
 

 

 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

Påverkan av kompetens  
Om yrkeslärares syn på kompetensutveckling inom 

karaktärsämnet 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

Falkenberg, 23 augusti 2012 
15 hp 

Utbildningsvetenskap/2UV06L 
Handledare: Jenny Alvunger, Linnéuniversitetet, Institutionen för teknik 

Examinator: Adrian Ratkic, Linnéuniversitetet, Institutionen för teknik 

                              Petra Hygrell 

 



I 

Organisation/ Organization 

Linnéuniversitetet 
Institutionen för teknik 
 
Linnaeus University 
School of Engineering 

Författare/Author(s) 

Petra Hygrell 
 

Dokumenttyp/Type of Document   

Examensarbete/Diploma Work 
 

Handledare/tutor 

Jenny Alvunger 

Examinator/examiner

Adrian Ratkic 

Titel och undertitel/Title and subtitle 

Påverkan av kompetens  

Om yrkeslärares syn på kompetensutveckling inom karaktärsämnet 

Sammanfattning  

Med hjälp av denna kvalitativa undersökning bland yrkeslärare har jag försökt ge en bild av 
yrkeslärarnas upplevelser kring kompetensutveckling inom karaktärsämnet. Hur de går till väga 
för att bevara och utveckla kunskaperna i sina ursprungsyrken. Bland annat ges bilden att 
yrkeslärarna själva får ta ett stort ansvar för kompetensutvecklingen, snarare än rektorer och 
skolledning. 

Nyckelord 

Kompetensutveckling, yrkeslärare, karaktärsämne, yrkeskunskap, ursprungsyrke 

Utgivningsår/Year of issue    

2012                  
 

Språk/Language     

Svenska        

Antal sidor/Number 
of pages 

31 

Internet/WWW  

http://www.lnu.se          



II 

Sammanfattning 
Som yrkeslärare har du två vitt skilda yrkesroller att upprätthålla, dels rollen som 
kompetent lärare och pedagog, samtidigt som du måste vara förtrogen med 
samtliga moment eleverna kommer utföra i karaktärsämnet under sin utbildning. 
Hur gör man då för att förvalta och upprätthålla den yrkeskunskap man införskaffat under 
många yrkesverksamma år, när man nu befinner dig i en ny yrkesroll, i skolans värld? 

 Med hjälp av en kvalitativ studie där jag valt att fokusera på yrkeslärare med olika 
yrkesinriktning, har jag försökt bilda mig en uppfattning om yrkeslärarnas upplevelser 
kring kompetensutveckling inom karaktärsämnet. Jag ger också en kort 
bakgrundsbeskrivning hur utbildningen historiskt sett ut utifrån branschen vilken för mig 
är mest bekant, turismen.  

Det jag kommit fram till har i vissa avseenden inte inneburit ny fakta, utan har snarare 
fastslagit det tidigare forskning redan visat. Exempelvis upplevdes möjligheten till 
kompetensutveckling bland respondenterna som bristfällig. Likaså har jag genom tolkning 
och analys av respondenternas svar kunnat konstatera att rektors och skolledningars stöd 
och intresse rörande dessa frågor upplevts som obefintlig.  

Min undersökning visar att det är av största vikt att inleda samt fördjupa kontakten med 
dels skolledning, d.v.s. bjuda in till samtal rörande vikten av relevant kompetensutveckling 
inom karaktärsämnet., dels med branschen för att på så sätt säkerställa att 
yrkeskompetensen inte bara består utan även utvecklas, även när man lämnat 
ursprungsyrket och istället iträtt rollen som yrkeslärare. 
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Abstract 
Med hjälp av denna kvalitativa undersökning bland yrkeslärare har jag försökt ge en bild av 
yrkeslärarnas upplevelser kring kompetensutveckling inom karaktärsämnet. Hur de går till 
väga för att bevara och utveckla kunskaperna i sina ursprungsyrken. Bland annat ges bilden 
att yrkeslärarna själva får ta ett stort ansvar för kompetensutvecklingen, snarare än rektorer 
och skolledning.  

Nyckelord: Kompetensutveckling, yrkeslärare, karaktärsämne, yrkeskunskap, 
ursprungsyrke 
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Förord 
Med stöd i detta mitt examensarbete avslutar jag nu den resa det inneburit att gå från 
yrkesarbetande inom turismbranschen till att bli yrkeslärare inom turism med formell 
behörighet. Det är en resa som på det stora hela varit enormt givande, rolig och 
spännande. Samtidigt som det stundtals varit minst sagt krävande, inte minst för min 
familj.  

Jag visste förhållandevis tidigt vad jag ville undersöka i samband med mitt examensarbete, 
det svåra har varit att sammanställa frågeställningar vilka förhoppningsvis ska få fram fakta 
vilken kan bidra till undersökningen. Att därefter försöka formulera detta i mitt arbete har 
krävt mycken tid och tankemöda. Arbetet med undersökningen har vidare betytt mycket 
för mig personligen, inte minst då det ökar förståelsen för hur komplex yrkeslärarrollen 
faktiskt är. Jag värdesätter alla tankar, tips och funderingar respondenterna delat med sig 
utav, vilket i sin tur bidragit till tankar och funderingar även hos mig. 

Det är många jag vill tacka, som på olika sätt bidragit under min studietid i allmänhet och 
till detta arbetes uppkomst i synnerhet. Min mentor Viktoria som stöttat och kommit med 
bra feedback, mina härliga kurskamrater, intressanta och givande föreläsningar och 
föreläsare. Mitt största tack och respekt vill jag dock skänka min fantastiska familj: Peter, 
Philip, Fanny och mina föräldrar – utan ert stöd och enorma tro på mig hade detta aldrig 
gått. Arbetet är lika mycket ert. 

Självklart vill jag också tacka mina respondenter, vilka med tid och engagemang delat med 
sig av sina tankar och erfarenheter. Utan ert engagemang hade detta arbete inte kunnat 
sammanställas. 

Tack också till min handledare Jenny som hjälpt mig på vägen med färdigställandet av 
detta arbete. 

Petra Hygrell 

Falkenberg, 28 juli 2012. 
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1 Introduktion 
De senaste åren har debatten kring lärarbehörighet, d.v.s. det mer allmänpedagogiska 
innehållet och lärarnas formella kunskap gått het, inte minst då det talats om den 
kommande lärarlegitimationen. Dock upplever jag att det mer sällan förs diskussioner 
rörande den fortsatta, ständigt pågående processen det innebär att vara en kompetent 
lärare, för lärare i allmänhet och yrkeslärare i synnerhet. Detta då yrkeslärare i själva verket 
har två yrkesroller att upprätthålla. De ska dels iträda rollen som kompetent lärare och 
pedagog, samtidigt som de måste vara förtrogna med samtliga moment eleverna kommer 
utföra i karaktärsämnet under sin utbildning. Hur gör man då för att förvalta och 
upprätthålla den yrkeskunskap man införskaffat under många yrkesverksamma år? Hur 
håller man sig ajour i ett yrke där mycket är så kallad tyst kunskap? Hur ser yrkeslärare på 
kompetensutveckling inom karaktärsämnet, finns det ett behov och hur ombesörjer man 
det? 
 
I denna kvalitativa studie har jag valt att fokusera på yrkeslärare med olika yrkesinriktning, 
där den gemensamma nämnaren är att de är just yrkeslärare. Upplever de att 
kompetensutveckling inom karaktärsämnet är av vikt? Är deras syn på 
kompetensutveckling relevant i förhållande till kursmålen i Gy 11 och den verklighet som 
råder ute i branschen, den verklighet eleverna är på väg att äntra? 
 
Vad säger den nya gymnasiereformen, Gy 11, vilken trädde i kraft höstterminen i fjol 
(2011), om lärares kompetens? Samt vad innebär den för yrkeslärares möjlighet till 
kompetensutveckling inom karaktärsämnet? Belyses kompetensutveckling eller därtill 
relaterade utbildningsmöjligheter på något sätt? 
 
I boken Gymnasieskola 2011, vilken gavs ut i samband med gymnasiereformen, står det att 
läsa att en av regeringens intentioner med reformen är att stärka samarbetet och 
samverkan mellan skola och arbetsliv. Detta för att kunna försäkra att kvaliteten i 
utbildningen är hög och att engagemang från näringsliv och offentlig verksamhet är starkt. 
På så sätt kan båda parter ses som vinnare, är kvaliteten på utbildningen hög medför det i 
förlängningen kompetenta medarbetare ute i branschen. (Skolverket 2011, s. 12) 
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2 Bakgrund 
Under kurs 4 gjorde jag och två medstudenter ett projektarbete där vi studerade på vilket 
sätt samverkan mellan skola och yrkesliv kan förbättras och utvecklas på ett relevant och 
tillfredsställande sätt. Vi kunde då konstatera att många som jobbar i branschen upplever 
elevernas kunskaper inom karaktärsämnet som bristfälliga då de kommer ut i arbetslivet. 
En bilmekaniker antydde att eleverna saknade grundkunskaper. De kan göra felsökningar 
med hjälp av dataprogram, men vet sedan inte hur felet ska rättas till. Vidare fick vi av en 
kvinna inom turismbranschen höra att det inte är ovanligt att eleverna kommer ut med 
inaktuella kunskaper, att de i skolan får titta på bokningssystem vilka inte används längre. 
Jag bestämde mig där och då för att fördjupa mig i ämnet i samband med mitt 
examensarbete och förhoppningsvis kunna bidra till att säkerställa kvaliteten på 
undervisningen inom karaktärsämnet. 
 
I mitt fall har omvandlingen från yrkesverksam inom turismindustrin till yrkeslärare varit i 
mångt och mycket likvärdig en resa. En resa vilken startade med många års 
kunskapsinhämtande i form av arbetslivserfarenhet där jag också fick ta del av all outtalad 
kunskap som ”sitter i väggarna” (s.k. tyst kunskap), till något så komplext som läraryrket i 
allmänhet, och yrkeslärare i synnerhet, innebär. Läraryrket innebär så mycket mer än 
professionell undervisning av eleverna, inte minst administrativt. Utöver undervisningen 
ska du som lärare bland mycket annat följa upp och dokumentera elevernas insatser, vara 
mentor och hålla i utvecklingssamtal. Som karaktärsämneslärare ska du dessutom förvalta 
och vidareutveckla din yrkeskunskap så denna inte stannar upp utan även fortsättningsvis 
kan ses som just yrkesskicklighet. En yrkesskicklighet såpass väl förankrad i kunnande att 
du känner dig trygg nog att kunna förmedla och överföra den till nästa generations 
yrkesverksamma. Att träda in i skolans värld var för mig som att komma till en ny 
världsdel vars kultur jag till en början inte var bekant med. Som yrkesverksam var jag van 
att fatta snabba beslut och kunnandet satt i ryggmärgen, det var inget jag läste mig till. I 
skolan är istället vikten av dokumentation stor. Så till skillnad från mitt ursprungsyrke där 
jag raskt gick vidare efter att ha löst en uppgift (det fanns alltid nya uppgifter att lösa), 
skriver jag i skolan ner allt för att senare kunna gå tillbaka och ta itu med uppgiften igen, 
kunna ta vid där jag sist slutade. 
 
