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Sammanfattning 

 

Alla yrken förändras. Vad kan man som lärare på ett yrkesprogram göra för att 
behålla och utveckla den kunskap man har med sig från branschen? En 
yrkeslärare har både en kursplan att följa och kursmål som ska uppnås, dessutom 
förväntningar från branschen på eleverna som en dag ska bli deras nyanställda. 

Genom att göra en intervjustudie med yrkeslärare på Fordonsprogrammet, 
inriktning Transport, försöker jag få en inblick i vad de tänker om 
kompetensutveckling. Vad gör de för att hålla sig uppdaterade med yrkesnyheter, 
och vad gör respektive skola för att underlätta kontakten mellan yrkeskåren och 
lärarna? 

Det som framkom i undersökningen var att alla tre lärarna läste facktidningar för 
att hålla sig uppdaterade med vad som händer i branschen. Ett par lärare 
berättade om ett lokalt programråd där representanter från skolan och branschen 
möts. Den sista vet inte riktigt vad skolan gör för att underlätta kontakten med 
branschen. Det framkom också i undersökningen att de fått enstaka studiebesök 
som kompetensutveckling. De var ganska nöjda med detta, men ville gärna få 
mera tid på olika företag. Det fanns också förslag om att åka på mässor eller få 
något studiebesök på en modern terminal. De menade dock att skolledningen 
ofta skyller på ekonomin vid val av kompetensutveckling. 

Jag kan, efter genomförd studie av både litteratur och intervjuer, konstatera att 
kompetensutveckling inom skolan ofta likställs med pedagogisk 
kompetensutveckling. Jag kan dock dra slutsatsen från hela den här 
undersökningen att yrkeskunnande fås genom praktiskt görande. Det går inte att 
bara läsa sig till, man måste in i en verksamhet och öva. 

  



 

 
 

Abstract 

 

Denna intervjustudie försöker ge en inblick i hur yrkeslärare inom 
transportutbildningen tänker om kompetensutveckling och vad de kan göra för 
att behålla sitt kunnande från yrkesbranschen. Resultatet visar på att de är ganska 
nöjda med den kompetensutveckling de får, men saknar en större kontakt med 
branschen. Det framkom också att skolans ekonomi ofta får styra vid val av 
utbildning. 

Nyckelord: Kompetensutveckling, yrkeskunnande, yrkeslärare 

  



 

 
 

Förord 

 

Jag vill rikta ett stort tack till de lärare jag intervjuat, tack för att ni ställde upp 
och delade med er av era erfarenheter. Jag vill och så tacka min familj som stått 
ut med perioder av både irritation och uppgivenhet från min sida under 
utbildningens gång. Ni har peppat mig och visat ett enormt tålamod, utan er hade 
jag inte klarat det. 
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1. Inledning och syfte 
 
Alla yrken förändras. Som tidigare lastbilschaufför, numera med en 
anställning som yrkeslärare på fordonsprogramet med inriktning mot 
transport, har jag funderat på hur man som lärare på ett yrkesprogram kan 
behålla och utveckla den kunskap man har med sig från branschen. Många 
yrkeslärare kommer, precis som jag, från respektive yrkesbransch, men när 
man är i skolmiljön kanske man missar utveckling som sker inom yrket. 
Eleverna kommer i kontakt med branschen genom den arbetsplatsförlagda 
delen av sin utbildning, den så kallade APU:n, men som lärare är det lätt att 
fastna i skolans värld och inte se att utvecklingen går framåt i ”verkligheten” 
och att det man en gång lärt sig har blivit inaktuellt. Vad menar jag då med 
yrkesbransch och bransch- eller yrkeskunskaper? Den bransch jag 
genomgående i arbetet kommer hänvisa till är transportbranschen och arbetet 
som lastbilschaufför, de kunskaper man har med sig därifrån och som man 
kan behöva uppdatera då och då är till exempel om det kommer nya lagar 
som rör arbets- och vilotider, lastsäkring, hastighetsbestämmelser, med mera. 
Det kan också handla om ny teknik i bilarna till exempel utvecklingen av 
GPS, digitala färdskrivare och den ökande användningen av datorer i bilarna, 
både fasta att få ordrar via eller handdatorer för att bland annat kunna få 
kunders underskrift på fraktsedlar och dylikt. 
Peter Larsson (2010) skriver i sitt examensarbete Den dubbla yrkesrollen att 
som karaktärsämneslärare på gymnasiet har man en dubbel yrkesroll, dels 
ska man vara en bra pedagog, dels ska man vara väl insatt i det ämne och det 
yrke man undervisar i. Jag håller med om denna slutsats, det handlar inte 
bara om att följa en kursplan och möta de mål skolverket satt upp när man 
arbetar som yrkeslärare. Man ska också veta vad branschen förväntar sig av 
de elever man undervisar, som kommer bli deras anställda i framtiden. 
Dessutom behöver man vara förtrogen med de förändringar som sker så man 
kan lämna över kunniga och anställningsbara ungdomar till samhället efter 
avslutad utbildning. Jag har, under de år jag arbetat på skolan, fått den 
uppfattningen att de studiedagar vi har till stor del ägnats åt pedagogisk 
utveckling, upprättande av handlingsplaner och likabehandlingsplaner och 
annat som inte har med yrkesämnena att göra. Mycket lite tid har avsatts för 
att vi yrkeslärare ska få utveckla och uppdatera de kunskaper vi behöver för 
att optimera utbildningen för eleverna på vårt program. 
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1.1 Frågeställningar 
 
