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Sammanfattning  
 
Syftet med denna studie är att undersöka om gymnasieutbildningen inom Hotell‐ och restaurangprogrammet 

lever upp till restaurangbranschens förväntningar. Avsikten med arbetet är även att ta reda på hur samarbetet 

mellan skola och arbetsliv fungerar samt vilka kunskaper som eleven förväntas ha efter avslutad utbildning. 

Dessutom vill vi veta vilka egenskaper som har relevans för anställningsbarheten.  

 

Läroplanen (Lpf 94) säger att skolan ska eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet och att eleven bör få 

kännedom om arbetslivets villkor. I programmålen för de yrkesförberedande programmen står att den 

arbetsplatsförlagda utbildningen har en central betydelse där grunderna ges i skolan och där det förväntas att 

specifika yrkeskunskaper vidareutvecklas i arbetslivet. Genom en inblick i arbetslivet får eleven kunskap om 

yrkespraxis och yrkeskultur där färdigheter tränas och förståelsen för yrket utvecklas.  

 

Studien är av empirisk karaktär där vi har intervjuat branschrepresentanter och karaktärsämneslärare. Resultatet 

visar att branschens förväntningar inte införlivas, då eleven efter avslutad utbildning sällan är anställningsbar. 

Vidare visar studien att både skola och bransch anser att grundkunskaper är viktiga men egenskaper som visat 

intresse, samarbetsförmåga och social kompetens påverkar anställningsbarheten. Dessutom framkommer att 

samarbetet mellan de båda kunskapskulturerna måste förbättras.  

 
 

Nyckelord  
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INLEDNING 

Skolan ska eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet, vilket är viktigt för all 

gymnasial utbildning men av avgörande betydelse för den yrkesförberedande 

utbildningens kvalitet. 

   (Läroplan för de frivilliga skolformerna, 1994 s. 7) 

 

Genom våra tidigare erfarenheter från arbete i restaurangbranschen har vi sett tendenser till att 

det finns ett kunskapsglapp mellan skola och bransch. Samverkan mellan skolan och 

arbetslivet är central för yrkesutbildningen. Under vår lärarutbildning har vi fått insikter i att 

gymnasieskolan lever med en problematik. Det finns en fordran på utbildningen att tillgodose 

arbetslivets förväntningar, samtidigt som skolan har ett ansvar att ge grundläggande 

kunskaper för fortsatta studier och bidra till elevens utveckling till ansvarsfull samhälls-

medborgare. Våra erfarenheter säger att det inom arbetslivet ställs höga krav på de anställdas 

kunskaper och färdigheter, både när det gäller allmänna ämnen och karaktärsämnen. 

Ytterligare en aspekt är krav på social kompetens. Utvecklingen i arbetslivet leder till ett 

ständigt förnyelsebehov av kunskap, skolans organisation och undervisningsformer. För att 

yrkesutbildning ska kunna upprätthålla hög kvalitet och leva upp till arbetslivets förväntningar 

anser vi att ett fungerande samarbete mellan näringslivet och skolan är en förutsättning. Den 

arbetsplatsförlagda delen av utbildningen är relevant då det finns skillnader mellan lärande i 

traditionella utbildningsförhållanden och lärande i praktisk yrkesverksamhet. 

 

Vårt intresse ligger i att utforska skolans intentioner och arbetslivets förväntningar genom att 

undersöka om gymnasieutbildningen inom Hotell- och restaurangprogrammet svarar upp mot 

restaurangbranschens förväntningar samt samverkan mellan dessa två kunskapskulturer. I vår 

studie som är av empirisk karaktär, har vi intervjuat karaktärsämneslärare verksamma på 

gymnasieskolans Hotell- och restaurangprogram samt representanter från branschen1. Vi vill 

synliggöra vilka kunskaper som krävs för elevens anställningsbarhet samt betydelsen av 

samarbetet mellan teori och praktik. 

