksom Samuelsson utföra observationer i 

klassrummen (Samuelsson, 2013). Det resultat som då skulle ha presenterats skulle dock ha varit 

ett resultat av vilka erfarenheter jag som student gjort av lärarnas behov av kompetens jämfört 

med att försöka få en bild av deras egna erfarenheter. För att få en rik bild av vilka krav 
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informanterna uppfattar att de bör leva upp till gällande deras kompetens genomförde jag 

strukturerade intervjuer med öppna frågor, enligt Trosts (2010) definition. Detta för att eventuella 

synvinklar som varit gömda för mig ska ha chans att framkomma under intervjuerna. En helt 

ostrukturerad intervju skulle ha kunna vara ett alternativ med enbart uppställda teman att samtala 

kring (Bryman, 2011). Materialet riskerar då att bli mycket omfattande och utav rädsla att få ett 

material som avvek alltför mycket ifrån uppsatsens syfte valde jag en mer strukturerad form av 

intervju. Jag föreställde mig att en intervjuguide med öppna frågor kunde erbjuda ett stöd under 

intervjun för att få med de frågeställningar som jag på förhand uppfattade som väsentliga.  

Intervjuguiden (se bilaga 1) utformades med hjälp av råd från Bryman (2011) samt (Kvale & 

Brinkmann, 2009) och finns med i examensarbetet som bilaga 1. Då jag inte ansåg att det skulle 

vara någon nackdel att informanterna var välbekanta med undersökningens syfte klargjordes detta 

redan i missivbrevet (se bilaga 2) och i de muntliga förfrågningar som gjordes inför intervjuerna. 

5.3 Urval 
Redan tidigt under höstterminen 2013 började jag fundera på möjligheterna att rikta 

examensarbetet mot att handla om vad som ansågs vara kompetens på IM. Efter en del 

överväganden bestämde jag att det var lärarnas erfarenheter som jag var intresserad av och jag 

ansåg det också rimligt att finna tillräckligt många informanter i lärarkåren som kunde intervjuas 

inom den angivna tiden. 

Från början och ganska långt in i arbetet var det min mening att begränsa informanterna till att 

enbart vara lärare på IM-programmets inriktning mot yrkesintroduktion. Det visade sig i flera fall 

dock vara svårt att särskilja de olika programinriktningarna från varandra då informanterna hade 

elever som i många fall varierade mellan två eller tre program inom IM. Jag valde därför att inte 

göra någon åtskillnad programmen emellan och fann det heller inte nödvändigt om 

organisationen på flera håll innebär att personal arbetar på flera av programmets inriktningar. 

Valet av antal informanter bör styras utifrån hur många som krävs för att få reda på de uppställda 

frågorna och därmed svårt att fastställa innan arbetet påbörjats (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Antalet kan variera utifrån vilken tid som finns avsatt för forskningen, vilka resurser som finns 

men dessutom brukar en mättnad uppkomma där nya informanter inte innebär något nytt 

kunskapsbidrag (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag hade i förväg planerat att göra sex kvalitativa 
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intervjuer med lärare som arbetar med såväl kärnämnen som karaktärsämnen på IM men kom 

tillslut att intervjua sju lärare istället för de sex jag planerat från start och anledningen till detta 

kan läsas i kommande kapitel. Upplevelsen efter de sju intervjuerna var att materialet var 

tillräckligt för att analyseras och ge representativ information och variation, vilket jag tolkar som 

den teoretiska mättnad litteraturen beskriver (Kvale & Brinkmann, 2009; Bryman 2011). Då få 

jämförelser mellan olika undergrupper skulle göras av de som intervjuats räknade jag med att ett 

mindre antal informanter skulle krävas (Bryman, 2011). 

Då jag idag arbetar som specialpedagog på ett introduktionsprogram har tillgången till 

informanter varit god genom skolans olika nätverk. Jag författade ett missivbrev som delades ut i 

olika sammanhang där blivande informanter kunde läsa om mig och studiens syfte. Trots många 

pedagogers tunga arbetsbörda upplevde jag att det inte var svårt att finna informanter till studien.  

Eftersom jag endast tillfrågat informanter som genom yrket är väsentliga för undersökningens 

syfte kan mitt urval sägas vara målinriktat (Bryman, 2011).  

Att inte göra någon åtskillnad gällande mellan karaktär- respektive kärnämnen motiverar jag med 

att båda delar ingår i arbetslagen på IM. Dessutom är de båda delarna framskrivna som själva 

målen med vissa av inriktningarna som t.ex. för yrkesintroduktion; att förbereda för arbetsliv och 

för ett yrkesprogram (Skollagen, 2010). Då mitt syfte inte är att ge ett statistiskt representativt 

urval, som kanske hade varit fallet vid kvantitativa studier, kan det vara berikande för studien 

med de olika perspektiv som lärarna bär med sig till studien (Trost, 2005).   För att försöka 

säkerställa en variation mellan informanterna genomförde jag ett så kallat strategiskt urval, där 

jag efter några givna kategorier försökte få spridning på mina informanter inom kategorier som 

kön, ålder och undervisningsområde (Trost, 2005).  

5.4 Genomförande 
Då arbetet började formera sig lite klarare började jag ganska snart att höra mig för efter 

informanter som skulle vara intresserade av att ingå i studien. Jag skrev tidigt ett missivbrev som 

vissa av informanterna fick ta del av skriftligt och andra enbart fick uppläst. Det var dock relativt 

lätt att finna informanter, inte alla av de som var intresserade kom sedan att intervjuas i arbetet. 

Missivbrevet beskriver studiens syfte samt att alla informanters medverkan kommer att 

anonymiseras och att deras deltagande är frivilligt. Samtliga intervjuer har skett på 
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informanternas egna arbetsplatser, vilket har gjort att de själva varit bekväma med miljön och 

även har kunnat påverka i vilket utrymme som intervjun skulle ske. Samtliga intervjuer har skett i 

avskilda arbets- eller konferensrum utom i ett fall där informanten själv valde en mer öppen lokal 

där också andra (främst elever) kunde höra vårt samtal.  Samtliga intervjuer har spelats in, vilket 

ingen av informanterna motsatt sig, även om en av dem gav uttryck för att det gick bra under 

förutsättning att informanten själv inte behövde lyssna. 

Vid en av intervjuerna misslyckades dock inspelningen, på grund av egen teknisk okunskap. Det 

resulterade i att jag åkte från informanten och direkt försökte återskapa så stora delar som möjligt 

av vårt samtal. Sedan hade jag förmånen att en vecka senare stämma en ny träff med informanten 

för att få klargöranden i viktiga frågor samt citat som jag skulle kunna använda i arbetet. Denna 

gång lyckades jag med inspelningen men i min osäkerhet över om detta skulle ge tillräckligt med 

material att analysera bokade jag under samma vecka ytterligare en intervju. Detta medförde att 

antalet informanter blev sju istället för de planerade sex. 