I Skollagen 2 kap. 20 § anges det att du, för att få anställas som lärare utan tidsbegränsning, 
måste ha lärarlegitimation. Dock uppges det lite längre ner finnas några undantag vilka kan 
möjliggöra anställning utan tidsbegränsning, även utan legitimation. Detta gäller bland 
annat om anställningen innebär undervisning i ett yrkesämne i gymnasieskolan. Men 
endast om det saknas sökande som har legitimation, den sökande har tillräcklig kompetens 
för att undervisa i det aktuella ämnet eller på den aktuella kursen, samt det finns skäl att 
anta att den sökande är lämplig att bedriva undervisningen. ( Skolverket 2011, s. 93) 
 
Vad bör en yrkeslärare då ha för förkunskaper för att vara kompetent och ha förmågan att 
utöva undervisning i sitt karaktärsämne? 
Vad görs för att kunskapsinhämtandet inom karaktärsämnet ska fortlöpa istället för att 
yrkeskunnandet ska stagnera? Upplever yrkeslärare att ett behov av kompetensutveckling 
inom karaktärsämnet finns, samt hur hanterar rektor i så fall ansvaret för att denna 
kompetensutveckling träder i kraft? Jag kommer i detta arbete titta på om hjälp till 
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självhjälp bland yrkeslärare upplevs vara relevant för att hålla kvaliteten på undervisningen 
i karaktärsämnet på en för ändamålet tillräckligt hög nivå.  

2.1 Historik - utbildning inom turismbranschen 
För att försöka förstå och förklara vad man som yrkeslärare bör ha för kunskaper och 
kompetenser inom karaktärsämnet för att vara en kompetent lärare ger jag er här några 
exempel. Jag utgår från branschen inom vilken jag känner mig mest förtrogen och bekväm, 
samt har mycket förkunskaper, nämligen min ursprungsbransch turismen. Jag har 
dessvärre inte funnit någon forskning eller liknande på området, vilket gör att jag kommer 
utgå från egna samt bekantas tankar och upplevelser. Samtliga verksamma i branschen.  
 
Det var först på 1990-talet det blev möjligt att studera kurser i turism på gymnasienivå, i 
och med gymnasiereformen som trädde i kraft år 1994.1 Dessförinnan var det endast 
möjligt på eftergymnasial nivå, exempelvis på folkhögskola. Jag läste själv den 1-åriga 
utbildningen Turism och reseliv på Löftadalens folkhögskola direkt efter gymnasiet, följt 
av en 1-årig hotell- och restaurangutbildning innan jag sökte, och fick, jobb som reseledare 
i Alperna. Vanligast var ändå att söka anställning på ett turism-/reseföretag och efter hand 
ha möjlighet till eventuellt avancemang inom företaget. De förkunskaper som generellt 
ofta efterfrågades (och efterfrågas än idag) var språkkunskaper (minst ett språk utöver 
svenska och engelska), tidigare anställningar inom servicesektorn samt ett genuint intresse 
för människor och andra kulturer. Kunde du dessutom skriva med flexibilitet och att du 
var en duktig problemlösare på ditt cv var det fantastiska meriter. Därutöver skiljde det sig 
åt beroende på val av yrke inom branschen, exempelvis är vårdkunskaper meriterande om 
du vill jobba som c/a (cabin attendant = flygvärdinna).  
 
Precis som då är det idag, utöver de grundegenskaper och -kunskaper vilka nämnts ovan, 
stor variation på förkunskapskraven beroende på yrkesroll och nisch inom turismen. Det 
som är gemensamt för samtliga yrken inom branschen är att det mesta lärs ut på plats och 
är i mångt och mycket så kallad tyst kunskap.2 
 
Det som skiljer sig åt idag i förhållande till hur det såg ut före gymnasiereformen -94 är att 
det idag finns en mängd utbildningar vilka gör det möjligt att komma en bit på väg, 

                                                       
1 Gymnasiereformen Lpf 94, det vill säga Läroplan för de frivilliga skolformerna, trädde i kraft inför 
ht. -94. Den innebar bland annat att samtliga gymnasieutbildningar blev treåriga. Det tillkom även 
en del för eleverna valbara kurser, bland annat i turism. 
 
2 Med tyst kunskap menas en kunskap vilken tillämpats genom empirisk fakta, det vill säga är 
grundad på erfarenhet. Vid gediget yrkeskunnande. En outtalad kunskap vilken det inte går att ta 
på, måste snarare utföras i praktiken.  
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exempelvis lära sig grunderna i Amadeus.3 En av de utbildningsmöjligheter som finns att 
tillgå är KY. 4 

 

2.2 Tidigare forskning 
Min upplevelse är att forskningen kring kompetensutveckling för verksamma yrkeslärare är 
ytterst begränsad, vilket inneburit att jag till viss del sökt forskningsrapporter och litteratur 
vilken belyser begreppet ur en mer allmän synvinkel. Jag kommer här presentera ett urval 
av det jag funnit. 

I examensarbetet Den dubbla yrkesrollen, om yrkeslärares kompetensutveckling inom karaktärsämnet 
har Larsson (2010) undersökt hur undervisande lärare i ämnet Rörlig bild upplever sitt 
behov av och möjlighet till kompetensutveckling. Han har gjort en kvalitativ studie där 
han dels valt att intervjua fem lärare vilka undervisar i ämnet Rörlig bild, dels 
representanter från filmbranschen. I sammanfattningen konstaterar han bland annat 
följande: 

(…) det generellt upplevs som att det är svårt att få den kompetensutveckling som man 
önskar, åtminstone inom ramen för arbetstiden i skolan. Huvudorsaken till detta är brist 
på tid, men det saknas också stöd, planering och långsiktighet hos skolledningen. (Larsson 
2010, II )  

Utöver lärarnas behov av kompetensutveckling syftar också Larssons undersökning till att 
visa på vikten av en etablerad branschkontakt för yrkeslärarna. Kontakten i sin tur bör ske 
utifrån lärarperspektivet, snarare än utifrån tidigare yrkesrollers perspektiv. (Larsson 2010, 
II)  

Farajzadeh (2006) har i examensarbetet Kompetensutveckling för gymnasielärare med inriktning mot 
El-programmet, elektronik/datorteknik baserat sin kvalitativa studie på intervjuer med sex 
lärare från Elprogrammets inriktning elektronik/datorteknik. Han framhåller bland annat 
att lärarna i studien var positiva till kompetensutveckling, i synnerhet inom de områden 
där utvecklingen snabbt går framåt. De upplevde dock att tillfällena var för få. Dessutom 
upplevde de att lärarbehörighet (för dem som var obehöriga) utav skolledningen 
värderades högre än kompetenshöjande åtgärder inom karaktärsämnet.  (Farajzadeh 2006, 
s. 38) 

Farajzadeh menar vidare att ”kompetensutveckling ses som nödvändig och relevant, men 
skolans bristande resurser gör att önskemål och krav inte alltid kan uppfyllas” (Farajzadeh 
2006, s. 44) 

                                                       
3 Amadeus är det bokningssystem de flesta i turismbranschen använder då de ska boka flyg, hotell 
och hyrbilar mm till sina kunder. 
 
4 KY står för Kvalificerad Yrkesutbildning vilket är en eftergymnasial utbildningsform som togs i 
bruk år 2002. Har ett nära samarbete med näringslivet. 
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Utöver sitt examensarbete har Farajzadeh (2009) också gjort en fallstudie på magisternivå, 
i vilken han fördjupar sig i frågan om kompetensutveckling av yrkeslärare. Denna gång ur 
rektorers och de offentliga styrdokumentens synvinkel. (Farajzadeh 2009, s. 3) 

Hellmans (2011) examensarbete Yrkeslärare och yrkeskompetens, en undersökning hur 
sjöfartsyrkeslärare kan bevara och utveckla sin yrkeskompetens syftar till att se hur 
sjöfartsyrkeslärarna upplever sin sjöfartsrelaterade yrkeskompetensutveckling och också 
hur den kan utvecklas framöver. Han har låtit tolv sjöfartsyrkeslärare delta i en 
enkätundersökning, utav vilka han senare intervjuat fem.  

Hellman (2011) menar bland annat att ”en lärare som har aktuell kompetens har större 
möjlighet att tolka styrdokumenten korrekt och därmed förmedla rätt kunskap till sina 
elever” (Hellman 2011, s. 4) 

Undersökningen pekar bland annat på att sjöfartsyrkeslärarnas yrkeskompetensutveckling 
var förhållandevis dålig, vilket delvis förklaras med tidsbrist. Det verkar vidare som om 
flertalet lärare vilka undervisat i tio år eller mer haft större möjlighet till 
kompetensutveckling än de lärare som jobbat kortare tid. (Hellman 2011, s. 31) 

(…) skolan bör vara mer aktiv (…) det bör finnas en ”röd tråd” och en långsiktig plan för 
yrkeskompetensutvecklingen. Skolans roll är avgörande i sammanhanget (…) en mer 
långsiktig plan men också kortsiktig plan bör utformas på individnivå. (Hellman 2011, s. 
32) 
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att försöka få en bild av hur yrkeslärare ser på sitt behov av 
kompetensutveckling för att hålla sig ajour med branschen. Hur kan yrkeslärarens 
kompetensutveckling utformas för att (på bästa sätt) tillgodose kunskapsbehovet hos 
yrkeslärarna? På vilka sätt anser yrkeslärare att kompetensutveckling kan påverka 
undervisningskvaliteten? Hur hanterar rektor ansvaret för att relevant fortbildning inom 
karaktärsämnet kommer till stånd? Hur får yrkeslärare till stånd en tudelad 
kompetensutveckling – dels inom läraryrket, dels inom ursprungsyrket? 
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4 Metod 
Valet av forskningsmetod är av naturliga skäl av stor vikt då du genomför en 
undersökning. En kvalitativ studie syftar till att bli en studie vilken är mer djupgående, 
vilket är att föredra om det man strävar efter är att kunna analysera resultatet man får 
fram, d.v.s. själv kunna tolka och försöka förstå det respondenterna uttrycker. I en 
kvantitativ studie belyser man mer på bredden. Metoden är därför bra då man vill få fram 
vad ett genomsnitt (av befolkningen) tycker om en specifik fråga. Man vänder sig till ett 
större urval respondenter och kan på så sätt få fram säkra, mer generella slutsatser. 
Kvantitativa studier utförs därför ofta med hjälp av enkäter, vilka är enkla att sammanställa 
då kvantiteten är betydande. (Patel & Davidson, 2011) 
 
För att komma fram till vilken metod som är mest relevant behöver jag konkretisera vad 
jag vill få fram med min undersökning. 