Vad kan yrkeslärare på gymnasiet göra för att behålla och/eller utveckla 
sin branschkunskap, och vad kan arbetsgivaren/skolan göra?  
 
Jag har valt att avgränsa min undersökning och frågeställning till att bara 
omfatta transportlärare, eftersom det är inom det yrkesområdet mitt 
största intresse ligger. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
 
I den största delen av litteratur och forskning finns två olika perspektiv på 
kompetensutveckling. Antingen handlar det om lärare som behöver höja sin 
pedagogiska kompetens, eller så handlar det om företag där kompetensen 
behöver höjas för att organisationen ska utvecklas och bli mer 
konkurrenskraftig för att tjäna mer pengar. Det jag är intresserad av, att ta 
reda på hur lärare på yrkesprogram kan bibehålla sin yrkeskompetens från 
den bransch de kommer från verkar inte vara något som intresserat forskare 
tidigare. Oftast i litteraturen jämställs kompetenutveckling inom skolan med 
pedagogik, men som Peter Larsson uttrycker det i tidigare nämnda arbete har 
yrkeslärare ytterligare ett område de behöver fortbildas inom, nämligen det 
egna karaktärsämnet. 
  
Jag har dock hittat några saker som är intressanta för all form av fortbildning 
och kompetensutveckling. Det första är kanske att definiera vad som menas 
med kompetens och kompetensutveckling, och där tar jag hjälp av Docherty 
(1996) som definierar kompetensutveckling enligt följande: 
”Kompetensutveckling är olika system av åtgärder som används för att höja 
en medarbetares, en grupps eller ett företags kompetens inom ett visst 
område. Kompetensutveckling kan åstadkommas genom att individen eller 
företaget bättre använder sig av befintliga resurser, utvecklar resurser genom 
till exempel utbildning men också genom en rad andra åtgärder.” 
(Andersson, 2000) 
 
 Det finns dock en delad syn på begrepp inom olika forskningsinriktningar. 
Enligt kvalifikationsforskningen är det viktiga att finna definitioner och 
likheter för att kunna skapa allmänna modeller för utvecklingen, de som 
använder den här metoden kan sägas skapa en avbild av verkligheten. Sedan 
finns det de som strävar i en annan riktning, mot den ”levande” kunskapen, 
däribland Bo Göranzon som tillsammans med flera andra forskare arbetar 
med fallstudier och så kallad ”tyst kunskap”. I denna typ av forskning går 
forskarna in i verksamheten och samarbetar med de som undersöks. Här kan 
det vara viktigare att se olikheter mellan olika personers kunnande och att 
kompetensutvecklingsprojekt många gånger kan behöva vara 
individanpassade. Ingela Josefson, en av de forskare som använder denna 
metod har arbetat mycket med sjukvårdspersonal. Hon framhåller seendet, att 
kunna se när något inte är rätt trots att alla prover är normala. Detta är en 
kunskap som man inte kan läsa sig till i böcker. Att kunna se lär man sig i en 



 

4 
                                                               Magnus Petersson   

verksamhet, och man måste upprätthålla den kunskapen i en verksamhet 
(Molander, 1997). 
 Jag vill också i kunskaps- och kompetensdebatten lyfta fram Braverman, 
som skrivit boken Arbete och monopolkapital (1977). Enligt Molander 
(1997), menar Braverman att för en yrkesman betyder yrkesskicklighet att 
man bemästrar sitt arbetsområde, att man har nödvändiga kunskaper om 
arbetsuppgifter och material och de allmänna förmågor som krävs för att 
kunna genomföra sitt jobb. 
 