 

                                                 
1 Representanter från branschen kommer även att benämnas som avnämare i vår uppsats.  
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Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte ligger i att undersöka om gymnasieutbildningen inom Hotell- och 

restaurangprogrammet svarar upp mot restaurangbranschens förväntningar. För att få svar på 

frågorna i vårt examensarbete har vi valt att intervjua både yrkeslärare och representanter från 

branschen. 

• Hur ser samarbetet ut mellan utbildning och arbetsliv? 

• Vilka kunskaper anser lärare respektive avnämare att en elev ska förfoga över efter 

avslutad utbildning? 

• Vilka egenskaper hos eleven har relevans för anställningsbarheten? 
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BAKGRUND 

Yrkespolitik 

I maj 1999 samlades pedagoger, sociologer och historiker för en konferens på ekonomisk-

historiska institutionen vid Lunds universitet. Syftet med konferensen var att ge en bredare 

bild av aktuell forskning om yrkesutbildning. Den forskning som presenterades under 

konferensen bearbetade yrkesutbildningen utifrån såväl välfärdspolitiska och genushistoriska 

som tillväxtorienterade perspektiv. Den forskning som presenterades ligger till grund för 

bidragen till samlingsvolymen Yrkesutbildningen i går och i dag – om tillväxt, välfärd och 

kön (Olofsson & Schånberg, 2000). Olofsson skriver inledningsvis att intresset för utbildning 

har växt i Europa. Kraven på utbildning har ökat på grund av informationsteknikens 

omvandling av produktionsmönster och arbetsorganisationer. Olofsson (2000) menar att det 

avgörande problemet ur social och samhällsekonomisk synpunkt är att inte alla människor har 

de kompetenser som fordras för att etablera sig i kunskapssamhället. Författaren förklarar 

vidare att det har blivit en uppdelning i samhället mellan förvärvsarbetande och arbetslösa, 

vilket bidrar till större inkomstklyftor. För tillväxt och etablering av företag med ny teknik 

och nya produkter behövs en välutbildad arbetskraft. Kunskapskapitalet har fått ökad 

innebörd i sentida forskning och det betonas att det finns tre huvudsakliga källor till 

ekonomisk tillväxt. Det handlar dels om investeringar i kunskap (humankapital), dels om 

introduktion av ny teknik och nya produkter, samt betydelsen av praktisk inlärning i 

arbetslivet. Författaren framhåller vikten av att kunskapsutveckling även sker genom praktiskt 

arbete. Teoretiska kunskaper bör förenas med färdighetsträning vilket talar för betydelsen av 

arbetsplatsförlagd utbildning (APU) inom yrkesprogram. (ibid.) 

 

Yrkesutbildningens utveckling 

Yrkesutbildning ska ge kunskaper och färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. 

Internationellt används uttrycket Vocational and Technical Education, för att karakterisera en 

yrkesutbildning. (Olofsson, 2000) Med utgångspunkt från den internationellt använda 

definitionen kan tre former av yrkesutbildning urskiljas: kurser i traditionella skolmiljöer, 

kurser arrangerade av företag eller andra intressenter samt utbildning på arbetsplatsen 

(lärlingsutbildning). Till yrkesutbildningen hör även yrkesinriktad vuxenutbildning, kurser 

inom ramen för arbetsmarknadspolitik samt yrkesinriktade kurser på högskolenivå. I Sverige 

har yrkesutbildningen sina rötter förankrade i hantverksskråna. Dessa skrån fungerade som en 

garanti för yrkeskunskap samt värnade mot konkurrens från producenter utanför 
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skråorganisationen. Runt 1800-talets mitt försvann det formella regelverket för 

hantverksutbildningen genom skrånas upplösning och genomförandet av näringsfriheten. 

(ibid.) 