Samtliga intervjuer tog mellan trettio till fyrtio minuter förutom en som blev nästintill dubbelt så 

lång som de övriga. Jag hade innan intervjuerna skapat en intervjuguide som låg till grund för 

samtalen, men i flera fall berördes frågorna spontant i samtalen och informanternas berättelser 

besvarade frågorna på egen hand. Bryman föreskriver flexibilitet under genomförandet av 

intervjuer vilket kan just innebära att ändra frågornas ordningsföljd eller följa upp svar från 

informanterna (Bryman, 2011). Min intention var i utformandet av intervjuguiden att jag skulle 

röra mig från inledande, allmänna frågor till frågor som låg närmare mitt forskningsfokus för att 

informanterna och jag själv skulle etablera ett samtal innan vi kom till de verkliga frågorna för 

undersökningen. 

5.5 Analys/Bearbetning 
För att finna ett analysverktyg som skulle hjälpa mig att ta mig an och strukturera informanternas 

bilder av den kompetens de ansåg sig behöva tog jag hjälp av Per-Erik Ellströms definitioner av 

kompetens i boken Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet (1992).  

Då samtliga intervjuer genomförts gjorde jag en snabb bedömning utifrån egna minnen från 

intervjuerna och började med olika färger lokalisera i transkriberingarna de olika partier där 

informanterna på olika sätt talade om sitt yrke och sin kompetens. Denna första färgkodning fick 
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sedan förkastas då de olika områden som Ellström (1992) inbegriper i begreppet kompetens kom 

att klarna allt mer i förhållande till mitt material. Jag fann vid senare bearbetning av 

transkriptionerna tydligt fyra av de fem komponenter som Ellström (1992) beskriver, vilka 

redogörs för längre fram i samma kapitel, och gav respektive komponent en egen färg och gick 

sedan åter igenom materialet ett antal gånger. 

I min analys lägger jag stor koncentration på det som Ellström beskriver som reell kompetens och 

försöker beskriva den reella kompetensen utifrån de olika faktorer som Ellström delar upp 

begreppet kompetens i (Ellström, 1992).  

De psykomotoriska faktorerna beskrivs som praktiska färdigheter och färdigheter gällande 

perception. Författaren skriver att dessa former av faktorer, med vissa undantag, varit lågt 

prioriterade inom de flesta former av tjänstemansyrken men varit av högre prioritet då arbetet har 

innehållit bruk av maskiner och instrument. Författaren ger även som exempel att ökande 

datorisering och automatisering minskar efterfrågan på psykomotoriska faktorer när det gäller 

arbeten som kräver skrivande (Ellström, 1992). 

 Kompetens som kognition kan i sin tur innehålla explicit- och implicit kunskap. Med detta 

menar författaren att explicit kunskap går att begreppsliggöra med ord och överföras till andra 

människor. Denna form av kunskap rör ofta fakta gällande egenskaper och förhållanden och kan 

också kallas för teoretisk kunskap. Den implicita kunskapen beskriver Ellström som tyst kunskap. 

Typiskt för denna form är att den av olika anledningar inte går att språkligt benämna vilket t.ex. 

kan röra sig om kunskap gällande erfarenhet (Ellström, 1992). 

En annan typ av tyst kunskap, som brukar kontasteras mot den teoretiska kunskapen, är kunskap som handlar 

om ”att känna igen något”, ”att bedöma något” eller ”att se mönster” (Ellström, 1992, s. 24). 

De affektiva faktorerna i begreppet kompetens berör enligt Ellström begrepp som motivation, 

engagemang samt även lojalitet.  Personlighetsfaktorer innebär personlighetsdrag som är direkt 

länkade till förmågan att utföra vissa sysslor såsom; självförtroende och självuppfattning. Till 

denna faktor hör även beskrivningar som flit, snabbhet och pålitlighet (Ellström, 1992).  

Till sist beskriver Ellström de sociala faktorerna vilka enligt hans definition är olika sociala 

färdigheter såsom samarbetsförmåga, förmågan att leda andra samt att kommunicera. Till denna 

faktor hör förmågan att samverka och lösa problem tillsammans med andra. Den ökade 
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datorisering och automatisering som beskrevs ovan har gett skilda åsikter om behoven av social 

kompetens i arbetslivet. Den ökade datoranvändningen kan ge resultatet att goda sociala 

relationer och god kommunikation minskar mellan arbetstagare och deras eventuella kunder. 

Tvärtemot kan också en ökad datorisering kräva att personalens arbetsuppgifter integreras allt 

mer och att ett gott samarbete är nödvändigt (Ellström, 1992).  

 5.6 Etiska ställningstaganden 
Samtliga intervjuer har skett med stöd av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Principerna innebär en presentation av fyra allmänna krav på forskning för att säkerställa 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2010). Det första är informationskravet, vilket innebär att 

informanterna ska få vetskap om vad de förväntas bidra med till studien, att medverkan är 

frivillig och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Det andra är samtyckeskravet, 

vilket betyder att informanternas samtycke alltid ska erhållas. Skulle informanten dessutom vara 

omyndig bör vårdnadshavares samtycke erhållas (Vetenskapsrådet, 2010). Det första kravet 

gällande information och frivillighet har tydliggjorts redan vid första kontakt med informanterna 

och har följts upp tillsammans med samtyckeskravet då intervjuerna skulle börja. 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, vilket innebär att informanterna ska ges möjlighet att 

vara anonyma i undersökningen och att personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att de 

förblir skyddade (Vetenskapsrådet, 2010). De lärare som jag har intervjuat har i enlighet med 

ovanstående anonymiserats då jag inte kan veta om och på vilket vis som informanternas svar och 

medverkan kan komma att påverka dem vidare (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet, vilket betyder att de uppgifter som lämnats in 

enbart ska användas i forskningssyfte. Vetenskapsrådet rekommenderar även att forskare, 

förutom att hålla sig till kraven ovan, dessutom ger informanterna information om etiskt känsliga 

rapportavsnitt innan publicering sker, samt att informanterna även tillhandahåller information om 

var publikation kommer att ske. Dessutom bör informanterna få en rapport om de önskar när 

forskningen har publicerats (Vetenskapsrådet, 2010). Trost menar dock att det kan vara svårt att 

diskutera hur studiens resultat kommer att spridas. Han menar att det kan vara vanskligt som 

forskare att påstå att man säkert kan veta vilken spridning de fakta som presenteras kommer att få 

(Trost, 2005).  Precis som kraven från Vetenskapsrådet föreskriver kommer lärarna jag intervjuat 

att få ta del av den färdiga rapporten men på grund av tidsbrist har någon rapportering under 
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analysarbetes gång inte varit möjlig att delge informanterna. Det är annars något som föreskrivs 

för att ge informanterna möjlighet att komplettera sina intervjuer (Allwood & Eriksson, 2010).  