Det andra jag finner intressant är fenomenet kunskapsekonomi, där lärande 
och kompetens anses vara avgörande faktorer för företags 
konkurrensförmåga (Tedenljung, (red.) 2008). Detta gäller även i skolor i 
dagens läge då eleverna fritt får välja vilken skola de vill gå i. Bra och 
kunniga lärare för med sig gott rykte bland de eleverna pratar med medan 
sämre eller inte fullt så kunniga lärare ger ett sämre rykte, som i sin tur gör 
att kommande elever istället väljer en annan skola.   En grupp forskare, bland 
annat Sjunnesson och Backlund, som arbetar med utveckling av tekniska 
företag använder sig inte av begreppet kunskapsekonomi, men de har 
utvecklat en metod som kallas reflekterande ledarskap för att skapa bättre 
förutsättningar för företagens utveckling. Metoden går ut på att man lär sig 
utvecklas genom att i grupp diskutera sina kunskaper och se dem ur en annan 
synvinkel, läsa klassisk litteratur, samt att reflektera över tidigare 
erfarenheter för att på detta sätt omskapa sitt kunnande så det följer med den 
förändring som sker i verksamheten (Sjunnesson, 2007). 
 
Ytterligare en aspekt av kompetensutvecklingen är vem som styr över vad 
som ska läras och vad det får kosta, Coopey menar att det är personer i 
nyckelpositioner som har kontakter och makt att styra över 
kunskapsutvecklingen (Tedenljung, (red.) 2008). Är det så, betyder det att 
det är rektorer, skolledning och politiker i utbildningsnämnden som 
bestämmer vilka lärare som ska få kompetensutveckling, vad de ska 
utvecklas inom och till vilken kostnad. Eftersom många skolor har en 
begränsad budget betyder det i sin tur att kostnaderna för till exempel 
kompetensutveckling hålls nere, vilket kan leda till att lärarna inte har alla de 
kunskaper de skulle behöva för sin undervisning. 
 
I Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf94 står det ” 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 
arbetsorganisation” Lärarna behöver inte bara kunna bedöma elevernas 
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kunskaper, de måste också vara medvetna om sina egna kunskaper och 
förmågor samt sitt behov av att utvecklas. 
I följande stycke kommer jag presentera några punkter från Lpf94 som visar 
på behovet av och skolans ansvar för att personalen utvecklas så de kan 
utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. 

 ”Skolan skall sträva mot att varje elev utvecklar kunskaper för ett 
föränderligt yrkesliv och för att kunna påverka arbetsliv och 
samhällsliv” Det är då viktigt att personalen som arbetar tillsammans 
med eleverna faktiskt är medvetna själva om att yrket förändras och 
att man kan behöva utveckla de metoder man använder i 
undervisningen.  

 ”Läraren skall i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter 
av arbets- och samhällsliv som eleverna har eller skaffar sig under 
utbildningens gång” Men för att kunna göra detta behöver lärarna 
vara väl insatta i vad eleverna får med sig från bl. a. sin APU. Annars 
är det svårt att utnyttja de erfarenheter eleverna får med sig tillbaka in 
i skolan. 

 ”Skolan skall sträva mot att varje elev är medveten om att alla 
yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, förändringar i 
samhälls- och yrkesliv och ökad internationell samverkan. Eleven 
skall därmed förstå behovet av personlig utveckling i yrket” Särskilt 
på senare år har det skett mycket på den tekniska fronten inom 
transportyrket, GPS-navigering, körordrar via dator och digitala 
färdskrivare är några av de saker som man numera behöver behärska 
för att klara sitt jobb. Har man då som yrkeslärare varit länge inom 
skolans värld är det kanske något som man i sin yrkeskarriär aldrig 
använde och då är det viktig att man får utbildning i detta så man har 
de kunskaper som behövs för att visa eleverna hur dessa fungerar. 