 

Under 1900-talets början uppmärksammades, på politisk nivå, avsaknaden av organiserad och 

officiellt understödd yrkesutbildning. Lärlingsskolor och yrkesskolor introducerades där 

yrkesskolan var ämnad som påbyggnadsutbildning till lärlingsskolan. Yrkesutbildningen 

följde i stor omfattning lärlingsmodellen. Under mellankrigstiden bidrog den höga 

arbetslösheten till en intensifierad debatt om yrkesutbildningens betydelse. För att motverka 

arbetslösheten bland ungdomar startades specifika ungdomsreservarbeten som även inrymde 

skolbaserade komponenter. Efter andra världskriget blev utbildning en huvuduppgift inom 

ramen för den ekonomiska politiken. Genom satsningar på yrkesutbildning skulle den 

ekonomiska tillväxten och de tekniska framstegen i näringslivet tillta. Från 1950-talet fram till 

1970-talet expanderade yrkesutbildningen vilket möjliggjorde en utbyggnad av skolan. 1971 

samlades olika parallella utbildningsgångar i ett system (den nya gymnasieskolan), både 

studieförberedande utbildning och yrkesförberedande utbildning. För äldre genererades 

möjligheter till vidareutbildning och omskolning genom Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och 

den kommunala vuxenutbildningens regi. Den yrkesinriktade utbildningen på högskolenivå 

utvidgades. (ibid.) 

 

1986 presenterades en ny utredning Översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen (ÖGY). 

Denna utredning la grunden för dagens treåriga gymnasiala yrkesutbildning. Olofsson (2000) 

förklarar att med en treårig yrkesutbildning skulle den allmänna kompetensen öka, för att på 

det sättet underlätta etableringen på arbetsmarknaden. Genom att öka praktikinslagen 

förstärks arbetslivsanknytningen i utbildningen. Då utbildningen är treårig ger det en allmän 

behörighet att söka till högskole- och universitetsstudier. Olofsson skriver vidare att 

politikerna har strävat efter att frambringa en förbindelse mellan teoretiska utbildningar och 

yrkesutbildningar. Avsikten med detta har varit att öka yrkesutbildningens attraktionskraft. 

Författaren talar om att det finns en obalans mellan yrkesutbildningen och behovet av 

kvalificerad och rörlig arbetskraft. Den viktigaste orsaken till detta är den höga ungdoms-

arbetslösheten. Trots dessa höga nivåer av arbetslöshet hos ungdomar betonas det att 

företagen har bekymmer med att rekrytera kompetent arbetskraft. Ungdomar märker att en 

yrkesutbildning med lång skolgång inte automatiskt ger kvalificerade jobb. En återkommande 
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kritik från företag och arbetsgivarorganisationer är att kompetensbehovet i yrkesutbildningen 

inte uppdateras i den takt som krävs på arbetsmarknaden. (ibid.)  

 

Läroplan för de frivilliga skolformerna 

När de gymnasiala utbildningarna som tidigare var tvååriga blev treåriga utarbetades en ny 

läroplan, Lpf 94. Enligt denna läroplan har skolan en viktig roll att förmedla de värden vårt 

samhälle vilar på. Detta sker med stöd av västerländsk humanism och den kristna etiken. 

Enligt läroplanen är det viktigt att låta varje elev finna sin unika egenart och anpassa en saklig 

och allsidig undervisning till varje elevs förutsättningar och behov. Vidare ska skolan 

förmedla kunskaper som skapar grunden för ett livslångt lärande, där kunskap innefattar fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet. Undervisningen ska ske på ett demokratiskt sätt där 

eleverna tränas i att ta eget ansvar och initiativ att lösa problem både självständigt och i grupp. 

Eleverna behöver även lära sig att tänka kritiskt och granska fakta med tanke på det stora 

informationsflöde som finns i vårt samhälle i dag. Skolan ska bidra till personlig utveckling 

som stärker elevens identitet. Det egna språket och kulturarvet ligger till grund för att kunna 

förstå sin egen verklighet i en globaliserad värld och för att kunna identifiera sig med 

människor i andra länder och förstå deras villkor. Läroplanen för de frivilliga skolformerna 

gäller för hela gymnasieskolan. Specifika mål som karaktäriserar de enskilda programmen 

står i programmålen. (Skolverket, 2006) 

 

Programmål för Hotell- och restaurangprogrammet 

Programmålen för Hotell- och restaurangprogrammet syftar till att ge grundläggande 

kunskaper för arbete inom hotell- och restaurangverksamhet. Syftet är också att ge en grund 

för fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier. De nationella inriktningarna inom 

programmet är hotell samt restaurang och måltidsservice. Hotell- och restaurangnäringen är 

en växande bransch med många utvecklingsmöjligheter, både nationellt och internationellt. 