4.1 Undersökningsmetod 
Det jag är intresserad av och vill studera närmare i denna undersökning är hur det ligger till 
med kompetensutvecklingen för verksamma yrkeslärare. Jag vill få inblick i hur de själva 
upplever sitt behov av kompetensutveckling, är det något de anser behövs. Samt hur anser 
de att rektor hanterar ansvaret för att relevant fortbildning inom karaktärsämnet kommer 
till stånd. Mitt val föll därför på en kvalitativ studie med ett fåtal, mer djupgående 
intervjuer. 
 
Jag utgick från en intervjuguide för att få en likvärdighet och röd tråd vid samtliga 
intervjuer. Guidens fasta, förutbestämda frågor kompletterades med diverse följdfrågor 
anpassade efter situationen; en delvis strukturerad intervju. 

4.2 Urval och undersökningsgrupp 
I studien har jag intervjuat sju lärare vilka samtliga undervisar i karaktärsämnen på 
yrkesförberedande program. Jag har strävat efter att få till en så jämn könsfördelning bland 
respondenterna som möjligt, vilket slutligen innebar tre män och fyra kvinnor. Min 
ursprungliga tanke var att endast intervjua lärare yrkesverksamma inom turism (eftersom 
det är där jag har min bakgrund), vilket dessvärre visade sig vara svårt att genomföra. 
Framförallt då det i staden där jag verkar inte finns fler än två sådana lärare, vilka 
dessutom själva studerar till att bli behöriga. Jag lyckades inte heller få kontakt med 
tillräckligt många respondenter med den specifika inriktningen på andra orter inom den 
tidsram jag satt till förfogande. 

Mina respondenter kom jag i kontakt med genom personliga kontakter, bl.a. tidigare 
lärarkollegor, jag har på ett antal gymnasieskolor. Vid besök på respektive skola hjälpte de 
till att förmedla kontakt med verksamma yrkeslärare. Dessa tillfrågades om ett eventuellt 
deltagande. 
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Fem av respondenterna är behöriga yrkeslärare. Lika många jobbar på friskolor, övriga två 
är på kommunala skolor. Samtliga respondenter utom en har tillsvidaretjänst. De har varit 
lärare i ett spann från 4,5 till 21 år. Sammanlagt har de jobbat cirka 70 år inom skolan. 
Samtliga respondenter har varit verksamma inom sina respektive ursprungsyrken tidigare, 
d.v.s. har dubbla yrkesroller. För att underlätta läsningen och förstå respektive respondents 
ståndpunkter och åsikter i resultatdelen kommer jag här presentera lärarna samt deras 
bakgrund lite närmre. 
 
Lärare 1 (L1) Man, 33 år. Behörig yrkeslärare på estetiska programmet. Tillsvidareanställd 
på en friskola, arbetat åtta år som lärare. Har arbetat som skådespelare, musiker, 
producent, dramaledare, gjort layout... Det vill säga yrken relevanta för programmets 
inriktning sedan han gick ut gymnasiet för fjorton år sedan. Jobbar till och från som 
skådespelare och musiker vid sidan om läraryrket. 
 
Lärare 2 (L2) Kvinna, 40 år. Obehörig lärare på hantverksprogrammet (inriktning stylist). 
Tillsvidareanställd på en friskola, arbetat 4,5 år som lärare. Har varit egenföretagare, 
frilansande makeup artist och ägt skönhetssalong. Varit konsult för ett medicinskt 
hudvårdsmärke. Har jobbat som makeupartist till och från i 22 år. Samtliga yrken med 
relevans för karaktärsämnet. 
 
Lärare 3 (L3) Kvinna, 40 år. Nyutexaminerad frisörlärare sedan 0,5 år. Tillsvidareanställd 
på en friskola, jobbat som lärare i 4,5 år. Har jobbat som frisör, dels som anställd dels som 
egenföretagare i 24 år. 
 
Lärare 4 (L4) Man, 51 år. Behörig yrkeslärare på estetiska programmet (bild och 
formgivning). Tillsvidareanställd på en friskola. Jobbat som lärare i 21 år. Har tidigare 
jobbat som snickare, radiopratare, konststudier, musiker, diverse ungdomsarbete. 
 
Lärare 5 (L5) Man, 46 år. Behörig yrkeslärare på Restaurang och livsmedelsprogrammet 
(bageri och konditori). Tillsvidareanställd på en kommunal skola. Jobbat som lärare i 16 år. 
Har hållit på med yrket hela livet, bland annat på kryssningsbåtar i 5,5 år, haft eget företag 
samt jobbat på diverse bagerier och konditorier. De första sex åren som lärare jobbade han 
extra som konditor varje helg. Var i yrket 16 år innan han blev lärare. 
 
Lärare 6 (L6) Kvinna, 61 år. Behörig yrkeslärare inom hantverksprogrammet (frisör). 
Tillsvidareanställd på friskola, jobbat som lärare i 13,5 år. Hade varit yrkesverksam frisör i 
32 år innan hon blev lärare. Hon har tagit hand om kunder, haft hand om elever, varit 
egenföretagare, haft anställda, suttit med i utbildningsnämnden samt varit föreläsare. 
 
Lärare 7 (L7) Kvinna, 53 år. Obehörig lärare på Hotell och turismprogrammet. 
Visstidsanställd på en kommunal skola, jobbat som lärare i 7 år. Har jobbat inom yrken 
relevanta för karaktärsämnet mer eller mindre hela sitt yrkesverksamma liv. Bland annat 
inom hotell och konferens, på resebyrå, som flygvärdinna och som guide, dels i Sverige, 
dels utomlands. 
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4.3 Genomförande av undersökning 
Inför intervjutillfällena har jag till respondenterna sänt ut en intervjuguide med tillhörande 
missivbrev där jag gett en kort bakgrund samt beskrivit undersökningens syfte. 
Intervjuguiden fick respektive lärare ta del av i god tid före intervjutillfället, för att samtalet 
skulle bli så sammanhängande som möjligt. Avsikten med guiden har varit att 
respondenterna på så sätt ska ha haft möjlighet att förbereda sig och reflektera kring 
eventuella svar. Utöver de huvudfrågor vilka var formulerade i guiden kompletterade jag 
med följdfrågor anpassade efter situationen. På så sätt gavs utrymme för eventuella 
perspektiv och infallsvinklar jag inte reflekterat över tidigare. 
 
Samtliga intervjuer har utförts vid personliga möten förlagda till respektive lärares 
arbetsplats. Jag har strävat efter att få till s.k. delvis strukturerade intervjuer, vilket innebär 
att intervjun snarast kan ses som ett samtal vid vilket respondenten och jag som 
intervjuare interagerar under mer avslappnade former. Tonen blir mer lättsam och 
sannolikheten att kunna nå mer på djupet ökar. (Stukát 2011, s. 43) 
 
För att själv kunna delta aktivt under intervjun har jag valt att spela in samtliga samtal. 
Detta har skett med hjälp av en röstapplikation på min mobil, vilket varit smidigt då det 
inneburit minimalt med teknik. Samtliga intervjuer genomfördes under ett par veckor i 
månadsskiftet mars-april 2012. Jag vände mig till skolor där jag hade personliga kontakter 
vilka jag åkte ut och besökte. Väl på plats berättade mina kontakter vilka som var 
verksamma yrkeslärare. Jag tog personlig kontakt med dessa och de med intresse fick ett 
exemplar av min studieguide och missivbrev. Några dagar senare återkom jag och 
genomförde intervjun. Efter avslutad intervju har materialet transkriberats. 

4.4 Etiska överväganden 
Samtliga respondenter har på ett tydligt sätt blivit informerade om arbetets syfte, dels 
skriftligen då de fick ta del av intervjuguide med tillhörande följebrev, dels muntligen vid 
intervjutillfället. Jag upplyste om att deltagandet var frivilligt samt att vederbörande 
självfallet fick avböja att svara på frågor eller avsluta intervjun närhelst de önskade. För att 
kunna garantera anonymitet har jag vid transkriberingen avidentifierat samtliga 
respondenter. De har dessutom fått möjlighet att läsa igenom det transkriberade materialet 
gällande deras intervju. 

4.5 Metodkritik 
Det jag kommit fram till i denna kvalitativa undersökning är respondenternas verklighet 
och vardag. En verklighet och vardag jag försökt tolka utifrån deras svar och senare 
analyserat. Vi har gemensamt, respondenterna och jag, en lång och gedigen 
yrkeserfarenhet, dels som yrkeslärare men framförallt inom våra respektive 
ursprungsyrken. Nästan 80 års erfarenhet av läraryrket och drygt 160 års erfarenhet inom 
våra ursprungsyrken. Trots detta är det endast ett axplock av hur kompetensutveckling kan 
upplevas bland yrkeslärare i dagens Sverige.  
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Valet av kvalitativ studie som undersökningsmetod kan även innebära risk för påverkan 
från mig som intervjuare gentemot respondenterna under själva intervjutillfället, så kallad 
intervjuareffekt.5 Detta eftersom mitt tonfall, ordval eller kroppsspråk kan få 
respondenterna att omvärdera det de vill få sagt utifrån vad de tror jag vill få fram/höra. 
Detta kan få följden att svaren jag samlar in inte har en särskilt hög sanningshalt, trots min 
vilja till objektivitet. (Stukát 2011, s. 43) 
 
Att som jag välja en delvis strukturerad form på mina intervjuer kan medföra svårigheter 
då jag tolkar och analyserar resultatet. Detta eftersom respondenterna haft ett relativt stort 
spelrum, vilket i sin tur kan göra att jämförbarheten mellan intervjuerna minskar. (Stukát 
2011, s. 43) 
 

                                                       
5 Med intervjuareffekt avses att intervjuaren uppträder med ordval, tonfall, ansiktsuttryck på ett 
sådant sätt att den som intervjuas förstår - medvetet eller omedvetet - vad som förväntas av dem. 
Svaren blir inte riktigt ärliga och sanna. (Stukát 2011, s. 43) 



12 

Petra Hygrell 

 



13 

Petra Hygrell 

5 Resultat 
I följande kapitel kommer jag redogöra för vad jag kommit fram till vid sammanställningen 
av de intervjuer jag haft förmånen att ha med sju stycken yrkeslärare på kommunala 
respektive fristående gymnasieskolor. Att notera är att det jag här redogör för är 
respondenternas syn på diverse frågeställningar i ett antal frågor. De resultat som 
framkommer är med andra ord respondenternas vardagliga upplevelser vilka jag sedan 
tolkat och sammanställt. 
 