5.7 Metoddiskussion 
Då jag själv nu arbetar på Introduktionsprogrammet var jag ganska snart under det sista året på 

Specialpedagogprogrammet inne på att jag skulle försöka skriva om lärare som valt att arbeta där. 

Jag tyckte också att det var intressant att försöka fånga deras komplexa arbete och försökte finna 

en plattform för detta genom att utgå från begreppet kompetens. Den förförståelse jag bär med 

mig in i detta arbete, då jag själv arbetar på IM, påverkar naturligtvis också arbetet och vilka 

frågeställningar jag anser vara viktiga. Samtidigt kan den erfarenheten också göra det möjligt att 

ställa frågor och se problem som annars lätt skulle kunna marginaliseras.  

Det centrala blir att dra in sin förförståelse på ett sådant sätt att den bidrar till största möjliga förståelse av 

informanternas upplevelser och utsagor. (Dalen, 2007, s 13) 

Genom att undersöka ett område som forskaren själv är delaktig i på ett eller annat sätt finns 

också risk för solidaritetskonflikter, vilket är en risk då forskaren och ämnet som utforskas är del 

av samma arena (Dalen, 2007). Då jag på förväg inte föreställde mig att frågor kring kompetens 

skulle vara laddat för informanterna upplevde jag inte heller detta som ett problem.  

Den kvalitativa metod jag valde baserades på min vilja att analysera och tolka det som 

informanterna gav uttryck för. För detta ansåg jag att en kvalitativ intervju passade bäst som 

metod. Jag hade inte några ambitioner att få ett material som skulle kunna användas för att kodas, 

jämföras eller generaliseras. Om syftet varit att svaren skulle kunna jämföras sinsemellan hade ett 

alternativ kunnat vara att, med en kvantitativ metod som enkäter, låta informanter besvara frågor 

(Bryman, 2011). 

Informanterna kontaktades på olika sätt genom de olika nätverk som min nuvarande skola är 

engagerad i. Några av informanterna är välbekanta sedan tidigare och andra är nya bekantskaper. 

Att finna den rätta balansen mellan distans och närhet till sina informanter beskrivs av Dalen, där 

hon framhåller att detta kanske främst blir ett problem då informanter förväntas tala om för dem 

känslomässigt laddade ämnen (Dalen, 2007). Min egen erfarenhet av intervjuerna var att 

informanterna själva inte uttryckte att deras erfarenheter kring ämnet kompetens skulle vara 

särskilt känsligt eller ens något som skulle ligga till grund för deras anonymisering. Jag fann att 
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det var relativt lätt att genomföra intervjuerna även om jag själv var betydligt mer varm i 

kläderna vid den sista intervjun än vid den första vilket inte minst blir tydligt i genomläsandet av 

transkriberingarna. Min egen roll som intervjuare utvecklades över intervjuernas gång och det 

blev lättare att släppa intervjuguiden, låta samtalet ta egna vägar utan att tappa fokus och 

förmågan att lyssna in informanten.  Lärarna jag intervjuade var engagerade i sitt arbete och hade 

tydliga synpunkter på vad de ansågs krävdes för kompetens av dem och deras kollegor. Ändå kan 

jag naturligtvis fråga mig till vilken grad mina frågeställningar påverkade dem att reflektera över 

frågorna på ett visst sätt. Min förhoppning är naturligtvis att frågorna är tillräckligt vida i sina 

formuleringar för att kunna inrymma svar i så obegränsat omfång som möjligt. 

 

6 Resultatredovisning 
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för resultatet av mina intervjuer utifrån mitt syfte; att 

bidra med kunskap om vad lärare på IM anser att de behöver för kompetens. Mina funna resultat 

gällande frågeställningen; vad lärarna anser vara relevant kompetens för att arbeta på IM, har jag 

tematiserat utifrån Ellströms beskrivning av kompetensens olika delar. Beskrivningen av de olika 

delarna uppvisar också svar på den andra frågeställningen som sökte svar på om det fanns delar i 

kompetensen som var mer central för lärarna. Det finns inga beskrivningar som går att härleda till 

psykomotoriska faktorer, och de personlighetsfaktorer som nämns förekommer främst i talet om 

goda exempel och förebilder. I uppsatsens sista diskussionskapitel kommer jag sedan att väva 

samman mitt eget resultat med tidigare forskning samt även blicka framåt mot vad som skulle 

kunna vara ytterligare närbesläktade undersökningsområden. 

Var informanternas beskrivningar ska placeras i förhållande till kompetensens olika faktorer är 

det jag som har avgjort. Det är ett arbete som inte alltid burit på självklara svar. Som exempel på 

detta kan nämnas att flera informanter framhållit förmågan att skapa goda relationer till sina 

elever. Jag har valt att placera denna kompetens bland de sociala faktorerna, även om jag också 

tycker att de är tätt sammanhörande också med affektiva faktorer såsom engagemang och 

värderingar. 
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För att i hög utsträckning kunna behålla informanternas anonymitet hänvisas de till i texten som 

informant, lärare eller denne utan att detta representerar någon könstillhörighet. 

6.1 Kompetensens kognitiva faktorer 
Samtliga av mina informanter upplevde att deras arbete krävde ämneskunskaper av olika slag av 

dem. Då elevernas kunskaper beskrivs som varierande gav flertalet informanter uttryck för att 

deras kunskaper i ämnet de undervisar i behöver ha en grund som gör att de har möjlighet att 

undervisa alla olika nivåer på en och samma gång. I samband med detta nämns även hur viktigt 

det kan vara att som lärare vara strukturerad och ha förmågan att planera elevernas studier på 

individuell nivå.  

För dom [kollegor] handlar det nog mycket om att deras ämneskompetens handlar om att kunna, egentligen, 

undervisa på fem nivåer och svara på fem nivåer om du går igenom andra världskriget, för att några ska ju 

väldigt långt och andra har du fullt sjå att förklara vem Hitler är. (Informant 5) 

Att vara bred i sin ämneskunskap och ha förmågan att undervisa samma sak på flera olika sätt är 

något som återkommer hos informanterna och en av dem uttrycker att det är tämligen användbart 

att ha mycket kunskap om olika saker istället för att vara en- eller tvåämneslärare men ser 

samtidigt också begränsningen mot de högre studienivåerna. 