Enligt målen ska eleverna utveckla språkkunskaper och kännedom om kulturella och 

geografiska skillnader om anrättningar, matvanor och servicekrav. Som yrkesverksam inom 

Hotell- och restaurangnäringen är det enligt programmålen viktigt att ha förmågan att kunna 

möta människor med olika bakgrund, behov och förväntningar. I utbildningen utvecklas den 

estetiska förmågan hos eleverna som lär sig se helheten där gästen står i centrum. Känslan för 

service går som en röd tråd både genom utbildningen och i yrket vilket förutsätter förmågan 

att kunna planera, samarbeta och ta egna initiativ i arbetet. (Skolverket, 2008)  
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I arbetslivet ställs det krav på att kunna arbeta och planera ekonomiskt. Studier i ekonomi är 

därför en viktig del i utbildningen. Ytterligare betydelsefulla inslag i utbildningen är 

kvalitetsfrågor, miljöfrågor, ekologiskt tänkande och förtrogenhet om lagstiftning. Skolan 

ansvarar för att eleven ska ha kunskap om förhållanden som påverkar vår hälsa. För 

människans välbefinnande är det betydelsefullt med en bra kombinerad kost. Vidare tar målen 

upp aspekter kring säkerhet, arbetsmiljöfrågor, och hur man arbetar för en god fysisk och 

psykosocial arbetsmiljö. (ibid.) 

 

Programmets utbildning är bred och kopplar samman kunskaper i de olika ämnen som ingår 

(se vidare i bilaga 1). För att skapa en helhet i utbildningen samverkar kärnämnen och 

karaktärsämnen där till exempel matematik kan integreras med näringslära och religion med 

livsmedelskunskap. Ytterligare en central betydelse i utbildningen har den arbetsplatsförlagda 

utbildningen. Under APU-tiden ökar skickligheten och förståelsen för yrkesverksamheten 

samt förtrogenheten för de normer och krav som ställs i arbetslivet, då även den sociala 

kompetensen utvecklas. (ibid.) Regeringen utarbetar för närvarande riktlinjer för en ny 

gymnasiereform, där bland annat näringslivets inflytande över utbildningen diskuteras. 

 

Nya gymnasiereformen GY 2011 

I den nya gymnasiereformen föreslår regeringen (prop. 2008/09:199) att det ska finnas 18 

nationella program inom gymnasieskolan. Programmen kan vara yrkesförberedande eller 

studieförberedande program precis som nu. I de nuvarande yrkesprogrammen får eleven 

grundläggande högskolebehörighet men enligt det nya förslaget måste eleven göra val som 

leder till behörighet för vidare studier vid högskola eller universitet. Regeringen föreslår 

vidare i sin proposition att ett programråd ska införas för varje nationellt yrkesprogram för att 

stärka samarbetet mellan skola och näringsliv. I propositionen ligger även förslag på att införa 

en gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesprogrammen, som bedrivits på försöksnivå sedan 

hösten 2008. Henrik Harrysson, ledamot i Skolformsnämnden Gymnasieskolan, ger följande 

beskrivning av den nya gymnasieskolan. 

 

I den nya gymnasieskolan vill man tydliggöra kursplanerna, målen för betygen 

skall bli mer strukturerade, lärarens befogenheter till aktiv handling skall utökas 

och man skall genom införandet av yrkesgymnasieskolan och studiegymnasie-

skolan skapa förutsättningar för den enskilde elevens behov. 