För att underlätta läsningen och få det mer lättöverskådligt har jag valt att ha diverse 
underrubriker, samtliga med utgångspunkt från den intervjuguide (se bilaga nr. 1 och 2 ) 
jag lät respondenterna ta del av inför respektive intervju. Vidare kommer jag koppla 
intervjusvaren till tidigare forskning och litteratur.  

5.1 Definition av ordet kompetens 
Lärande innebär i ett vidare perspektiv att besitta information, ha färdighet och förståelse, 
samt förmågan att bedöma vilken information, vilka färdigheter och vilken förståelse som 
är relevant i ett visst sammanhang. (Säljö 2010, s. 141) På senare år har termen lärande 
slutat användas om det är ett helhetsinriktat lärande det syftas på, istället används 
begreppet kompetens. 
 
“Kompetens är alltså ett helhetsbegrepp som integrerar allt som krävs för att man ska 
klara av en viss situation eller ett visst sammanhang. De konkreta kvalifikationerna 
införlivas i den personlighetsförankrade kompetensen.” (Illeris 2008, s. 160) Det första jag 
ville få klarhet i var hur yrkeslärarna definierar ordet kompetens. L3 svarar att “kompetens 
är något man innehar, man äger en förmåga, kunskap. Som man får förvalta för att 
behålla.” Ett liknande spår är lärare 1 inne på då han menar att kompetens hänger samman 
med kunskapsbegreppet. Han syftar då på de fyra f:en - fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. (Gy 11, s. 8) Gemensamt för samtliga respondenter (L1 - L7) är att de 
trycker på kunnande och erfarenhet. 

5.1.1 Yrkeslärarens kompetensbehov 
Vad bör man då ha för kunskaper för att vara en kompetent yrkeslärare? Det visar sig vara 
något även respondenterna reflekterat över. “Intresse av att jobba med unga människor. 
Vi behöver dock ha mer kunskap om själva ungdomskulturen, det borde ingå i 
lärarutbildningen. Och självklart arbetslivserfarenhet och branschkunskap” svarar L6 
direkt. 
 
L5 anser att en gedigen bakgrund med många år i yrket är av yttersta vikt. Att vara 
förtrogen med samtliga moment eleverna kommer att utföra under sin utbildning. En 
kombination av yrkeskunskaper och lärarbehörighet, man måste stå stadigt på båda benen. 
Det är en åsikt som delas av L7 som menar att trygghet i ursprungsyrket är en 
förutsättning för att kunna motivera eleverna. Även L1 är inne på samma spår när han 
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uttrycker att djup kunskap inom karaktärsämnet kombinerat med en genuin glädje inför 
det är avgörande. Samt att man håller sig ajour. 
 
L4 trycker på förmågan att skapa bra relationer, att kunna interagera med eleverna på ett 
för ändamålet relevant sätt. Att kunna möta dessa där de är, det är en av grundpelarna i 
läraryrket. Förklara (och översätta) facktermer vilka används i karaktärsämnet till en nivå 
förståelig för eleverna. Samt uppmuntra dem till att bli självständiga, kritiskt tänkande 
individer vilka aktivt deltar i samhället. (Gy 11, s. 6) 
 
L3 tolkar yrkeslärarens kompetensbehov på följande sätt: 
 
“Man måste kunna yrket (...) samt ha förmågan att vilja utvecklas. Har man läst till lärare 
blir man ju inte någon form av lärarpersonlighet (...) man har en massa fakta men lär sig 
inte hur man ska utveckla sitt ledarskap (...) man måste vara öppen för hur man ska 
handskas med ungdomar (...) allt bygger på relationer, för att nå eleven och individanpassa 
så mycket som möjligt (...) för att vara en kompetent yrkeslärare behöver du vara hälften 
yrke, hälften lärare (...) kanske med lite övervikt på yrket.” 
 
Den enda av de sju respondenterna som utmärker sig är L2. Visserligen upplever hon 
genuin yrkeskunskap som en förutsättning för att vara en kompetent yrkeslärare, precis 
som övriga respondenter. Detta för att eleverna ska få möjlighet att lära allt från grunden. 
Däremot anser hon inte att en lärarbehörighet behövs, då det är yrket eleverna ska lära sig. 

5.1.2 Kompetensutveckling 
Det samlade begreppet vilket innebär att förvalta, och framförallt förädla den kompetens 
man besitter är kompetensutveckling. Hur upplever respondenterna sitt behov av 
kompetensutveckling?  
 
Samtliga respondenter var inne på samma linje, nämligen att kompetensutveckling inom 
karaktärsämnet inte bara är att föredra, det är något som är absolut nödvändigt. Jag skulle 
vilja påstå att det är en fortsättning på föregående punkts frågeställning, vad man bör ha 
för förkunskaper för att vara en kompetent yrkeslärare, de egenskaper och kompetenser 
respondenterna upplevde som kännetecken för att vara en kompetent yrkeslärare behöver 
förädlas och förnyas för att kvaliteten ska bestå.        
 
“Hur ska man annars vara trovärdig som yrkeslärare, om man inte är uppdaterad och vet 
vad som händer i branschen?” uttryckte sig L7.   
 
L4 påpekar att det måste finnas en vilja hos en huvudman (syftar här på rektor och 
skolledning). Om de finner kompetensutveckling betydelsefull tror han det blir enklare för 
lärarna att se möjligheter. Att se inom vilken nisch av yrket (det finns ofta ett flertal olika 
inriktningar inom en yrkesgrupp) det behöver tillsättas kompetensutveckling för att på så 
sätt kunna hålla sig så uppdaterad som möjligt. Sätta in resurserna där de gör bäst nytta för 
tillfället.  
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Alla yrkeslärare jag intervjuat känner av den snabba utvecklingstakten inom sina 
ursprungsyrken, något som kan komma i uttryck på följande sätt: 
“Alla branscher, men kanske framförallt min, förändras väldigt snabbt. Det är mode, det är 
nyheter. Exempelvis det här med surdeg. Det är väldigt inne idag och det var det inte för 
15-20 år sedan. (...) Så kompetensutveckling är jätteviktigt i alla avseenden. För att kunna 
ge rätt kunskap, det som gäller idag”. Sagt av L5. 
 
En annan åsikt som delas av respondenterna är den vilken L6 beskriver på följande sätt:  
 
“Kompetensutveckling är jätteviktigt! Vi måste ju få stimulans/fortbildning för att finna 
motivation för att sedan kunna motivera eleverna.” 
 
Samtliga respondenter är med andra ord inne på vikten av kompetensutveckling som en 
motivationsmotor. Att bränsle i form av stimulans och fortbildning är nödvändigt för att 
kunna driva motorn vidare och komma eleverna till godo i form av motivation. 

5.1.3 Tillgodosett behov 
Så hur ser det då ut för respondenterna i deras vardag ute på respektive skola, får de den 
kompetensutveckling de alla är överens om att de behöver och efterfrågar? Det visar sig 
vara stor variation bland de berörda skolorna, endast en respondent är på det stora hela 
nöjd med den fortbildning vilken erbjudits. 
 
L1 uppger att han fått möjlighet till en hel del kompetensutveckling relevant för 
karaktärsämnet under tiden han jobbat som lärare. Han har dels fått en kurs i layout, gått 
en fotoutbildning och en utbildning i webbdesign. Den sistnämnda arrangerades av den 
egna arbetsplatsen efter att några lärare gått samman och gemensamt haft önskemål om 
kursen. För L7 har det nästintill varit motsatsen, hon har inte fått någon fortbildning 
under tiden hon jobbat i skolans värld, inte på arbetstid. 
 
Samtliga respondenter är av uppfattningen att det är en självklarhet att hålla sig uppdaterad 
inom sitt ursprungsyrke. Oavsett det sker på arbetstid eller på fritiden. 
 
Exempelvis uttrycker L5 det så här: 
 
“Jag har fått kompetensutveckling men jag har själv fått fixa den, skolan har inte fixat (...) 
bland annat via vår grossist, Nordmills. De har ett stort provbageri i Malmö dit vi kan åka 
ibland. Ha kurser, träffa kollegor och utveckla oss (...) jag har varit iväg på lite andra kurser 
också, en- och tvådagars. Men det är eget intresse, allt är eget intresse när det gäller 
kompetensutveckling.  
 
“På sistone har jag inte frågat dem (ledningen) om det finns något jag kan gå på. Fast det 
är viktigt att hålla sig uppdaterad. När jag började här var det stort fokus på det. Man fick 
leta upp saker man behövde. Då fick man medel för att kunna gå på kurser och sådär (...) 
det var åtta år sedan ungefär. De var tillmötesgående då jag skulle läsa pedagogik, hade 
bara konstutbildningar med mig och läste på distans under ett års tid. Jag har varit på en 
bildlärarkonferens i Stockholm också, i två dagar. Där lärde jag mig mycket. Mötte andra 
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bildlärare och en massa föreläsningar. Fast när jag tänker efter var det fyra år sedan...” (L4) 
 
L2 säger att hon inte fått någon fortbildning inom karaktärsämnet under tiden hon jobbat 
som lärare. Hon har efterfrågat det men inte fått tillsatt några pengar. Istället har hon 
skaffat den kompetensutveckling hon behövt på egen hand, genom att använda sig av sina 
kontakter. Hon ber dem visa henne det senaste, samt söker information via Internet. L6 
uttrycker sig på liknande sätt, hon har under flera års tid bett att få gå en specifik kurs i 
frisörämnet, vilken skulle ge mycket, men blivit nekad på grund av den höga kostnaden. 
Istället har hon tagit hjälp av de frisörer vilka är med på branschträffar och liknande, för 
att på så sätt uppfatta det senaste. Genom att kommunicera och diskutera med dem har 
hon fått del av deras kunskaper och erfarenheter, vilket inneburit att deras kunskaper även 
blivit hennes. ((Jernström & Säljö (red.) 2004, s. 38) L3 har inte varit lärare särskilt länge 
(4,5 år) men har ändå fått möjlighet att gå kurser relevanta för karaktärsämnet. Bland annat 
har hon gått en kurs i tävlingsfrisyrer, vilken var gratis, samt en utbildning i hur 
undervisningen kan göras roligare och lättare.  
 