 ”Rektorn har ansvar för skolans resultat och har därvid, 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 uppgifter, rektorn ansvarar 
också för att samverkan med universiteten och högskolorna samt 
arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får en kvalitativt 
god utbildning samt en förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt 
utbildning” Det är lätt hänt att kompetensutvecklingen inom 
yrkesprogrammen bara blir kompetenser som syns på papper, t ex 
förnyelse av olika behörigheter så som förarprövarbehörighet och 
hantering av farligt gods mm. All kunskap syns inte och det kan 
hända att resurserna då inte läggs på rätt saker, det som skulle behöva 
utvecklas. 
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”Enligt Skollagen 2 kap. 7§ Skall varje kommun och landsting se till att 
kompetensutveckling anordnas för den personal som har hand om 
utbildningen. Kommuner och landsting skall vinnlägga sig om en planering 
av personalens kompetensutveckling. Lag (2000:842)”. Även här gäller det 
att de som bestämmer har inblick i vad som är viktig kompetens att ha för att 
undervisa inom respektive utbildning. 
Anita Björlin (2008) skriver i Lärarens handbok om hur gymnasieskolan 
utvecklats genom århundradena och hur olika politiska influenser påverkat 
innehållet i undervisningen. Hon avslutar med ”Något som ändå har bestått 
genom århundradena är den stora betydelse som läraren har haft. Lärarens 
sätt att omsätta skolstadgor och läroplaner i den dagliga undervisningen är 
grunden för hur skolan lyckas med sitt uppdrag.”  
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3. Metod 
 

I följande avsnitt kommer jag beskriva tillvägagångssätt för insamlandet av 
det empiriska materialet och redogöra för metodval och hur urvalet gjorts. 
Jag kommer beskriva genomförandet av den empiriska undersökningen samt 
redovisa hur bearbetningen av materialet gått till och vilken tillförlitlighet 
undersökningen har. 
 
 

3.1 Metodval 
 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie baserad på 3 intervjuer i 
halvstrukturerad form, där jag har några fasta frågor med möjlighet till 
följdfrågor och diskussion kring svaren. Intervjuerna har jag gjort med lärare 
på gymnasieskolans fordonsprogram inriktning transport, för att se vad de 
skulle vilja att skolan gör för att de ska kunna hålla sig uppdaterade med vad 
som händer på utvecklingsfronten inom branschen. Jag ville också ta reda på 
vad skolan redan gör och vad respektive lärare själv gör för att höja sin 
kompetens inom det karaktärsämne de undervisar i, samt om de har några 
tankar om vad man mer skulle kunna göra för att bibehålla och utveckla de 
egna yrkeskunskaperna. Fördelen med öppna svarsalternativ är att 
intervjupersonerna ges större utrymme att utveckla sina svar än vid fasta 
svarsalternativ. Jag har en medelhög standardisering vilket innebär att jag 
hade några färdiga frågor innan intervjuerna men kunde ställa dem i olika 
ordning och med olika följdfrågor för att intervjuerna skulle löpa smidigt 
som ett samtal och inte bara bli frågor och svar. Dessutom är det lättare att få 
ut ett grundligare material om intervjupersonerna får möjlighet att påverka 
hur samtalet avlöper (Patel & Davidsson, 1994). 

 
 

3.2 Urval 
 

I min undersökning har jag intervjuat tre lärare inom fordonsprogrammets 
transportinriktning. De tre lärarna jobbar på två olika skolor, en kommunal 
och en fristående. Ingen av de tillfrågade lärarna arbetar på samma skola 
som jag själv, eftersom jag tyckte det var viktigt att inte ha en tidigare 
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relation till dem. Jag tror att det i så fall skulle ha kunnat påverka resultatet 
och att man lägger in en personlig värdering i intervjusvaren. 
Intervjupersonerna har i förväg fått veta vad intervjuerna kommer handla om 
och vad de ska användas till. De har informerats om att deltagandet är 
frivilligt och att alla svar kommer anonymiseras vid publicering. Alla de 
tillfrågade lärarna ställde upp så jag har inget bortfall i min studie. De tre 
lärarna är alla män, lärare nummer 1 är 36 år, har arbetat som lärare i 2 år 
och är anställd på en friskola. Lärare nummer 2 är 47 år, har arbetat som 
lärare i 7 år och är anställd vid en kommunal skola. Lärare nummer 3 är 42 
år och har arbetat som lärare i 15 år, han arbetar på samma kommunala skola 
som lärare nummer 2. På grund av att jag bara har en begränsad tid till den 
här undersökningen har jag valt att avgränsa den till att bara omfatta 
transportlärare, eftersom det är inom det yrkesområdet mitt största intresse 
ligger, samt valt att inte göra mer än tre intervjuer för att ha tid att gå igenom 
materialet efteråt. 

 
 

3.3 Genomförande 
 

Vid alla tre intervjuerna har jag gjort inspelningar för att kunna föra ett 
avslappnat samtal under intervjun och för att i lugn och ro gå igenom 
materialet i efterhand. Ska man föra anteckningar under en intervju blir det 
bara stödord och då är det lätt att man vid bearbetningen missa viktiga fakta 
eller har glömt vad man diskuterade. Vid ett av tillfällena träffades vi på ett 
café, vid ett i lärarrummet på den aktuella skolan och vid den tredje 
intervjun satt vi i ett grupprum på skolan. 
 