     (Harrysson, 2009 s. 4) 
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Utbildningarna inom restaurang och livsmedel på gymnasieskolan är idag fördelade på Hotell- 

och restaurangprogrammet samt Livsmedelsprogrammet. Förslaget på det nya Restaurang- 

och livsmedelsprogrammet ska ge en grundläggande yrkesutbildning för arbete inom 

restaurang, bageri, charkuteri, delikatess och catering. Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

ska fokusera på hantverksmässig hantering. Hotell läggs samman med turism och bildar 

Hotell- och turismprogrammet. Enligt propositionen skapar en sammanhållen utbildning 

förutsättningar för en mer kvalificerad och fördjupad yrkesutbildning. Tydligare 

yrkesutgångar kan leda till att eleven i högre grad blir anställningsbar. (Prop. 2008/09:199) 
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TEORETISKA BEGREPP 

Teoretisk och praktisk kunskap 

Kunskap är ett komplext begrepp. Forskare från olika vetenskapliga områden har samarbetat 

under de senaste årtiondena för att åskådliggöra innebörden av praktisk kunskap. Genom att 

kombinera teoretisk och praktisk forskningsansats har språk och begrepp om kunskap som 

används i det praktiska kunnat framträda. Det finns ett maktförhållande mellan olika 

kunskapstraditioner som kan vara en orsak till att det sker en uppdelning mellan teoretisk och 

praktisk kunskap. I ett demokratiskt samhälle borde istället kunskapssynen bygga på en 

förståelse och ett ömsesidigt erkännande av olika former av kunskap, där vetande, kunskap 

och klokhet kan samspela. (Gustavsson, 2004) 

 

Vetenskaplighet är något som förvärvas och uppövas i praktisk verksamhet. 

Därmed är det svårt att upprätthålla skillnaden mellan teori och praktik. 

(Gustavsson, 2002 s. 80) 

 

Enligt skolans styrdokument ska det i skolan finnas en balans mellan praktiska och teoretiska 

kunskaper, då båda aspekterna har betydelse för lärdomsprocessen. Det går att utveckla ett 

vetenskapligt förhållningssätt genom att göra teoretiska reflektioner över praktiska 

erfarenheter samt att koppla teoretiska arbeten till praktiken. Förhållningssätt som detta, kan 

leda till att elever görs mer förberedda på att anpassa sig och bidra till förändringar i till 

exempel arbetslivet. Traditionellt har det gjorts en uppdelning mellan olika slags kunskap i 

skolan, där den teoretiska kunskapen fått ett högre värde än den praktiska kunskapen. 

Samtidigt som användningen av och kraven på människors teoretiska kunskaper ökar, så har 

kritiken mot att uppfatta kunskap som något enbart kognitivt vuxit. (Bildning och kunskap, 

2002) 

 

Säljö (2000) skriver i sin bok Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv att 

kommunikation påverkar lärandet samt att kunskaper är beroende av tid och sammanhang. 

Man kan säga att kunskaper finns i situationer, i mänsklig praxis och i kroppen, vilket innebär 

att tillägnandet av dessa kunskaper, det vill säga lärandet, är situerat. Vidare betonar Säljö att 

språket är av betydelse, när människor genom att delta i olika sociala aktiviteter skapar en 

meningsfull tillvaro. Enligt författaren är det relevant att aktiviteterna i skolmiljön är så 

autentiska och verklighetstrogna som möjligt för att gynna lärandet. (ibid.) 
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I sociokulturell teori förutsätter individuella och sociala processer varandra. För att kunna 

förstå och hantera tillvaron har det genom tiderna skapats både intellektuella och fysiska 

redskap. Språket ses som ett intellektuellt redskap som hjälper oss att dela erfarenheter med 

andra människor, skapa förståelse, argumentera och beskriva likheter och skillnader. Vidare 

är siffersystemet ett exempel på ett intelligent redskap som ger möjligheter att organisera 

omvärlden. Olika tabeller och uppställningar, till exempel ett matrecept, hör också till denna 

kategori som bygger på individens sociala och kommunikativa samspel. Föremål och olika 

maskiner som människan tillverkar är exempel på fysiska redskap (artefakter). Genom att 

ständigt utveckla idéer och tillverka olika artefakter förändras människans livsvillkor, vilket 

ställer krav på nya kunskaper. Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande integreras fysiska 

redskap i mänskliga handlingar där sammanhang och specifika situationer anses som centrala. 