Sammanfattningsvis upplever alla respondenter kompetensutveckling som enormt viktigt. 
Den fortbildning de tycker sig behöva ser de till att införskaffa oavsett det sker på 
arbetstid eller fritid. 

5.2 Planerad kompetensutveckling 
Hur ser då framtiden ut för mina respondenter, hur ser de på sitt behov av 
kompetensutveckling framöver? Är det någon inplanerad för dem inom överskådlig tid? 
L5 berättar att han redan nästa dag ska upp på en branschmässa i Stockholm, Gastro 
Nord. Få se nyheter och stärka kontakter. Han anser att man som yrkeslärare måste ha en 
vilja att utveckla sin kunskap och kompetens, annars är man ute ur leken. 
 
När jag ställer dessa frågor till L6 ler hon lite och säger att det är mycket hon känner ett 
behov av, men att det inte är något inplanerat framöver. Utöver kompetensutveckling i 
karaktärsämnet efterfrågar hon också en utbildning i konflikthantering. Det är något hon 
anser borde ha ingått i kursutbudet redan då hon gick lärarutbildningen, något som 
missades redan där.  
 
“Det är dessvärre ingen kompetensutveckling inplanerad framöver, även om jag egentligen 
känner ett stort behov av att komma ut och få ny inspiration, ny input. När jag fick 
intervjufrågorna tidigare i veckan fick jag flera bra idéer som jag tänker ta upp med min 
rektor vid medarbetarsamtalet jag ska ha nästa vecka. Känns spännande.” (L7) 
 
Precis som för läraren ovan (L7) är det inte någon kompetensutveckling inplanerad för L4 
inom den närmsta tiden. Delvis på grund av besparingar inom den egna skolan. Även om 
han finner det nödvändigt med tanke på en del nya kurser han fått att undervisa i. “Det 
pratas inte så mycket om kompetensutveckling på min skola just nu, så det är lätt att man 
missar värdefulla tillfällen. Är lite rädd att det jag lär ut inte är det som är mest aktuellt i 
relation till branschen alla gånger.”  
 
Just lärarens ansvarsområden i undervisningssituationen är något som berörs i boken 
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Lärarens handbok (2011). I avsnittet med de yrkesetiska principerna står följande att läsa: 
“Lärare tar därför ansvar för att utveckla sin kompetens både när det gäller yrkets 
utveckling och innehållet i undervisningen. (...) Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning 
ta ansvar inte bara för att eleverna lär, utan också för vad de lär.” (Lärarförbundet 2011, s. 
286) 
 
“Kompetensutveckling kostar inte - det är bristen på kompetens som kostar” (Haglund & 
Ögård 1995, s. 67) 
 
Flera av lärarna uppger att de försöker se tillfällen till kompetensutveckling, exempelvis i 
samband med studiebesök (med eleverna). Väl ute på företaget försöker lärarna ta till sig 
den kunskap företagsrepresentanten förmedlar till eleverna. Detta var något L3 såg som 
förhållandevis lärorikt och positivt i brist på kompetensutveckling vilken är avsedd 
specifikt för henne som lärare. 
 
L1 säger att han haft turen att få kompetensutveckling efterhand det behövts. Han berättar 
att han just nu läser psykologi på distans. Själva utbildningen kostar ingenting, däremot har 
skolan han jobbar på bidragit med kurslitteratur.  
 
“Men nu måste de på något sätt sticka till kompetensutveckling... I och med att jag nu 
börjar jobba på två olika skolor inom koncernen. Det är två nya utbildningar för oss, 
Hantverksutbildningen och något som heter Mode-/trendstylist. Stylist som den ser ut 
idag försvinner. Så det (kompetensutveckling) är något jag anser mig behöva.”  

5.3 Skolledningens roll 
Efter att ha redogjort för hur yrkeslärare upplever sitt behov av kompetensutveckling i 
karaktärsämnet är det intressant att titta på rektor och skollednings roll och ansvar vid 
densamma.  
 
I gymnasiereformen Gy 11, vilken trädde i kraft hösten 2011, står det (precis som i dess 
föregångare läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94) i klartext att det ligger inom 
rektorns ansvarsområden att ombesörja möjlighet till kompetensutveckling för sin 
personal. “Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen 
i förhållande till de nationella målen. Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för 
lärarna och övrig personal i skolan har rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom 
givna ramar, ett särskilt ansvar för att lärare och annan personal får möjligheter till den 
kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter.” 
(Lärarförbundet 2011, s. 74) 
 
Carlström & Carlström Hagman (2006) menar att det finns en direkt koppling mellan 
personalens kompetensutveckling och skolutveckling. Om det satsas på 
kompetensutveckling av personalen medför det även utveckling av skolan i stort och vice 
versa. Det vill säga en växelverkan. (Carlström & Carlström Hagman 2006, s. 25). Se figur 
1. 
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Figur 1 Samband mellan kompetensutveckling och skolutveckling. 

”Den strävan som finns i samtliga styrdokument att utveckla verksamheten berör således 
såväl övergripande förändringar på det nationella planet som lokala ambitioner på enskilda 
enheter. Den röda tråden är att förändringsarbetet ska ske på ett medvetet och planlagt 
sätt.” (Carlström & Carlström Hagman 2006, s. 26)  

När vi nu fått klarhet i vem som äger ansvaret enligt läroplanen undrar jag hur yrkeslärare 
upplever detta i sin vardag. L5 tror det har betydelse vilken kunskap om yrkesämnena 
rektor och skollednings innehar. Har de ett intresse av yrkesämnena och vill erbjuda 
eleverna en högkvalitativ utbildning borde de värdesätta kompetenshöjande åtgärder.  
 
“De har aldrig föreslagit någon fortbildning med relevans för yrkesämnet. (...) Sen att vi 
ska gå på datautbildningar och sådant där är man väldigt mån om att man gör, men yrket, 
kunskapen där, nytänk... det finns inte alls. Det tycker jag är illa, mycket illa. (...) Kanske 
hade varit lättare om man haft en skolledning som förstod och var specialiserad på de 
olika yrkesämnena... Att man behöver ha kompetensutveckling.” 
 
Att rektor och skolledning är pålästa är något också L7 tar upp som en viktig pusselbit. 
Hon menar att det kanske inte kan förväntas att de är experter inom samtliga program, 
men att de åtminstone behöver intressera sig för vilka vindar som blåser inom de olika 
inriktningarna. Är det en större skola kan detta lösas genom en arbetslagsledare som kan 
föra en tät dialog med rektorn, vilken på det sättet kan hållas uppdaterad.  
 
L4 berättar att han egentligen inte vet hur rektorn och skolledningen på hans arbetsplats 
ser på kompetensutveckling. Detta eftersom det inte pratas om det överhuvudtaget. Han 
gissar att de för tillfället prioriterar annat. Han har inte begärt någon fortbildning på 
sistone, eftersom han tror de skulle neka. 
 
“Nu är det bara ekonomi de pratar om, att vi måste ha hit elever, att skolan går dåligt. (...) 
Det är många sådana frågor som kommer upp. (...) Att då gå och begära 
kompetensutveckling, jag tror inte man gör det.” 
 
Samtliga respondenter är överens om på vems initiativ en eventuell kompetensutveckling 
sker på deras respektive skolor, det sker utan undantag på yrkeslärarens initiativ. En av 
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orsakerna till detta är säkerligen rektorns okunskap om vilken kompetens läraren behöver 
utveckla. Något L3 beskriver så här: 
 
“När kompetensutveckling kommer på tal är det på vårt (frisörlärarnas) initiativ, efter att 
vi har diskuterat det och kommit fram till något vi skulle behöva. En rektor eller en 
ledning kan ju inte riktigt veta vad vi behöver. I så fall måste de vara väldigt insatta i alla 
program. Så det ligger i ens egna intresse.” 
 
När jag frågar om vem som bör bestämma innehållet går meningarna däremot något isär. 
L3 anser att det i första ledet är Skolverket och regeringen, eftersom det är de som satt 
riktlinjerna för vad som ska ingå i programmens kurser. Därefter är det yrkesläraren som 
bedömer vad som behövs.  
 
L7 säger att det troligtvis blir bäst om en samverkan mellan lärare, bransch och till viss del 
skolledningen kan träda i kraft. Denna åsikt delas av L1. 
 
 
Lika självklart som en samverkan är för lärarna ovan, lika självklart är det för L4 att 
innehållet i fortbildningen inom karaktärsämnet helt ska bestämmas av yrkeslärarna själva. 
Han anser att skolledningen måste känna det förtroendet för sin personal, att de (lärarna) 
själva vet vad de behöver vidareutveckla för att hålla sig uppdaterade.  
 
L6 tycker skolledningen måste få vara med och bestämma - är det någon kunskap de anser 
att någon på skolan behöver. Hon tror de flesta yrkeslärare känner till branschen så pass 
bra att de själva kan bedöma vilka kunskaper de eventuellt saknar för att kunna mäta sig 
med världen utanför skolan.  
 
“Många gånger kommer elever tillbaka från APU/APL6 och har med sig nya kunskaper - 
kunskaper som jag kanske inte har.” 
 
En av respondenterna, L5, är med i ett väl fungerande nätverk, en samverkan, sedan cirka 
10 - 12 år. Det är på initiativ från Bageriförbundet i Stockholm, det vill säga 
arbetsgivarorganisationen, i samarbete med skolorna runt om i Sverige. De har ett råd som 
träffas varje höst i samband med höstlovet vecka 44 där de bestämmer fortbildningsdagar 
tillsammans, vad de ska lära sig kommande år. Träffen varar i två dagar, ena dagen har 
praktiska inslag, den andra används till att diskutera kursmål, bedömning, betygsättning 
och liknande. 
 
En annan respondent som utmärker sig är L2 vilken tycker det helt och hållet borde vara 
branschen som bestämmer innehållet i yrkeslärarnas kompetensutveckling. Hon anser att 
det endast är de som kan avgöra vilka kunskaper en yrkeslärare bör förbättra eller utveckla, 
utifrån vad som efterfrågas ute i branschen. 