 

3.4 Bearbetning 
 

Efter varje intervjutillfälle satte jag mig med det inspelade materialet och 
lyssnade igenom hela intervjun, sedan lyssnade jag på en bit i taget för att 
kunna skriva ner intervjuerna och i dessa söka de fakta om 
kompetensutveckling som jag behöver för att kunna besvara min 
frågeställning. 
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3.5 Studiens tillförlitlighet 
 

Eftersom det här är en liten undersökning är allmängiltigheten begränsad, 
trovärdigheten att det skulle vara så här överallt är inte särskilt stor, det är ju 
också så att svaren på en intervju med öppna frågor och frågor om lärarnas 
upplevelse av en företeelse blir väldigt subjektiva och personliga. Även om 
jag intervjuar flera lärare på samma skola är kanske inte deras upplevelse av 
situationen på skolan densamma. Jag hoppas trots det att den här 
undersökningen ska ge några indikationer om lärarnas syn på 
kompetensutvecklingen inom sina karaktärsämnen. 

 
 

3.6 Metoddiskussion 
 
Det finns både för- och nackdelar med de flesta metoder. Att genomföra en 
intervjustudie har de fördelarna att man kan förtydliga och vidareutveckla 
frågorna under undersökningens gång, vilket man inte kan vid en 
enkätundersökning. Till exempel kom vi i en av mina intervjuer in på en 
diskussion om ekonomi och att läraren ifråga försökt lägga fram förslag på 
kompetensutveckling, men inte känt att han fått någon respons från skolan. 
Nackdelen är att du får ett ganska omfattande material som kan vara 
tidsödande att gå igenom när du ska sammanställa resultatet och redovisa vad 
undersökningen egentligen gett för svar. Min kortaste intervju tog ca 20 
minuter, och den längsta som vi genomförde över en kopp kaffe varade i över 
1 timma. Den tenderade dock att innehålla en del som inte alls var relevant för 
undersökningen. Det finns också en risk att studien påverkas av den så kallade 
intervjuareffekten då intervjuaren uppträder på ett sätt som gör att de som blir 
intervjuade förstår, medvetet eller omedvetet, att ett visst svar förväntas av 
dem. 
 Jag märkte också att den plats där intervjun ägde rum påverkade hur 
intervjusituationen blev. Under den första intervjun befann vi oss på ett café, 
miljön gjorde att intervjun blev till ett avslappnat samtal över en kopp kaffe, 
vilket var bra eftersom jag ville att det inte skulle bli någon spänd situation 
med bara frågor och svar. Nackdelen med denna plats var att det i efterhand 
var en del störande ljud på inspelningen när jag skulle skriva ut intervjun, 
emellanåt var det lite svårt att höra vad som sades i intervjun. Den andra 
intervjun genomfördes i personalrummet på den aktuella skolan, det var inte 
heller något optimalt ställe att vara på eftersom vi då och då blev avbrutna av 
elever som hade frågor om sina lektioner och kollegor som kom och gick när 
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de hade lite ledig tid. Under den tredje intervjun satte vi oss för oss själva i ett 
avskilt grupprum på skolan, ur störningssynpunkt var detta den bästa 
intervjun, men det blev inte ett lika avslappnat samtal som med de tidigare 
lärarna. Då vi satt för oss själva blev det lite mer tydligt att det var en 
intervjusituation och det blev lite mer av bara frågor och svar istället för ett 
samtal.  
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4. Resultat 
 
Som framgått av presentationen av lärarna i stycket om hur urvalet gjorts har 
de arbetat som lärare 2 år, 7 år och 15 år, två av dem på en kommunal skola 
och en på en friskola. Jag upptäckte inga större skillnader i hur de upplevde 
kompetensutvecklingsbehovet på sin arbetsplats och kommer därför redovisa 
resultaten utan att göra några jämförelser mellan friskola och kommunal 
skola. På några av frågorna skilde sig resultatet åt beroende på antalet år 
personen arbetat som lärare och endast på dessa frågor kommer jag att 
redovisa resultaten för var och en av de intervjuade lärarna, på de övriga 
kommer jag bara att redovisa vad den allmänna uppfattningen var. 
(Utgångsfrågor se bilaga 1) 
 
Lärare 1 som bara arbetat som lärare i 2 år jobbar extra som chaufför på sin 
fritid och tycker därför att han hänger med i utvecklingen ganska bra 
eftersom han fortfarande befinner sig i den världen då och då. Lärare 2 har 
ingen erfarenhet från sitt yrkesliv av de digitala färdskrivare som kommit på 
senare år, men anser sig ha lätt för att lära så han tycker inte att det finns 
några problem med utvecklingen i branschen. Lärare tre som befunnit sig i 
skolans värld längst, 15 år, tycker att det är mycket som hänt sen han slutade 
köra lastbil. På den tiden fanns varken GPS-navigering, datorer eller digitala 
färdskrivare i bilarna. De här sakerna är något som han varit tvungen att lära 
sig i efterhand eftersom han aldrig använt dem under sitt yrkesliv som 
chaufför.  
 