(Andersson & Fejes, 2005) 

 

Pedagogiska forskare som förespråkar sociokulturell teori menar att en viktig uppgift för 

läraren är att ta elevernas frågor på allvar och skapa ett klassrumsklimat som präglas av 

ömsesidig respekt, samt att ge eleverna förutsättningar till kommunikation. Förhållandet 

mellan en elev och en lärare i skolan kan liknas vid förhållandet mellan lärling och mästare. 

Lärarens uppgift är att hjälpa till att sätta upp mål men eleven behöver själv ta initiativ för att 

en kunskapsutveckling ska äga rum. Genom att till exempel ingå i en mindre grupp kan 

eleven själv vinna mästarskap genom att leda en diskussion eller ta ansvar för en del av ett 

arbete som sedan redovisas för klasskamrater och lärare. (Claesson, 2002)  

 

Mästarlära 

Mästarlära kan sägas vara en form av situerat lärande och förekommer inom många områden 

och existerar i olika former. Enligt Nielsen och Kvale (2000) förknippas denna lära ofta med 

hantverk men är även representativ inom andra områden såsom konst, musik och praktisk 

yrkesutbildning. Det finns fyra huvudaspekter på situerat lärande eller mästarlära, vilket 

omfattar praxisgemenskap, yrkesidentitet, lärande utan formell undervisning och utvärdering 

genom praktik. Eleven tillägnar sig gradvis yrkets färdigheter genom att delta i 

praxisgemenskapens produktiva aktiviteter. I denna gemenskap etableras en yrkesidentitet 

genom inlärning av yrkets alla färdigheter. Mästarläran erbjuder ett informellt lärande då 

möjligheter finns att imitera det arbete som utförs på arbetsplatsen. Genom att aktivt pröva 

sina färdigheter och därefter få respons av arbetskamrater och uppdragsgivare sker 

utvärderingen i praktiken. I mästarläran är lärandet beroende av det sammanhang där 
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kunskapen ska användas. Lärlingen ingår i en given social praxis, en yrkesmässig gemenskap 

där lärandet sker genom handling under en längre tidsperiod. Lärlingen kan då tillgodogöra 

sig kunskaper genom observation, imitation och identifikation med vägledning av mer erfarna 

yrkesutövare. Kritiska röster menar att mästarlära är en reproduktiv lärandeform då lärlingen 

tillägnar sig kunskap genom att bland annat observera och imitera. Enligt Nielsen och Kvale 

(2000) sker lärandet i olika sammanhang och det är ovanligt att lärlingen försöker efterlikna 

endast en mästares stil. Lärandet sker både genom interaktion med läromästaren och genom 

praxisgemenskapen. (Nielsen & Kvale, 2000) 

 13



TIDIGARE FORSKNING 

Lärande inom yrkesutbildning 

Det övergripande temat i Viveca Lindbergs avhandling Yrkesutbildning i omvandling (2003), 

handlar om kunskap och lärande inom gymnasieskolans yrkesförberedande program. Fokus 

ligger på att belysa vilka förutsättningar eleverna ges till ett möjligt lärande inom 

yrkesutbildning. Enligt yrkeslärarna i avhandlingen krävs kunskap inom flera områden. 

Eleverna förväntas behärska både verktyg, tankeredskap och texter samt ett utvecklat 

omdöme för att kunna anpassa arbetet till olika situationer. Utbildningen ska vidare ge 

eleverna grundläggande kunskaper för ett fortsatt lärande i yrket, där det förväntas att de 

specifika yrkeskunskaperna sedan ska utvecklas i arbetslivet. Lindberg påvisar i sin forskning 

att teoretiseringen av yrkesutbildning sker genom infärgning av kärnämnen i yrkesämnen, 

vilket kan leda till att eleverna utvecklar generella kompetenser som arbetslivet efterfrågar. 