                                                       
6 APU är en förkortning för Arbetsplatsförlagd utbildning vilken är den praktik gymnasieeleverna 
på ett yrkesförberedande program ska göra, med en omfattning på minst 15 veckor. Detta tillämpas 
om eleven påbörjat sin utbildning före höstterminen 2011. Har eleven istället påbörjat utbildningen 
efter den 1 juli 2011 kallas det istället för APL, vilket är en förkortning för Arbetsplatsförlagt 
lärande. 
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5.4 Samverkan med branschen 
I Gy 11 står följande att läsa om skolans samverkan med arbete och samhällsliv: 
 
“Gymnasieskolan ska nära samverka med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet, 
universiteten och högskolorna samt med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna ska 
få en utbildning av hög kvalitet (...) Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med 
arbetslivet om yrkesutbildningen.” (Lärarförbundet 2011, s. 71) 
 
”Människor med olika kompetenser kan arbeta växelvis i skola och arbetsliv. Ett sådant 
samarbete kan också leda till att personal inom både skola och näringsliv får den 
kompetensutveckling som är nödvändig för fortsatt utveckling av verksamheten och 
därmed ökad konkurrenskraft”. ( Feldt, Jarlén & Rådmark 2006, s. 97) 

Tack vare ett regeringsbeslut år 2009 finns nationella programråd för samtliga 
yrkesprogram vilka bland annat har till uppgift att vara behjälpliga vid Skolverkets jobb att 
anpassa, utveckla och förnya yrkesutbildningen till att motsvara den kompetens 
arbetsmarknaden efterfrågar. (Utbildningsdepartementet 2009) Vidare står det i 
gymnasieförordningen “för yrkesprogrammen ska det också finnas ett eller flera lokala 
programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv” (1 kap. 8 § gymnasieförordningen) 
 
När jag som en följdfråga undrade vad de ansåg om de lokala programråden, om de 
upplevde att de hade bidragit till ett ökat samarbete med branschen och kanske också ökat 
möjligheterna till kompetensutveckling för yrkeslärare var responsen varierande, precis 
som vid några av de tidigare frågeställningarna. 
 
En av dem som varit med och bildat ett lokalt programråd och är mycket positiv till 
utvecklingen är L5. Han uttrycker att det inte var en åtgärd vilken krävde någon enorm 
arbetsinsats, snarare lite tankemöda för att få till en kompetent samling ledamöter vilka är 
dels innovativa, dels väl förankrade i branschen. Med i rådet sitter alltifrån yrkeslärare och 
fackliga representanter till duktigt branschfolk från näringslivet, samtliga verksamma på 
orten. 
 
Även de båda frisörlärarna, L3 och L6, har ett väl fungerande programråd på sin skola, 
vilket har varit igång under många år. De välkomnar båda att det i den nya 
gymnasieförordningen poängteras att det ska finnas lokala programråd på 
yrkesprogrammen. De upplever att samarbetet med bland annat branschen är en 
förutsättning, inte minst då det kan underlätta vid sökandet av praktikplatser för elevernas 
räkning. L6 går in på vad rådet innebär för hennes egna personliga utveckling då hon 
säger: 
 
“Naturligtvis är kontakten med de yrkesverksamma frisörerna viktig, inte minst ger den 
mig en möjlighet att hålla mig uppdaterad på vad som händer i branschen.” 
 
L7 påpekar att trots att programmet hon representerar (Hotell- och turismprogrammet) är 
nytt, ingår hon i ett programråd bestående av diverse representanter från branschen. Detta 
bildades för några år sedan då hon undervisade i turism på Handels- och 
administrationsprogrammet och består från början av kontakter hon skaffat sig under 
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tiden hon själv var yrkesverksam i branschen. 
 
De tre övriga respondenterna vilka alla ingår i samma kollegium har ännu inte bildat några 
lokala programråd. L1 tror det främst skulle vara positivt med vad han kallar för 
branschråd, inte minst för att komma bort från den bubbla han menar att skolans värld 
kan vara, att utbildandet sker för utbildandets skull. Han tycker skolan borde vara mer 
verklighetsanknuten. Samtidigt menar han att det inte är för självklart att branschen alltid 
har rätt och står för det som är riktigt. Här är han kluvet inställd.  
 
L2 menar att bildandet av ett lokalt programråd inte har trätt i kraft på grund av tidsbrist, 
hon upplever att hon är mer schemalagd nu än tidigare år.  
 
“Det hade varit jättebra, något som det pratats om varje år men som inte blivit. Det finns 
ingen tid till det, ingen tid för möten. (...) Jag har försökt skapa ett nätverk med de andra 
stylistlärarna inom koncernen, men man har så mycket lektionstid. Detta trots att det i Gy 
11 sägs att det ska finnas lokala programråd. Hade tiden funnits hade det definitivt varit 
bra.”  
 
L4 tror också han att det hade varit bra om det funnits branschråd (lokala programråd) på 
skolan. Det är något han saknar och vill vara med och bilda framöver. Han tror, precis 
som de andra, det hade varit enormt givande. Att det öppnat upp möjligheter för alla 
parter (eleverna, lärarna och branschen). Han ger exempel på annat de gör med anknytning 
till branschen: 
 
“Vi är ute på en del studiebesök med våra elever (exempelvis på inredningskontor) och där 
får vi se hur de jobbar, vilket hjälper oss att se vad vi behöver till våra elever. I samband 
med ett studiebesök (med eleverna) till en möbelmässa i Stockholm fick vi för några år 
sedan komma till en inredningsbyrå som låg i framkant. De visade vilka ritprogram de 
använde, vilka vi sedan snabbt tog in på skolan.” 

5.5 Värdet av kompetensutveckling 
Som jag tidigare redovisat står det i en mängd styrdokument om vikten av yrkeslärarens 
kompetens och kompetensutveckling i karaktärsämnet. Hur upplever yrkeslärare att detta 
genomförs i relation till fortbildning inom allmänpedagogiken?  
 
L1 säger sig inte ha någon uppfattning om huruvida kompetensutveckling i karaktärsämnet 
i relation till det allmänpedagogiska bedöms och genomförs likvärdigt eller ej. Han har fått 
beviljat fortbildning dels inom karaktärsämnet, dels inom allmänpedagogiken.  
 
“Jag upplever att skolan värdesatte att jag läste och såg till att bli behörig, samtidigt som 
jag fått möjlighet att gå andra kurser relevanta för karaktärsämnet.” 
 
Fortbildning inom allmänpedagogik värderas tyvärr högre säger L2. Vidare berättar hon att 
det på studiedagar aldrig är tal om fortbildning inom karaktärsämnet, enbart 
allmänpedagogik. 
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“Jag tycker det är lite av det gamla tänket inom skolvärlden som ligger kvar, att kärnämnen 
ska utvecklas hit och utvecklas dit, men det sker ingen utveckling för oss yrkeslärare.” 
 
L3 har endast varit på skolan några månader och har därför inte hunnit bilda sig någon 
uppfattning om hur det ser ut med fortbildningen. Inom skolan i allmänhet tycker hon sig 
skönja en positiv förändring, från att ha satsats främst på de gymnasiegemensamma 
ämnena till att det nu även satsas en del på karaktärsämnena. 
 
L4 upplever att det allmänpedagogiska är kraftigt överrepresenterat i förhållande till 
karaktärsämnet då det kommer till kompetensutveckling. Vid samtliga studiedagar och 
liknande jobbar de med det allmänpedagogiska, tid som hade kunnat användas till att 
förkovra sig inom yrkesämnet. 
 
Även L5 är av åsikten att fortbildning inom yrket blir åsidosatt till förmån för det 
allmänpedagogiska. 
 
“Jag får känslan att yrkesämnena inte är så viktiga (...) Det är viktigare att vi kan det här 
med datorer och använda datorn som ett redskap i vår vardag. Själva yrkeskunskapen 
kommer åt sidan litegrann. Detta trots att det är ett yrkesprogram” 
 
L6 tror det är på väg att förändras, från att kärnämnen värderats högre till att yrkesämnen 
och kärnämnen värderas lika, inte minst då det kommer till kompetensutveckling. 
 
“Tidigare var yrkesämnen och -lärare inte lika mycket värda och tjänade sämre. Tror dock 
det börjar svänga. Här på skolan upplever jag inte att de får större möjlighet till 
kompetensutveckling än vad vi (yrkeslärare) får... Det finns inga pengar.” 
 
L7 tycker precis som merparten av de andra respondenterna att studiedagar och annat 
alltid planeras för allmänpedagogiska uppgifter. Upplever en liten förändring till 
yrkeslärarnas fördel, bland annat har hon av yrkeslärarkollegor vilka är inom samma 
inriktning hört att yrkeskunskapen värderas mycket högt i de större städerna. 

5.6 Vision om kompetensutveckling 
L7 hoppas att det framöver blir möjligt med mer kompetensutveckling inom 
karaktärsämnet och att detta sker mer frekvent, åtminstone årligen. Hon tror ett möjligt 
tillfälle att genomföra det är i samband med någon eller några studiedagar. 
 
“Jag hade gärna sett att man som ledning och rektor hade öronmärkt exempelvis 
studiedagar till kompetensutveckling inom yrkesämnet. Det borde ju rimligtvis höja 
kompetensen, och i förlängningen höja kvaliteten på undervisningen och skolan i stort.” 
 
Detta är en åsikt vilken delas av L6. Hon tycker vidare att rektor och skolledning borde 
vara mer intresserade av att ha en kompetent och kunnig personal som ligger i framkant, 
med andra ord inse fördelen med en mer regelbunden kompetensutveckling. Även L5 är 
av uppfattningen att det är viktigt med regelbunden fortbildning inom karaktärsämnet, att 
det borde vara något som är återkommande på årlig basis. Han ger också ett exempel med 
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vilket han vill visa på skillnaden mellan olika europeiska länder, att det krävs 
kompetensutveckling för att höja kvaliteten på undervisningen.  
 
“Jag var på studiebesök i Alsace för några år sedan och där har man ett helt annat system. 
Vi var på en yrkesskola där de hade bageri, konditori, fordon och frisör. Man la mer fokus 
på yrkesämnet. På bilverkstaden där hade man väldigt hög nivå på undervisningen och 
man la ner mycket energi på yrket. Det var viktigt att de praktiska bitarna skulle vara bra i 
skolan. Absolut något att titta på för oss i Sverige!” 
 
L4 menar att nivån på fortbildning just nu är i botten på hans skola, så oavsett åtgärd kan 
det bara innebära en förbättring. Dels vill han snarast vara med och bilda ett branschråd 
för att därigenom få nya intryck och nytänk. Han önskar också att rektorn framöver ska ha 
förståelse för vad som behövs för att kvaliteten på undervisningen ska vara bästa tänkbara 
och bevilja kompetensutveckling på dessa bitar. 
 