På frågan om vad de har för erfarenheter av att arbeta extra som chaufför 
parallellt med sitt läraryrke svarade lärare 1 att han jobbar extra då och då, 
lärare 2 svarade att han jobbade extra lite i början av sin lärarkarriär men att 
det blev för jobbigt att ha två olika arbeten samtidigt så han slutade köra 
extra för att koncentrera sig helt på läraryrket. Lärare 3 har inte kunnat arbeta 
extra som lastbilschaufför, en skada för många år sedan tvingade honom att 
byta yrke för att spara på kroppen. 
 
Alla tre lärarna säger att det de gör för att hålla sig uppdaterade med 
yrkesnyheter är att läsa facktidningar, en del sådana har de på arbetsplatsen. 
Sen säger de att de diskuterar med kollegorna i arbetslaget när det är något de 
fått reda på ska förändras inom transportyrket, något de hört eller läst om. Att 
ta vara på APU-besöken, åka på branschmässor eller vara ute på något 
företag är andra saker de tycker att man skulle kunna göra mycket mera av 
för att inte tappa kontakten med sitt ”gamla” yrke. En av lärarna talar om för 
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mig att det ofta händer att eleverna berättar om sina upplevelser och nya 
erfarenheter när de kommer tillbaka till skolan efter en APU-period. Han 
tycker det är viktigt att man tar fasta på dessa upplevelser och drar nytta av 
dem i undervisningen för att eleverna på så sätt ska få en situationsanpassad 
inlärning. 
 
På frågan om vad skolan gör för att underlätta kontakten med yrkeskåren 
berättar ett par av lärarna att skolan har ett lokalt programråd där det ingår 
både lärare och representanter från branschen, det lokala programrådet är 
något som alla yrkesskolor ska ha. Det ska vara en koppling mellan 
branschen och skolan, det är bara det att inte alla yrkeslärarna på skolan är 
med i detta utan bara några av dem. En av lärarna säger att han inte tror att 
det lokala programrådet bidrar till så mycket som man kan önska då det 
oftast inte kommer fram så många konkreta saker utan mest diskuteras 
allmänt och man dricker kaffe och så blir det lätt en skvallercentral 
 
Som kompetensutveckling har de fått några studiebesök. Lärare 3 har 
dessutom fått utbildning i hur de digitala färdskrivarna fungerar. De skulle 
gärna vilja att skolan såg till att de kunde vara ute på något företag någon dag 
per läsår. En av lärarna tyckte att det vore bra om de kunde vara ute på 
företag någon vecka per år, men insåg att det nog inte skulle gå att passa ihop 
med undervisningen. Ett annat förslag som kom upp under intervjuerna var 
att man kunde göra någon studieresa med bara personalen. I undervisningen 
träffar de ju mest eleverna och kanske pratar med varandra lite på rasterna 
bara. Synpunkten var att det kanske blir lite andra diskussioner om man 
kommer iväg någonstans med personalen där de kan diskutera saker utan att 
bli avbrutna av eleverna eller att det är dags för nästa lektion. Får man lite 
mer tid kan det kanske utveckla sig till att man lär sig något viktigt av att 
diskutera med kollegorna. Ett annat önskemål var att de ville komma iväg på 
fler studiebesök, kanske få se hur en modern terminal fungerar eller hur man 
kan utveckla undervisningen med hjälp av simulatorer. En lärare tyckte att 
hans skola kunde bli bättre på att ta in branschfolk som föreläsare på 
lektioner och då gärna inte bara personer i ledande befattningar som det 
oftast blir, utan de som jobbar som chaufförer eller liknande. Han sa att han 
själv skulle försöka att börja använda sig mer av utomstående personer i 
undervisningen om han bara hittar de som vill och har tid att komma. Han 
skulle framföra sin önskan till det lokala programrådet och se om de kan 
hjälpa till att ta fram en lista på lämpliga personer.  
Det framkom också under intervjuerna att skolledningen ofta skyller på 
ekonomin när personalen på skolan ger förslag till någon form av 
kompetensutveckling. En av lärarna berättade att han vid flera tillfällen gett 
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förslag på olika saker som skulle kunna vara kompetensutvecklande för 
personalen men inte fått någon respons på dessa från rektor och skolledning. 
Han menar att det skulle löna sig för skolan och eleverna om skolledningen 
såg till att lärarna fick utveckla sina kunskaper på flera olika sätt och inte 
bara gå de absolut nödvändigaste kurserna som till exempel förnyelse av 
förarprövarbehörighet och hantering av farligt gods. 
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5. Diskussion 
 