 Jo, jag tror inte att det är så bra att vara enämneslärare eller tvåämneslärare faktiskt. Det blir så begränsat på 

något vis. För dom här eleverna är så…. Jag vet inte vad jag ska säga egentligen…. Jag tror att det är en fördel 

att kunna lite om många ämnen istället. ”---”Fast jag vet inte om det håller egentligen; att anställa 

mellanstadielärare, det kan vi ju inte heller göra för vi måste ju ha kompetensen uppåt. Sen har vi ju elever 

som läser gymnasieämnen samtidigt. (Informant 3) 

En informant beskriver hur elevernas kulturella bakgrund kan ställa krav på informanten för att 

vägleda eleverna genom språk och kultur.  Informanten som undervisar i språk har erfarit att de 

kulturella skillnaderna också påverkar förståelsen för språket. I nedanstående fall var det 

förståelsen för ett ordspråk som i översättning inte existerade på elevens modersmål; 

[… ] jag var nästan tvungen att göra lite drama för att kunna förklara det är som händer med ordspråket för att 

han skulle kunna få en bild av hur han skulle tänka och se'n få det att fastna så att man nästa vecka inte ställer 

samma fråga. Det är nog, som jag sa förut, egentligen bara här [på IM] man möter såna här elever. Och å 

andra sidan då försöka hålla reda på var alla är och vad de ska göra, det kan ju nästan vara övermäktigt.” 

(Informant 2) 
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Även uttryck för viljan att ge eleverna så mycket kunskap som möjligt för att de lätt ska kunna få 

ett arbete och anpassa sig till arbetslivet återspeglas hos en av informanterna. Genom intervjuerna 

ger lärarna även bilden av hur viktigt det är att de i egenskap av lärare har förmågan att känna 

igen och kunna bedöma var eleverna ligger nivåmässigt och vad det är som eleverna inte förstår 

för att kunna möta deras behov på bästa sätt.  

Ett annat viktigt område som nämns i flertalet intervjuer är kompetenser kring vissa elevers 

neuropsykiatriska handikapp; i form av ADHD och Autismspektrumtillstånd. Flertalet av 

informanterna har gått på olika utbildningar och föreläsningar i ämnet men upplever att det ändå 

behövs mer för att det är en viktig del av deras arbete. Även kompetens om hur och på vilket sätt 

elevers medicinering påverkar deras förmåga till skolarbete efterfrågas hos en av informanterna. 

6.2 Kompetensens affektiva faktorer 
I detta delkapitel ska jag ringa in på vilket sätt som informanterna beskriver affektiva faktorer av 

den behövda kompetensen. 

Flera av de delar som beskrivs utifrån Ellströms beskrivning av kompetens går ihop då 

informanterna beskriver vad de anser krävs för kompetens för att arbeta på IM-programmet, 

vilket jag skrev inledningsvis i detta kapitel. Ett exempel är då informant 6 beskriver ett par goda 

exempel i kollegiet och benämner dessa som tålmodiga med stor vilja. Tålamodet skulle här 

kunna representera en personlighetsfaktor och viljan skulle kunna tolkas som en affektiv faktor 

som hör samman med personalens engagemang i eleverna. 

Under våra intervjuer berättar två av informanterna att arbetet kräver ett vidare engagemang och 

att det är en förutsättning för att arbetet med eleverna ska fungera. En lärare berättar att det enbart 

är under natten som det inte svaras i telefonen och säger att de som inte är lärare kanske tycker att 

informanten är tokig i och med detta. Jag frågar då om informanten tror att det också finns lärare 

som tycker att resonemanget är tokigt och får svaret: 

Ja, det kanske det finns, ja. En del ser det bara som ett jobb och går hem och slår av telefon. Ja, det får stå för 

dom, men jag tycker det är förkastligt. Då ska man nog inte vara lärare heller. (Informant 1) 

Även den andre informanten beskriver att det skulle vara ohållbart att se på sitt arbete inrutat 

efter kontorstider då det lika ofta händer att elever behöver vägledning innan och efter skoltid. 
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Den affektiva faktorn värderingar återkommer i intervjumaterialet på olika sätt. En informant 

berättar att det krävs att lärarna är tydliga och rättvisa, vilket inte skulle vara specifikt för IM-

programmens elever enligt informanten men mycket viktigt där. Andra beskriver den egna 

motivationen och förmågan att motivera andra som något av centrala delar i arbetet. En informant 

menar att det främsta som krävs av informanten som person är att komma till arbetet med en vilja 

och en glöd för då detta inte finns syns det också på resultatet. När det gäller motivationsarbetet 

analyserar en informant själv en av anledningarna till att många elever verka sakna motivation till 

skolarbete och att öva in kunskap: 

Det här belöningssystemet som de [eleverna] inte verkar ha. Det säger ju som vi säger allihopa: motivation, 

motivation, motivation. De verkar ju aldrig ha upplevt att de har gjort en pappersgubbe eller någonting och 

klippt och gett och någon har sagt; vad duktig du är, åh vad bra! Och så gör dom tre till. Det mönstret har dom 

ju inte. (Informant 5) 

6.3 Kompetensens sociala faktorer 
Väldigt frekvent under intervjuernas gång nämner informanterna kompetenser som krävs som 

kan föras tillbaka till Ellströms sociala faktorer. Främst handlar det om kompetens inom att 

samarbeta, att vara en god och tydlig ledare samt att hålla en god kommunikation med såväl 

elever som yttre nätverk i form av familj, socialtjänst och ungdomspsykiatri.  

Att vara inlyssnande är något som återkommer i intervjuerna. Dels är det en lärare som beskriver 

det som ett gott exempel på hur en framgångsrik mentor en gång verkat och dels är det en av 

informanterna som beskriver det som en egenskap som inte går att lära ut, men som är oerhört 

viktig för att vara framgångsrik i arbetet med eleverna. 

Det går att lyssna på vad en person säger, men det kan man lära sig utantill. Man kan inte lära sig att lyssna in 

om man inte har det, tror jag, i sig. Kan man lyssna in och känna av vad det som sägs betyder, läsa av 

undertexten i det också? Det är det man måste kunna med våra elever.  (Informant 4) 

En av informanterna framhåller vilka vinster man kan få genom att vara två pedagoger i ett och 

samma klassrum. Samarbetet menar informanten är givande till den grad att det nästan skulle 

vara värt att skära ner på antalet lektioner för att istället dubbla de resterande personalmässigt. 

Anledningen till önskan om samarbete är att informanten inte upplever sig hinna se och leda 

arbetet med eleverna till den grad som skulle önskas då läraren är själv i klassrummet. 
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Ja, det är det här att se varje, det är ju det individuella programmet, när man har dem i grupp. Jag tycker att 

det är svårt när jag håller på med mitt, då tror jag att man kan utvecklas om man är två. Och sen också att dom 

två vuxna som finns tänker på vissa saker; nu ska vi specialstudera (...) den! (Informant 6) 

För många av informanterna är förmågan att bygga relationer något som de upplever som oerhört 

viktigt för dem i deras dagliga arbete.  