L3 vill också fortsättningsvis få möjlighet till fortbildning, hon hoppas dock att mer av 
tiden vilken avsätts för detta ändamål kan förläggas inom karaktärsämnet. Exempelvis de 
årliga studiedagarna.  
 
L2 menar att det är på tiden att skolledningen värdesätter yrkeslärarnas kompetens och 
fortsättningsvis uppmuntrar kompetensutveckling, åta det ingå i arbetstiden. I dagsläget 
håller hon sig uppdaterad inom karaktärsämnet på sin fritid, det vill säga icke-betald tid. 
 
“Helst skulle ju alla stylistlärare gå samma utbildningar och kurser, precis som min revisor 
går utbildningar ihop med andra revisorer. Det borde vi också göra varje år. Händer det 
någonting inom exempelvis matte så går ju alla mattelärare på utbildning, men aldrig vi 
som är yrkeslärare.” 
 
L1 vill också i framtiden få chans att vidareutveckla sig själv med hjälp av kurser och 
utbildningar. Han hoppas skolledningen underlättar och öppnar upp för studiebesök på 
andra skolor vilka har samma program, för att se hur de lägger upp undervisningen.  

5.7 Lärarpraktik 
Det sista jag ville få klarhet i var om respondenterna kunde se vad jag kallar lärarpraktik7 
som en möjlighet till kompetensutveckling framöver. Är det något de upplever som 
realistiskt genomförbart och när skulle detta i så fall kunna ske i praktiken? 
 
L1 tror idén med lärarpraktik skulle vara ett bra sätt att kompetensutveckla sig, dels för att 
få ta del av elevernas kommande verklighet, dels för att få kvitto på att det han lär ut har 
relevans i relation till branschen.  
 

                                                       
7 Med lärarpraktik syftar jag på branschbaserad praktik på för yrkesläraren relevant företag. Detta 
för att lättare kunna hålla sig ajour med branschen. 
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L2 är precis som ovanstående respondent (L1) positiv till denna typ av fortbildning men 
kan inte se när detta skulle kunna ske i praktiken, rent logistiskt.  
 
“Det hade varit underbart, men när ska man hinna det? Man lägger alltid sig själv längst 
bak på något sätt, tänker i första hand på eleverna. Fast egentligen skulle ju detta vara för 
eleverna i allra högsta grad.” 
 
L3 hade gärna sett att en del av fortbildningen förlades ute i branschen, ett förslag hon ska 
ta med sig och presentera för rektorn på sin skola.  L4 tror ett lämpligt tillfälle att 
praktisera ute i branschen skulle kunna vara då eleverna är ute på sin praktik. Han tror en 
skolledning skulle vara positiv, inte minst eftersom det är en kostnadseffektiv lösning.  
 
Också övriga lärare i respondentgruppen (L5-7) är positiva till förslaget och tror detta kan 
vara revolutionerande för att hålla sig inte bara uppdaterad, utan vara i framkant framöver. 
En möjlighet att hålla sitt ursprungsyrke vid liv. 



25 

Petra Hygrell 

6 Diskussion 
Det jag utgick ifrån då jag genomförde denna studie var mitt intresse gällande hur man 
som yrkeslärare agerar för att dels förvalta men också vidareutveckla den yrkeskunskap 
man som yrkesverksam har (med sig) i bagaget, inte minst med tanke på den nya yrkesroll 
det innebär att vara lärare. Som yrkeslärare har du två vitt skilda yrkesroller att 
upprätthålla, ursprungsyrkets och lärarens.  

Jag hoppades få en inblick i hur detta fungerar i praktiken genom att låta lärare vilka 
undervisar i karaktärsämnen på gymnasienivå ge sin syn på kompetensutveckling, hur 
behovet ser ut samt vilka möjligheter det ges till denna kompetensutveckling inom 
ursprungsyrket. Jag hoppades vidare få möjlighet att se hur denna kompetensutveckling 
kan utformas framöver för att på bästa sätt tillgodose kompetensbehovet hos yrkeslärarna. 
Hur hanterar rektor ansvaret för att relevant fortbildning inom karaktärsämnet kommer till 
stånd?  

6.1 Analys 

6.1.1 Undersökningens resultat 

Samtliga av mina respondenter upplevde behovet av kompetensutveckling inom 
karaktärsämnet som stort, detta för att deras respektive ursprungsyrken utvecklas i rask 
takt. Flera av dem var oroliga över att annars inte vara tillräckligt uppdaterade vad det 
gäller nya trender, råd och rön inom sina respektive branscher. Särskilt en av 
respondenterna, L4, uttryckte en stor oro över att undervisningskvaliteten möjligtvis inte 
håller en för ändamålet acceptabel nivå. Han funderar över om det han lär ut verkligen är 
det som är mest aktuellt i relation till branschen. Efter att han senast fick någon typ av 
kompetensutbildning inom sin genre, vilken är media, har utvecklingen gått framåt med 
stormsteg. Denna oro tror jag en tydlig samverkan med branschen kan råda bot på, 
exempelvis med hjälp av ett programråd. Får yrkesläraren möjlighet till en naturlig inblick 
rörande vad som gäller ute i branschen har denne goda förutsättningar att hålla sig ajour. 

Den enda av de sju respondenterna som utmärker sig är L2 (stylistläraren). Visserligen 
upplever hon genuin yrkeskunskap som en förutsättning för att vara en kompetent 
yrkeslärare, precis som övriga respondenter. Detta för att eleverna ska få möjlighet att lära 
allt från grunden. Däremot anser hon inte att en lärarbehörighet behövs, då det är yrket 
eleverna ska lära sig.  

Denna inställning förvånade mig, inte minst då det i den svenska gymnasieskolan idag 
pratas mycket om behörighet. Min uppfattning är snarare att flertalet lärare ser till att bli 
just behöriga lärare, oavsett det sker av egen vilja eller om det från början uppmuntrats av 
skolledning. Intressant är också att just denna lärare är en av de två lärarrespondenter som 
inte är behöriga. Trots detta har hon en tillsvidaretjänst. Frågan är om hon haft en annan 
inställning till behörighet och eventuella lärarstudier om hon istället för tillsvidaretjänst 
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haft en visstidsanställning på en termin eller ett läsår åt gången. Om hon upplevt en press 
från skolledningens sida att utbilda sig och skaffa sig behörigheten? Vidare menar hon att 
det inte går att utbilda sig till yrkeslärare med inriktningen stylist…  Jag har två 
medstudenter vilka utbildar sig till just detta.  

Utöver fortbildning i karaktärsämnet uppger tre av lärarrespondenterna att även annan, 
mer allmänpedagogisk kompetensutveckling vore önskvärd inom närmsta framtiden. Den 
kompetensutveckling det då syftas på är bland annat konflikthantering. Något L6 tycker 
borde ha ingått redan i lärarutbildningen, för att senare kunna återkomma till med jämna 
mellanrum. Inom samma område ingår också förmågan att skapa bra relationer med 
eleverna, att kunna möta dem där de befinner sig. Kunskap om ungdomskulturer är 
ytterligare en sak som efterfrågas av de tillfrågade yrkeslärarna. Samtliga respondenter är 
dock rörande överens om att flertalet studiedagar och eventuell annan tid där det ges 
utrymme för kompetensutveckling överhuvudtaget används till kompetenshöjande 
åtgärder inom det mer allmänpedagogiska (såsom utbildning rörande skolans lärplattform, 
betyg och bedömning mm). 

Vikten av att ha gedigna yrkeskunskaper är något samtliga sju respondenter återkommer 
till ofta under intervjuerna. Du måste som yrkeslärare kunna lära eleverna yrket från 
grunden. På så sätt kan de (eleverna) senare bygga på denna kunskap med ytterligare 
kunskap, bland annat då de kommer ut på APU/APL. Just elevernas praktikperioder var 
något en av respondenterna tog som exempel då vi under intervjun talade om den snabba 
utveckling som råder inom flertalet branscher vilka respondenterna representerar. Hon 
(L6) berättade att elever många gånger kommer tillbaka från APU/APL och har med sig 
nya kunskaper, vilka kanske är nya också för läraren. Att eleven efter avslutad APU/APL 
har med sig nya kunskaper tillbaka till skolan (vilka kan vara nya även för läraren) ser 
respondenten som positivt. Genom att lära av eleverna visar läraren att elevens kunskap är 
viktig. Detta kan i sin tur bidra till att eleven växer samt läraren håller sig uppdaterad. 

Möjligheten till relevant kompetensutveckling inom ursprungsyrket skiljer sig åt en del 
bland respondenterna, likaså gör deras syn på vad kompetensutveckling innebär. Det vill 
säga det som ses som kompetensutveckling och värdefullt för någon, upplevs annorlunda 
för någon annan. Tyvärr är det få som får möjlighet att verkligen genomföra någon 
kompetensutveckling inom karaktärsämnet. Flertalet hävdar tidsbrist och annan 
ekonomisk prioritering hos rektor och skolledning som troliga orsaker. Enbart en av de sju 
respondenterna upplever att han fått (all) den kompetensutveckling han behövt genom 
åren. Gemensamt för dem alla är att de alla upplever att det är de själva som är drivande 
och ser till att någon kompetensutveckling inom karaktärsämnet träder i kraft 
överhuvudtaget. Detta trots att det i Gy11 (Lärarförbundet 2011, s. 74) står att det är 
rektors ansvar att kompetensutveckling kommer till stånd.  

Flera av respondenterna trodde detta berodde på för lite kunskap om yrkesämnena hos 
rektorer och andra huvudmän. Vilket möjligen inte är så svårt att förstå, då rektor ofta 
ansvarar för ett flertal program med olika inriktningar. En eventuell lösning på 
problematiken kom L7 (hotell och turismläraren) med. Hon menar att det inte kan 
förväntas att rektor och skolledning ska vara några experter inom samtliga program, men 
att de behöver intressera sig för vilka vindar som blåser inom de olika inriktningarna. Är 
det en större skola kan detta lösas genom en arbetslagsledare som kan föra en tät dialog 
med rektorn, vilken på det sättet kan hållas uppdaterad.  
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Samtliga respondenter ser samverkan med branschen som något enormt viktigt, detta utav 
flera anledningar. Inte minst för att upprätthålla nätverk man tidigare haft som 
yrkesverksam, nätverk vilka är bra för att hålla sig uppdaterad vad det gäller 
arbetsmetoder, tekniker, vilka programvaror som används och så vidare. Dessutom är det 
av största vikt då det kommer till att ordna praktikplatser till eleverna samt anordna 
studiebesök och bjuda in till föredrag. Utav denna anledning är samtliga sju 
lärarrespondenter positiva till att programråd bildats eller är på väg att bildas (tre av 
respondenterna har ännu inte påbörjat arbetet med att bilda ett råd). Att samverka med 
hjälp av ett programråd är positivt ur flera aspekter, branschen får inblick i vad eleverna 
verkligen lär sig i skolan, om de (skolan) använder de program och tekniker vilka nyttjas i 
branschen och så vidare. Skolan i sin tur får kontakter vilka är viktiga inte minst för den 
enskilde läraren, exempelvis då det kommer till att hålla sig uppdaterad och få reda på åt 
vilket håll utvecklingen i branschen går. Samverkan med branschen kan med andra ord 
hjälpa till att se vilken typ av kompetensutveckling som behövs för yrkesläraren, samt i 
vissa fall också bidra till att den genomförs.  