I följande avsnitt kommer jag försöka besvara min frågeställning och 
diskutera lite kring mina egna uppfattningar innan och efter undersökningen, 
samt ge förslag på hur man skulle kunna gå vidare och utveckla 
undersökningen eller vinkla den ur ett annat perspektiv. 
 

 

5.1 Slutdiskussion 
 
Det här arbetet har varit spännande och lärorikt, samtidigt som det har varit en 
utmaning. När jag började fundera på vad jag ville skriva om i mitt 
examensarbete kom jag fram till att jag ville undersöka vad yrkeslärare gör 
för att hålla sig uppdaterade med vad som händer på utvecklingsfronten i den 
bransch de utbildar inom och vad skolan de arbetar på ger för 
kompetensutveckling inom karaktärsämnena. Det första jag gjorde i min 
litteraturstudie var att försöka reda ut begreppen kompetens och 
kompetensutveckling, vilket inte var det lättaste eftersom det fanns väldigt 
olika definitioner av begreppen. Slutligen kände jag att den definition som 
mest passade min uppfattning var Andersson (2000) som skrev 
”kompetensutveckling är olika system av åtgärder som används för att höja en 
medarbetares, en grupps eller ett företags kompetens inom ett visst område. 
Kompetensutveckling kan åstadkommas genom att individen eller företaget 
bättre använder sig av befintliga resurser, utvecklar resurser genom till 
exempel utbildning men också genom en rad andra åtgärder.” För lärarna i 
min undersökning hade kompetensutvecklingen bestått av utbildning i form 
av en kurs för att lära sig hantera digitala färdskrivare och av studiebesök där 
de bland annat fått se hur man kan använda sig av simulatorer för att förnya 
undervisningen. Vad jag sedan upptäckte var att det mesta som skrivs om 
kompetensutveckling handlar om att förbättra sina pedagogiska kompetenser, 
inte att bli bättre eller förnya sina kunskaper om yrket man ska undervisa i. 
Jag fastnade dock för Göranzon och den grupp av forskare han ingår i, som 
arbetar mycket med att forska om tyst kunskap och det de kallar levande 
kunskap, som innebär att kunskapen finns i en verksamhet. Jag är själv en 
praktiker som tycker det är lättast att lära genom att göra. Att kunskapen är 
kopplad till en verksamhet såg jag också i mina intervjusvar där lärarna ansåg 
att de skulle kunna utnyttja den tid de är ute på APU-besök hos eleverna 
bättre. Det skulle också göra att de har större möjlighet att uppfylla målen i 
lpf94 där det står att läraren skall utnyttja kunskaper och erfarenheter av 
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arbets- och samhällsliv som eleverna får under utbildningen, och använda 
detta i undervisningen.  
 
I början av den här undersökningen, innan intervjuerna, hade jag 
föreställningen att de lärare som arbetat ett tag inom skolan inte hade så höga 
ambitioner att lära sig nya saker och ta reda på vad som händer ute i 
branschverksamheterna. Jag trodde inte heller att skolorna så gärna lade 
resurser på utbildning inom karaktärsämnena eftersom det mesta jag läst 
handlade om att utveckla sina pedagogiska kompetenser. Jag insåg dock under 
arbetets gång att jag bara delvis hade rätt, Coopey menar att personer i 
nyckelpositioner är de som har kontakter och makt att styra 
överkunskapsutvecklingen. Enligt skollagen skall varje kommun och 
landsting se till att kompetensutveckling anordnas för den personal som har 
hand om utbildningen, ändå beskriver en av mina informanter flera situationer 
då han föreslagit olika typer av kompetensutveckling, men inte fått någon 
respons från skolledningen. Denna tycks ofta skylla på ekonomin och att de 
olika förslagen inte passar in i budgeten för tillfället. På en punkt hade jag 
dock. fel, alla de lärare jag pratade med tyckte att de hade bra koll på det som 
hände i yrkeskåren och att de fått relevant kompetensutveckling. Den lärare 
som arbetat längst hade gått utbildningar för att komplettera de kunskaper 
som han inte fått under tiden han varit aktiv i transportbranschen, t ex de 
digitala färdskrivarna och de båda andra arbetade eller hade arbetat extra som 
chaufförer efter att de påbörjat sin lärarbana. Man kan alltså konstatera att de 
uppfyller kraven i lpf94 om att vara medveten om sina egna kunskaper och 
förmågor samt behov av utveckling,; ”krav på medvetenhet om den egna och 
andras kompetens”. De är också medvetna om att de skulle kunna lära sig mer 
om de fick vara mer ute på företag och i deras dagliga verksamhet. Detta vill 
de för att, som Braverman uttrycker det, för en yrkesman innebär 
yrkesskicklighet att man bemästrar sitt arbetsområde, att man har nödvändiga 
kunskaper om arbetsuppgifter och material och de allmänna förmågor som 
krävs för att kunna genomföra sitt jobb. För en yrkeslärare innebär det att ha 
de kunskaper som krävs för att skapa kompetenta och anställningsbara 
ungdomar som ska fortsätta ut i arbetslivet.  
 