Jag är ett fan då av lärare som även kan vara personlig med eleverna på ett professionellt sätt. Att man kan 

skapa relationer och på något sätt band till eleverna. För om man nu tar den här skolan så känns det nästan 

som att det är nödvändigt att man har någon form av relation till eleverna för annars är det nog svårare att 

förmedla kunskap. (Informant 2) 

Att behovet av relationsskapande kan se olika ut beroende på vilka elever som undervisas är det 

en informant som ger uttryck för då denne berättar om en kollega på ett annat gymnasium som i 

princip inte har någon relation till sina mentorselever då detta inte behövs för att eleverna ska 

motiveras till skolarbete. 

Under en intervju berättar informanten om vikten av att komma nära sina elever och skapa en god 

relation till dom men att detta också i vissa fall kan innebära att de kan få information kring en 

elev som lärarna egentligen inte vill ha. Trots detta är det den nära relationen som i samma 

intervju beskrivs som det roligaste med arbetet; 

Jag tycker att det största glädjeämmnet här, det är att vara nära eleverna. Den här nära relationen. Och när 

man väl har fått den relationen- då funkar det! Och det var den relationen som var en brist på [tidigare 

arbetsplats]. (Informant 3) 

En av informanterna pratar en del om hur man skapar de goda relationerna till eleverna och lyfter 

fram hur denne själv bemöter eleverna som ett led i att visa vilket bemötande som informanten 

själv får av eleverna. Andra relationsskapande faktorer som nämns är att kommunicera om sig 

själv i syfte att eleverna får en tydligare, personlig bild av sin lärare utan att bli alltför privat. 

Informanten berättar även om en kollega som inte riktigt lyckats i relationsbygget med eleverna 

vilket då går ut över hela dennes arbete. Även om informanten framhåller de goda relationerna 

som grunden för att eleverna ska lära sig i skolan pekar informanten även på att lärare för den 

sakens skull inte får släppa på kunskapsinhämtningen; 

Samtidigt är det ju en avvägning, man får ju inte släppa på den här kunskaps.... Det är ju liksom en fin 

balansgång, för man vill ju gärna att dom ska lära sig något, dom ska ju inte bara socialiseras.  (Informant 7) 
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6.4 Kompetensens personlighetsfaktorer 
Något som nämns betydligt mindre genom intervjuerna är kompetenser som Ellström refererar 

till som personlighetsfaktorer. De är dock genomgående då informanterna ombeds att beskriva ett 

gott exempel på en kompetent kollega eller förebild. 

En av informanterna beskriver en kollega som en tydlig förebild och trots tidigare betoning av 

vikten av att eleverna varje dag ska lära sig något nytt och att skolan ska ge en grund för att 

komma ut i samhället, är det denne lärares personliga egenskaper som framhävs då informanten 

ombeds beskriva sin kollega i intervjun. 

Han är lugn. Han är väldigt, väldigt lugn, han brusar aldrig upp. Och det känner eleverna, och då får han alla 

lugna. I stort sett. (Informant 1) 

Även Informant 7 gör en kommentar gällande personlighetsfaktorer på frågan om en förebild i 

samma yrke: 

Jag tycker ju [Namn] är väldigt driven och glad och positiv och... man måste vara lite flexibel och gå in och 

tycka att det är kul att möta dom här eleverna (Informant 7) 

En informant beskriver mycket utförligt att den personliga tryggheten är oerhört viktig för att 

kunna arbeta med de här ungdomarna då läraren pekar på att det i annat fall finns risk för att 

eleverna kommer att köra över personalen. Även i en annan intervju återkommer detta när vi 

pratar om ifall det finns observandum då denne informant är med vid anställningsintervjuer och 

då nämns osäkerhet som något informanten är vaksam på. 

Ett annat återkommande personlighetsdrag genom intervjuerna är förmågan att vara tålmodig. 

Under intervjun med Informant 6 beskrivs goda exempel i kollegiet och informanten väljer två 

kollegor som beskrivs som följer: 

Det är lite de själva som har valt att de vill vara med de här eleverna och de är ju förebilder eller bra exempel. 

De kanske inte är lärare men de har den där viljan och tålamodet. (Informant 6) 

 

6.5 Resultatanalys  
Min studies syfte är att bidra med kunskap om vad lärare på IM anser att de behöver för 

kompetens och detta har analyserats utifrån Per-Erik Ellströms (1992) definition av begreppet 
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kompetens. Jag kommer här att sammanfatta vilka kompetensfaktorer jag fann under intervjuerna 

för att senare, i kapitel sju, knyta dem till tidigare forskning.  

I Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet gör Ellström en genomgång av begreppet 

kompetens som leder läsaren till en definition av reell kompetens som det en person innehar och 

behärskar som samma person skulle kunna använda för att genomföra sitt arbete (Ellström, 

1992). Under mina intervjuer menar jag därför att det är just den reella kompetensen som mina 

informanter och jag främst diskuterat, även om vi också kommit in på deras formella kompetens, 

och i enstaka fall vilken som är den efterfrågade kompetensen från arbetsgivare och Skolverket. 

Genom intervjuerna framkommer att fyra av de fem delar som Ellström (1992) skriver fram som 

kärnpunkter i kompetensbegreppet kan identifieras i informanternas berättelser om vad som är 

relevant kompetens för att arbeta på IM. De mest centrala i lärarnas berättelser är kognitiva-, 

affektiva- och sociala kompetensfaktorer. Uttalanden som skulle kunna härledas till 

psykomotoriska faktorer förekommer inte alls i det empiriska materialet. Jag kan inte finna i 

intervjumaterialet att någon av informanterna talar om kompetens i ljuset av t.ex. handlag. 

Ellström (1992) beskriver också att denna typ av kvalifikationer framför allt diskuteras då det 

gäller maskiner eller teknisk utrustning vilket inte alls verkar ha en central roll för lärarnas 

uppfattning av kompetens i min studie. Orsakerna till detta kan naturligtvis vara flera; alltifrån att 

de inte alls förknippas med lärares kompetens överlag eller att det finns andra delar som anses 

ännu viktigare. Sist i Ellströms beskrivning av kompetensens olika delar kommer 

personlighetsfaktorer (Ellström, 1992). I mitt intervjumaterial nämns dessa faktorer främst i 

informanternas tal om goda exempel och förebilder.  

 Hos samtliga av informanterna har kunskap, förmågan att känna igen och bedöma en central roll, 

vilket kan ses naturligt i ett intervjumaterial med lärare. Det är i flera fall också det första som 

kommer på tal då informanterna tolkar begreppet kompetens. Detta benämner Ellström som 

kognitiva faktorer i kompetensbegreppet (Ellström, 1992). I flertalet intervjuer framhåller dock 

informanterna att det är på grund av den stora spridningen av elevernas förkunskaper som 

behovet är stort av kompetens gällande ämneskunskap. Flera av lärarna beskriver hur de i en 

klass undervisar från mellanstadienivå till kurser på gymnasienivå. 