Jag konstaterar dessvärre att kompetensutveckling i karaktärsämnet även framöver lyser 
med sin frånvaro för respondenterna. Ingen av dem hade någon inplanerad närmsta tiden, 
med undantag för L5 (bageri och konditoriläraren) som redan dagen efter intervjun skulle 
iväg på en branschmässa. Mer positivt är det att samtliga under intervjuernas gång fått nya 
idéer på hur det skulle kunna förbättras i framtiden. Allt ifrån seminarier och kortare 
kurser och utbildningar till mer informellt lärande i form av studiebesök hos lärarkollegor 
med samma inriktning på andra skolor togs upp som exempel. Vilket förhoppningsvis 
innebär att mer kompetensutveckling kommer träda i kraft framöver. Om respondenterna 
utöver att påtala behovet av kompetensutveckling (för sina respektive rektorer) också ger 
konkreta exempel på hur detta skulle kunna ske i praktiken torde möjligheterna till 
kompetensutveckling öka. 

6.1.2 Oväntade resultat 

Det jag upplevt som mest överraskande under arbetet med denna undersökning kommer 
jag presentera nedan. Det är ett par frågor där resultatet för mig var förvånande och 
annorlunda mot vad jag förväntat mig. 

Det som förvånar mig mest är att när det kommer till kompetensutveckling inom 
karaktärsämnet, så uppger respondenterna att det i praktiken är de själva som är 
pådrivande och ser till att denna kompetenshöjande åtgärd sker. Detta trots att det i Gy11 
tydligt står att det ingår i rektors ansvarsområden. (Lärarförbundet 2011, s. 74) Eftersom 
yrkeslärarna redan har många åtaganden utöver själva undervisningen kommer 
kompetensutvecklingen i skymundan. På grund av denna tidsbrist får lärarna inte möjlighet 
att tänka igenom hur en kompetensutveckling skulle kunna ske i praktiken, att det inte 
behöver bli en fråga om ekonomi för rektor och skolledning. Med detta syftar jag på att 
kompetensutveckling kan vara så mycket mer än dyra kurser, vilket jag anser detta arbete 
visar. Samtliga respondenter anförtrodde efter genomförd intervju, då vi höll på att 
avsluta, att de genom intervjun fått en mängd bra idéer gällande kompetensutveckling, 
vilka de hade för avsikt att presentera för sin respektive rektor.  
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Det andra som jag anser gör denna undersökning intressant gäller lärarbehörighet.  Så 
länge det i Skollagen finns undantag gällande vilka lärare som behöver formell 
lärarbehörighet, tror jag många obehöriga lärare avvaktar med att sätta sig i skolbänken. 
Hade det sett annorlunda ut, d.v.s. inga undantag i Skollagen är jag övertygad om att både 
lärare och rektorer tänkt annorlunda. Med följden att vi skulle få fler behöriga yrkeslärare i 
Sverige. Denna problematik speglade respondenten vilken undervisar inom inriktningen 
stylist tydligt då hon som enda respondent inte såg lärarbehörighet som något relevant. 
Hon lät mig dessutom förstå att hon överhuvudtaget inte haft eller har några planer på att 
utbilda sig då hon framhöll att det inte finns några utbildningar där det finns möjlighet att 
läsa till yrkeslärare med inriktningen stylist. Eftersom hon ändå har en tillsvidareanställning 
ser hon inte varför hon skulle bemöda sig med en lärarutbildning, vilket är beklagligt. 
Denna problematik tror jag inte skulle upplevas som någon problematik överhuvudtaget 
om det inte funnits kryphål i Skollagen gällande huruvida en lärarbehörighet behövs eller 
inte, varför jag anser att detta kapitel i Skollagen bör ses över. Detta kryphål i Skollagen, 
gällande vilka lärare som behöver formell behörighet, tror jag dessvärre kan ha en inverkan 
på en del rektorers syn på kompetensutveckling för yrkeslärare – varför satsa på 
kompetensutveckling för en yrkesgrupp vilka inte behöver ha formell lärarbehörighet. 
Vilket i sin tur kan vara förklaringen till varför respondenterna uppfattar att rektorerna inte 
tar sitt ansvar gällande kompetensutveckling inom karaktärsämnet.  

6.2 Slutsats 
Ska jag nu slutligen försöka knyta ihop säcken i vilken frågorna om kompetensutveckling 
för yrkeslärare ligger, gör jag det genom att konstatera att jag upplever att jag fått fram en 
tydlig bild av hur yrkeslärare ser på kompetensutveckling inom karaktärsämnet, dels sina 
behov samt förekomst av densamma. Jag konstaterar att jag här inte kommit fram till 
något nytt, snarare bekräftar jag tidigare forskning inom ämnet.  

Jag har under arbetets gång dessvärre kommit att förstå att det på många gymnasieskolor 
idag inte görs särskilt mycket för att upprätthålla och utveckla kompetensnivån för oss 
yrkeslärare. Denna slutsats drar jag efter att ha tagit del av vad andra kommit fram till vid 
tidigare forskning, samt vad jag själv kommit fram till efter att ha analyserat mina 
respondenters svar. Det är något jag hoppas denna undersökning kan bidra till att 
förändra.  

 Vad det gäller kompetensutveckling framöver tycker jag att de intervjuer jag haft med 
dessa sju yrkeslärare väckt många positiva tankar och funderingar, att vi gemensamt 
kommit fram till hur det skulle kunna se ut i framtiden. Bland de respondenter som redan 
bildat branschråd var upplevelsen så pass positiv att jag tror detta kan vara ett bra sätt att 
närma sig branschen och den samverkan vilken är så viktig för yrkeslärare att ha. 

Vidare tror jag lärarpraktik skulle kunna bidra kompetensutvecklande för oss yrkeslärare, 
något även respondenterna var nyfikna på och positiva till att prova.  

Som fortsatt forskning tycker jag det skulle vara intressant att på någon skola låta lärarna 
genomföra lärarpraktik och senare se hur detta upplevts, samt se om det skulle påverka 
undervisningskvaliteten inom karaktärsämnet. Då gärna på någon av de skolor där mina 
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respondenter jobbar. Detta är något jag finner så intressant att jag gärna fördjupar mig i 
frågan framöver, då i en fallstudie. 

Sist men inte minst anser jag att arbetet med denna undersökning har gjort att jag vuxit 
som person, men också som lärare. Jag har numera med mig en mängd nya erfarenheter 
och idéer vilka jag hoppas kunna använda i mitt yrke. Vilket numera är som behörig 
yrkeslärare. Nu går resan vidare mot nya mål.
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8 Bilagor 

8.1 Missivbrev 
Hur upplever yrkeslärare sitt behov av kompetensutveckling för att hålla sig ajour med 
branschen? På vilka sätt anser yrkeslärare att kompetensutveckling kan påverka 
undervisningskvaliteten? 

Ovanstående ser jag som viktiga och högst aktuella frågor. Min upplevelse är att då det 
talas om kompetensutveckling/fortbildning inom skolan, fokuserar man på den 
allmänpedagogiska kompetensen. Inom samtliga skolpolitiska nivåer, från skolledning upp 
till regeringsnivå, ses lärarbehörighet (med rätta) som ytterst relevant.  Däremot upplever 
jag att det sällan eller aldrig diskuteras kring yrkeslärares yrkeskunskap samt hur de ska 
erhålla relevant fortbildning i karaktärsämnet. Min upplevelse är att skolans värld inte alltid 
verkar känna till, och hänga med i, den snabba utvecklingstakt och verklighet som råder - 
den verklighet eleverna ska ut i. 

Jag hoppas genom min undersökning kunna bidra till att höja undervisningskvaliteten i 
karaktärsämnet ytterligare. Frågorna i den bifogade Intervjuguiden kan ses som ett stöd, 
något att utgå ifrån vid själva intervjun, vilken jag hoppas kommer upplevas som ett samtal 
snarare än en intervju. 

8.2 Intervjuguide 
Kön? 

Ålder? 

Hur länge har du jobbat som lärare? Är du behörig? 

Hur länge har du varit på den här skolan? 

Vad har du gjort tidigare? 

Hur länge var du yrkesverksam inom branscher som kan ses som relevanta för 
karaktärsämnet? 

Beskriv detta mer utförligt, vad hade du för arbetsuppgifter? 

Hur ser du på ordet kompetens? 

Vad bör man ha för kompetenser/kunskaper för att vara en bra/kompetent yrkeslärare? 

Vad tänker du när jag säger kompetensutveckling? 



35 

Petra Hygrell 

Upplever du att kompetensutveckling behövs/är nödvändig? 

Upplever du kompetensutveckling som viktig för att ”hänga med” och hålla dig ajour med 
branschen? 

Har du fått någon kompetensutveckling (som kan ses som relevant för karaktärsämnet) 
under tiden du jobbat som lärare? 

Om ja, vad var det för kompetensutveckling/fortbildning? 

När fick du fortbildning relevant för karaktärsämnet senast? 

Är det någon kompetensutveckling/fortbildning planerad för dig inom närmsta tiden? 

Är det något du anser dig behöva? 

Varför/varför inte? 

Hur ställer sig skolledningen till kompetensutveckling inom karaktärsämnet? 

Om kompetensutveckling blir aktuellt, är det på ditt eller skolledningens initiativ? 

Vem bör bestämma innehållet (skolledning/du som lärare/branschen)? 

När det kommer till kompetensutveckling, värderas fortbildning inom allmänpedagogik 
och karaktärsämnen lika upplever du (allmänt/på din skola)? 

Hur skulle du vilja att kompetensutvecklingen inom karaktärsämnet ser ut? 

Har du någon gång funderat på (lärar)praktik som ett sätt till 
kompetensutveckling/fortbildning? 

Vad tror du om det? 

Andra tankar/funderingar? 

 

Tack för visat intresse, betyder mycket! 