 Det de ansåg att de ville ha mer av i sin kompetensutveckling var att de ville 
ha mer kontakt med yrkeskåren, till exempel vara ute på olika transportföretag 
någon gång per läsår. Detta stämmer bra överens med det Ingela Josefson 
(enligt Molander 1997) vill framhäva, att det är i verksamheten man lär sig 
bäst. Att det är där den ”levande kunskapen” utvecklas och upprätthålls, bland 
annat talar hon om sjukvårdspersonal som kan se att något inte stämmer trots 
att alla medicinska prover är normala. Så är det i transportbranschen också, 
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man måste lära sig se hur man bäst lastar visst gods eller hur mycket av en 
virkestrave som går på timmerbilen för att kunna bedöma hur många lass man 
måste köra från just den lastplatsen. Detta är bara några exempel på hur man i 
verksamheten lär sig se och bedöma, lärdomar man inte kan få från någon 
bok. 
Det som dock påverkade mig mest var det korta stycke Anita Björlin skrivit i 
Lärarens handbok om att det är lärarens sätt att omsätta skolstadgor och 
läroplaner i den dagliga undervisningen som är grunden för hur skolan lyckas 
med sitt uppdrag. Det spelar ingen roll hur kunnig och kompetent du är, 
varken teoretiskt eller praktiskt, om du inte kan ta eleverna på rätt sätt, 
omsätta dina egna kunskaper så de fungerar i undervisningen och förmedla 
kunskaperna så att eleverna förstår. 

 
 

5.2 Förslag till fortsatt forskning 
 

Det skulle vara intressant att utvidga och vidareutveckla den undersökning jag 
gjort i detta arbete, fler intervjuer, eller en enkätundersökning som når en 
större grupp skulle antagligen ge ett annat och mer generellt resultat än vad 
min begränsade undersökning gjort. Ett annat perspektiv kan vara att jämföra 
olika yrkesgrupper av karaktärsämneslärare, eller se vad rektorerna anser om 
kompetensutvecklingsbehovet hos sina lärare på yrkesprogrammen. Man 
skulle också kunna jämföra om det finns skillnader mellan unga och äldre 
lärare eller om antalet anställningsår påverkar hur de ser på behovet av 
kompetensutveckling och vad de skulle vilja ha för kompetensutveckling. 
Ytterligare en aspekt man kan lägga in i en undersökning är om det finns 
skillnader i kompetensutvecklingen mellan friskolor och kommunala skolor, 
även om jag inte såg några sådana skillnader i den här undersökningen kan de 
kanske upptäckas med ett större antal tillfrågade lärare. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
 

1. Hur länge har du jobbat som lärare? 
 
 

2. Berätta om vad du upplever kring den utveckling som sker i 
transportbranschen. Hur upplever du att du hänger med i den utvecklingen? 
 
 

3. Att arbeta extra som lastbilschaufför parallellt med läraryrket kan vara ett 
sätt att hänga med i utvecklingen. Vad har du för erfarenheter av det? 
 
 

4. Vad gör du för att hålla dig uppdaterad med yrkesnyheter? Finns det andra 
sätt du själv skulle kunna öka din yrkeskompetens på? 
 
 

5. Vad gör skolan för att underlätta kontakten med yrkeskåren? 
 
 

6. Vilken typ av kompetensutveckling har du fått inom ditt/dina 
karaktärsämnen? 
 
 

7. Vad skulle du vilja ha för kompetensutveckling? Har du några förslag på vad 
skolan eller du själv skulle kunna göra mera? 
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