Vidare anser lärarna att det krävs ett vidare engagemang av dem för att de ska lyckas i sitt arbete, 

vilket innebär att hålla en mer frekvent kontakt med sina elever, att ”se” och motivera dem på 
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personligt plan och även vara en moralisk förebild. Detta skulle kunna härledas till vad Ellström 

framför som affektiva faktorer (Ellström, 1992). 

Väldigt ofta genom intervjuerna nämns kompetenser som att ha samarbetsförmåga och kunna 

föra samtal med såväl elever som utomstående, att vara tydlig och kunna leda eleverna. Dessa 

uttalanden har jag härlett till kompetensens sociala faktor (Ellström, 1992). Till denna del har jag 

även lagt uttalanden som kretsar kring att bygga relationer då jag menar att detta hör samman 

med skicklighet i ovanstående begrepp. Under flera samtal ger informanterna uttryck för att utan 

den goda relationen och kommunikationen med eleverna är det inte möjligt att nå fram 

pedagogiskt och några framhåller att det är grundstenen som de sedan kan börja arbeta utifrån.  

Till sist nämns även personlighetsfaktorer, vilket är den sista av Ellströms (1992) 

kompetensdelar, i flertalet intervjuer även om de inte har en framträdande roll. Faktorer som 

trygg och gott självförtroende nämns men främst framkommer liknande element då 

informanterna ombeds berätta om de har några goda exempel på lärare som de anser är förebilder 

i yrket. Då nämns personliga egenskaper såsom lugn, tålmodig, säker, stark samt glad och positiv. 

Intervjumaterialet visar att lärarnas syn på kompetens är bred och inbegriper betydligt mer än 

enbart pedagogisk och didaktisk kunskap samt att de kognitiva, affektiva och sociala delarna 

upplevs som de mest centrala gällande vilken kompetens som krävs av informanterna.  

6.6 Studiens hållbarhet 
Begreppen generaliserbarhet, reliabilitet och validitet har ifrågasatts när det gäller kvalitativa 

studier, men utifrån en tolkning av begreppen för att de ska lämpa sig för intervju som metod 

kommer jag här att använda dem (Kvale & Brinkmann, 2009). Då jag valt att göra en kvalitativ 

studie har mitt syfte inte varit att studiens resultat skulle vara generaliserbart i någon större 

utsträckning. Studiens informanter består av tre män och fyra kvinnor men några större skillnader 

i deras svar gällande kompetens i yrket är svåra att se och inte heller går det att urskilja några 

större skillnader i svaren om jag särskiljer karaktärslärare från kärnämneslärare där uppdelningen 

också är tre respektive fyra informanter. Studiens syfte var att bidra med kunskap, vilket jag 

också anser att den gjort, och inte att vara representativt för en större population. Även Bryman 

skriver om den kvalitativa forskningens problem gällande generalisering och att resultatet från 
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sådan forskning istället bör generaliseras till en teori och inte till att representera en större 

urvalsunderlag (Bryman, 2011).  

Flertalet referenser diskuterar studiers reliabilitet, dvs om frågorna ställts på ett bra sätt utifrån 

frågeställningarna, om det finns en likvärdighet intervjuerna emellan och att tillförlitligheten är 

hög och undersökningen inte bär på forskningsmässiga slarvfel (Bryman, 2011; Ekengren & 

Hinnfors, 2012; Johansson & Svedner, 2006).  Reliabiliteten kan också handla om att 

informanterna skulle ge samma svar till någon annan som skulle ställa samma fråga (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Då allt intervjumaterial samlats in slogs jag av tanken på hur jag skulle kunna 

göra allt detta material rättvisa och förmedla informanternas bilder snarare än mina egna 

tolkningar och förförståelse. Där hjälpte organiseringen utifrån Ellströms definitioner att hålla 

resultatredovisningen nära det insamlade materialet. Vid en intervju var jag säker på att samtalet 

givit många goda resonemang som jag senare skulle ha stor nytta av, men vid utskrift av intervjun 

märkte jag att det egentligen var först vid intervjuns slut som de verkligt användbara avsnitten 

kom. Detta kan bero på att det jag uppfattar som tydliga frågor och ett självklart upplägg inte alls 

uppfattas på samma sätt av informanten.  I övrigt har samma frågor ställts informanterna även om 

de inte alls kommit i samma ordning och ibland besvarats spontant av de som intervjuats. För att 

stärka studiens tillförlitlighet har jag i varje resultatkapitel använt mig av citat som jag anser 

belyser mitt val av indelning i kompetensens olika faktorer. 

När det kommer till studiens validitet; hur väl ger intervjuerna svar på det jag ville undersöka och 

huruvida det finns brister i begreppsanvändning som kan påverka studiens resultat, kan det vara 

svårt att genom ett inifrånperspektiv se vilka eventuella fallgropar som existerar (Johansson & 

Svedner, 2006). Jag finner dock att den valda modellen för analysen passar väl in på materialet. 

Redan i en inledande fas av examensarbetet blev jag medveten om kompetensbegreppets 

svårigheter, inte minst därför att definitionerna av detsamma är många och inte alltid 

överenstämmande. Det var dock informanternas egna beskrivningar av den reella kompetensen 

som var mitt intresseområde och utifrån deras berättelser valde jag sedan att analysera dem med 

hjälp av Ellstöms (1992) definitioner. Tolkningen av informanternas svar kan naturligtvis 

diskuteras och skulle ha kunnat se olika ut beroende på vem som gjort tolkningen. Flera av 

faktorerna ligger nära varandra och är i viss mån också beroende av varandra. Likaså är det 

relevant att fundera över om frågorna gav svar på det jag ville veta. Säkert skulle andra frågor 
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kunnat generera andra svar, men jag fann det viktigt att inte heller leda informanternas tankar och 

åsikter åt ett visst håll.    

7 Diskussion  
 

Examensarbetet och dess studie har tillfört mig en fördjupad inblick i lärares arbete och upplevda 

behov av kompetens på IM. Informanternas upplevelser och i flera fall fleråriga erfarenheter 

vittnar om ett arbete som kräver en bred kompetens av sina utövare. Av det som framkommit från 

informanternas berättelser kan fyra av de fem delar som kompetens är uppbyggd av enligt 

Ellström (1992) återfinnas i informanternas berättelser, mest centrala är de kognitiva, affektiva 

och sociala delarna av kompetens. Om jag sedan jämför detta med den tidigare forskningen finner 

jag också där en stor överensstämmelse. Gällande relationen till tidigare forskning har en 

svårighet varit att det är väldigt olika utgångspunkter som ligger till grund för tidigare forskning. 

Det kan gälla lärares- och elevers- samt forskares syn på kompetens hos lärare. Till att börja med 

talade informanterna om behovet av kompetens inom ämneskunskap och pedagogisk kunskap i 

form av att kunna undervisa på varierande sätt för att i så hög utsträckning som möjligt nå alla 

elever. Detta talar även litteraturen om som en omfattande och central del i lärares kompetens ur 

såväl forskare-, som lärare- och elevperspektiv (Samuelsson, 2013; Swee Choo Goh, 2013; 

Walker, 2005).  Något som framträdde väldigt tydligt ur intervjumaterialet som inte var lika 

slående i litteraturen var dock de bakomliggande orsakerna till behovet av ämneskompetens. I 

informanternas fall var det tydligt att deras behov av ämneskunskap och pedagogisk kunskap 

hörde samman med den kunskapsspridning som de upplever hos eleverna. Detta tas inte upp som 

enskilt motiv för en djup ämneskunskap i tidigare forskning. 

 

Sedan följde de affektiva faktorerna på kompetens och även i den tidigare forskningen skrivs det 

om kompetens som behandlar lärares engagemang och värdet av att de uppbär goda värderingar 

(Howell & Gengel, 2005; Samuelsson, 2013; Walker, 2005). Precis som Samuelsson (2013) 

beskriver att matematikläraren Leif arbetar för att motivera eleverna och få dem att upptäcka 

ämnet och att de kan klara av sina uppgifter ger flera informanter uttryck för att en viktig del av 

deras arbete är förmågan att motivera och bidra med energi i arbetet.  Det vidare engagemang i 
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eleverna som ett par av informanterna beskriver som en förutsättning för sitt arbete återfinns 

också hos Hugo (2007) där det beskrivs som en förutsättning av en rektor att lärarna är eldsjälar. 

Då Hugos studie är utförd på ett Individuellt program och mina intervjuer på IM finns naturliga 

kopplingar mellan elevgrupperna vilket också speglas i hur lärarna diskuterar sitt arbete. 

Intervjuerna ger i vissa fall bilden av att motivation och engagemang är förutsättningar för att 

eleverna ska lyckas med sina studier, vilket inte alltid är bilden som förekommer i litteraturen. I 

Walkers (2005) artikel nämns detta som egenskaper hos effektiva lärare, vilket definieras som 

lärare som är mer framgångsrika än andra i att hjälpa eleverna att lära sig. Vikten av att vara 

innehavare av kompetensens affektiva faktorer kan här ses variera något mellan intervjuerna och 

delar av litteraturen. 

 

Den tidigare forskningen lyfter fram förmågan att skapa goda relationer, vilket kan liknas vid 

Ellströms (1992) beteckning för kompetensens sociala faktorer. Informanterna talar om förmågan 

att skapa relationer, samarbeta och kommunicera som grundstenar i deras arbete och också det 

som i en informants fall är det största glädjeämnet i arbetet. Även detta finner jag likheter för i 

Martin Hugos avhandling, samt i Howell och Gengels artikel där elevgruppen är barn med 

mindre funktionshinder (Howell & Gengel, 2005; Hugo, 2007).  

 

Till sist behandlade resultatredovisningen kompetensens personlighetsfaktorer vilket i tidigare 

forskning berörs genom t.ex. förmågan att ha humor (Andersson, 2013; Walker, 2008). Genom 

intervjuerna framkommer dock främst personlighetsfaktorer då lärarna ombeds att berätta om 

goda exempel på lärare och om de har några förebilder i yrket. Personlighetsfaktorer som då 

framkommer är tålmodig, stark vilja, glad, positiv, trygg och lugn. En möjlig tolkning av 

anledningen till att dessa kompetensdelar främst förekommer i talet om andra kan vara att de inte 

ses som möjliga att påverka genom t.ex. kunskap eller erfarenhet och dessutom är tätt 

förknippade med vår personlighet. Med kunskap och erfarenhet om grupper, elever, betydelsen 

av bemötande och annat kan vi påverka flera andra delar av den reella kompetensen, medan 

personlighetsfaktorerna kanske anses svårare att styra över. Antingen har du den efterfrågade 

faktorn, eller inte. 
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Slutsatser som kan dras av jämförelsen mellan studien och tidigare forskning är att det finns en 

stor överenstämmelse men att vissa delar framträder som mer centrala och på grund av, i vissa 

fall, andra orsaker än hos andra skolformer eller åldersstadier. Jag tänker på hur informanterna 

framhäver förmågan att skapa relationer, orsaken till deras behov av breda ämneskunskaper, hur 

deras arbete kräver kunskap i neuropsykiatriska funktionshinder, då flertalet av deras elever redan 

har en diagnos då de kommer till IM. Jag tänker även på med vilket engagemang och driv de bäst 

utför sitt arbete. Främst känns dessa beskrivningar igen hos den forskning som är utförd på 

liknande elevkategori; det individuella programmet (Andersson, 2013; Hugo, 2007). 

 

Att analysera kompetens i de olika delar som t.ex. Ellström (1992) använder sig av finner jag 

användbart för att just belysa hur komplex bilden är av vad lärare förväntas ha kompetens inom 

för att utföra sitt arbete. Det är en väldigt mångfacetterad bild som framkommer genom mitt 

intervjumaterial med en kompetens som spänner från ämneskunskaper och pedagogisk vetenskap 

till att behärska kommunikation och socialt samspel. Till detta kan även läggas kompetens 

gällande personlighetsfaktorer. Något jag inte fann stöd för i intervjuerna var behovet av 

kompetens inom psykomotoriska färdigheter. Jag kunde inte heller under arbetets gång finna 

någon större skillnad i hur kärn- respektive karaktärsämneslärare diskuterade behovet av 

kompetens. Jag fann i denna begränsade studie inga belägg för att lärarnas olika erfarenheter, 

vägar till yrket, skillnader i utbildning och vilken relation deras elever har till det ämne de 

undervisar i skulle kunna påverka deras egen syn på vilken kompetens som krävs av dem. Som 

exempel kan nämnas att informanterna diskuterade kompetens i förhållande till sina elever och 

mycket sällan i förhållande till deras specifika ämne. De kompetensområden som lärarna ger 

uttryck för i uppsatsens kan särskilja sig mot vilka de upplevda behoven kan vara på andra 

program inom gymnasieskolan, utifrån de särskilda behov som finns bland eleverna som kommer 

till IM. Lärarnas upplevelser av vilket kompetensbehov som finns kan därför vara vägledande för 

vilken fortbildning och handledning jag i egenskap av specialpedagog kan planera och erbjuda. 

Utifrån de centrala delar som tidigare nämnts skulle svåra samtal, relationsskapande, motiverande 

arbete, individanpassade studier och förmåga att se alla elever kunna vara rubriker på några av de 

områden det som informanterna själva uppfattar som viktiga kompetenser i sitt arbete. Dessa 

områden skulle också kunna vara områden för vidare kompetensutveckling. Kunskapen om att 

det är dessa delar som lärare uppfattar som centrala i sin kompetens är också ytterst användbar ur 
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ett specialpedagogiskt, handledande perspektiv på verksamheten. Vetskapen om att det förutom 

de kognitiva delarna också är affektiva och sociala kunskaper som bildar kompetens för lärarna 

ger indikationer om vad lärarna också kan behöva handledning i. Intervjuernas resultat kan även 

vara av betydelse för min specialpedagogiska roll då det t.ex. gäller organisation av elevernas 

skoldag, tilldelandet av resurser i klassrummet, att utveckla mentorsuppdraget och särskilt stöd. 

8 Vidare forskning 
 

Arbetet för lärarna på IM ställer stora krav på deras kompetens och ett område för fortsatta 

studier skulle kunna vara att se på hur väl dessa reella kompetenser överensstämmer med 

lärarlegitimationen och universitetens lokala utbildningsplaner, vilket skulle vara den formella 

kompetensen (Ellström, 1992). Det skulle som framtida forskningsområde också vara intressant 

att se på vilka skillnader och likheter som finns mellan vad lärarna upplever som viktiga delar i 

sitt arbete och vad de får utbildning i under sin studietid.  

Ett annat möjligt forskningsområde är att jämföra lärarnas svar med en liknande studie utförd 

från skolledarsynvinkel som jag inledningsvis funderade på, för att se till vilken grad 

arbetstagarnas upplevelser överensstämmer med skolledarnas. Den reella kompetensen i 

jämförelse med den formella. Mycket av den tidigare forskningen baserades på kvalitativa 

metoder och en möjlig utveckling av området skulle kunna vara att låta dessa undersökningar 

ligga till grund för ytterligare studier av kvantitativ natur (Carlsson, 1991).  Är slutsatserna i 

materialet generaliserbart på en större population? 

Andra områden jag fann under arbetets gång som skulle vara intressanta att arbeta vidare med är 

utvärdering av de olika introduktionsprogrammen utifrån deras olika syften. Hur fungerar 

programinriktat individuellt val i praktiken? Antas dessa elever till det program som de önskar att 

gå och när sker detta samt går de ut från programmet med fullständig examen? Eller om vi ser till 

inriktningen yrkesintroduktion; underlättar utbildningen elevernas etablering på 

arbetsmarknaden?  

 



33 
 

9 Slutord 
 

I en rapport ifrån Skolverket framgår det att 18% av alla elever som börjar årskurs ett på 

gymnasiet gör detta på en av Introduktionsprogrammets inriktningar och 37% av dessa hade 

erfarenhet från något gymnasieprogram sedan tidigare (Skolverket, 2013). Dessa siffror indikerar 

att den elevkategori som möter lärarna på IM är av sådan omfattning att det borde finnas ett 

behov av att även utbilda personal för att specifikt arbeta på IM. Introduktionsprogrammet är med 

sina inriktningar det största gymnasieprogrammet i årskurs ett med 22700 elever i jämförelse med 

det näst största programmet som är samhällsprogrammet med 20283 elever (Skolverket, 2013).  

Eleverna på IM är inte en minoritet och mer forskning borde därför bedrivas på hur samhället 

bäst kan hjälpa dessa elever, vilka elevernas egna erfarenheter är och vilka erfarenheter och 

behov som finns bland den, enligt min erfarenhet, engagerade personal som arbetar på 

programmet. Jag önskar avsluta med ett citat från en av mina informanter i en del av samtalet där 

vi talar om hur viktig tiden på IM och relationen till dess lärare kan vara för eleverna;  

Informant 7: -Man ska inte underskatta lärares roll heller, tror jag. 

Jag: -Nej? 

Informant 7:- Det tror jag faktiskt inte. Det finns.... vad man säger och tycker och vad man gör. Det tror jag är 

viktigt (...) Om man nu träffar dom ganska mycket, om dom är i skolan. Det är ju en stor del av deras liv, i 

alla fall. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Forskningsfrågor   Intervjufrågor  

    

1. Inledande frågor:    1. Presentation av mig och studien. 

1. Bakgrundsfakta om informanten: Namn, ålder, 

yrkesprofession. 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? (på IM?) 

1. Hur kom det sig att du sökte dig till den här tjänsten? (Vad 

har du arbetat med tidigare? Utbildning? Medvetet/Omedvetet 

val?) 

2. Vad är roligt med arbetet? Vad är svårt med arbetet? 

   

2,3. Hur är en kompetent lärare?  

3. Hur är en kompetent lärare på IM?  

2,3. Kan du komma på något exempel? 

2,3. Vad krävs av dig, för att du ska kunna vara framgångsrik med dina elever? 

3. Skiljer sig arbetet på IM från andra gymnasieprogram?  

Hurdå? Om andra erfarenheter finns! 

2. Hur har personalomsättningen varit i din personalgrupp? 

Vad tror du det beror på? 

2,3. Har du efterfrågat kompetensutveckling inom något speciellt område? 

 

Avslutande fråga: Finns det något ytterligare du skulle vilja berätta om eller något jag glömt att 

fråga? 

2. Upplever lärarna att 

det finns delar av deras 

kompetens som är mer 

central? 

3. Vad menar lärarna är 

relevant kompetens för 

att arbeta på IM? 



38 
 

Bilaga 2 

Missivbrev 
 

Hej! 

Jag heter Jenny Lemne Larsson och studerar på Specialpedagogprogrammet i Linköping. I 

skrivande stund är jag framme vid programmets avslutning vilket innebär examensarbete. Jag har 

tänkt att i detta arbete skriva om vilken kompetens som lärare på Introduktionsprogrammet (IM) 

själva anser att det krävs för att arbeta där. 

IM har en relativt kort skolhistoria och väldigt lite forskning har ännu bedrivits på programmet, 

dess lärare eller elever. IM erbjuds elever som inte har de betyg som krävs för att komma in på 

nationellt yrkesprogram, eller för de som rektor anser ändå har skäl att gå på programmet. I 

praktiken kan detta innebära att även elever från grundsärskolan kan söka IM. 

Denna stora variation av elever gör att jag finner det intressant att undersöka vad lärare själva 

anser att de behöver för kompetens för att arbeta på detta gymnasieprogram.  

För att undersöka detta planerar jag att genomföra intervjuer med lärare från såväl kärn- som 

karaktärsämnen. Intervjuerna planeras att ta mellan 30-45 minuter och kommer att spelas in. Alla 

deltagare kommer att anonymiseras i det färdiga arbetet och deltagandet är frivilligt. Som grund 

för arbetet med intervjuerna ligger Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  

För kontakt eller medverkan i denna studie, vänligen kontakta mig via mail eller telefon på 

nedanstående adress eller nummer. 

 

Med vänlig hälsning 

Jenny Lemne Larsson 

jll@bolandgymnasiet.uppsala.se 

073/9843989 
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