Vidare sker teoretisering genom utveckling av de redskap som en yrkesutövare måste kunna 

förstå och hantera i sitt arbete. Denna utveckling förutsätter att arbetstagaren kan hantera 

texter i sin profession, vilket enligt författaren återspeglas i yrkesutbildningen. 

Yrkesutbildningen har enligt Lindberg förändrats och i allt högre grad blivit skriftspråklig. De 

nya redskapen blir alltmer komplexa och kräver att man kan hantera olika handböcker och 

manualer. (ibid.) 

 

Resultatet av Lindbergs forskning visar att elever behöver alltmer textbaserade kunskaper för 

att kunna utföra sitt kommande yrke. Texterna varierar beroende av yrkesområde och bidrar 

till en grund för ett yrkesmässigt omdöme enligt författaren. För att kunna förändra och föra 

in nytt kunskapsinnehåll i utbildningen är det väsentligt för lärarna att följa utvecklingen som 

sker i arbetslivet. I avhandlingen påvisar Lindberg (2003) vidare att yrkeslärarnas utbildning 

och behörighet ständigt har diskuterats. De frågor som diskuterats är bland annat om 

yrkeslärarna har tillräcklig arbetslivserfarenhet samt vilka kunskaper i allmänbildade ämnen 

som är nödvändiga för en yrkeslärare. 1991 reformerades gymnasieskolan vilket medförde att 

kärnämnen infördes på alla program och karaktärsämneslärare och kärnämneslärare 

förväntades samarbeta. En problematik uppstod enligt Lindberg då vissa lärare representerade 

den praktiska, talspråkliga traditionen medan andra representerade den akademiska, skriftliga 

traditionen, samt att de två olika kunskapstraditionerna saknade insyn i varandras 

kunskapsområden. (ibid.) 
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Bedömning 

I boken Bedömning av yrkesrelaterat kunnande anser författarna att bedömning av kunskap 

och kompetens spelar en viktig roll i vårt samhälle. Författarna förklarar vidare att i en 

föränderlig tillvaro krävs ett synliggörande av de krav och kompetenser som olika arbeten 

kräver. För att kunna beskriva en individs kompetens krävs bedömningar. Bedömningens 

syfte är att ge en bild av en individs kunnande samt ge en vägledning om vilka kompetenser 

som behöver vidareutvecklas. Bedömning är starkt sammankopplad med utbildning och kan 

med rätt användning ha en hög undervisande kapacitet. Det är av stor vikt att bedömning 

påverkar individen på ett positivt sätt. (Carlsson, Gerrevall & Pettersson, 2007) 

 

I yrkesutbildningen följer läraren eleven och kan göra en kontinuerlig bedömning av elevens 

utveckling. Carlsson m.fl. (2007) menar vidare att läraren ser elevens arbetsgång och kan 

bedöma både positiva och negativa beteenden. All yrkeskunskap består av teorier som 

kommer till användning för att kunna genomföra och lösa de problem som uppstår i yrket. I 

den yrkesinriktade utbildningen sker övningar för eleven som ska vara nära arbetslivets 

förhållanden. Övningarna som leder till en produkt har visat sig höja motivationen för eleven 

vilket i sin tur leder till ansvarskänsla, produktkvalitet och ett bra arbetsbeteende. Att låta 

eleven vara delaktig i bedömningsskeendet kan medverka till utveckling av elevens 

självkritiska tänkande, som är en del av yrkeskunnandet. (ibid.) 

 

Tsagalidis (2009 a) menar i sin forskning att en elev som går en yrkesutbildning behöver ha 

kunskap om relevanta fakta samt förstå betydelsen av dem. Viktigt för eleven är även att veta 

hur man tillämpar det inlärda och inneha förmåga att visa sitt kunnande i olika situationer och 

sammanhang, bedömningen blir då genuin och situationsbunden. Bedömning av 

yrkeskunnande sker till stor del under produktion där både produkt- och processkunskap 

bedöms. Miljön och den autentiska situationen, till exempel i köket, ger stora möjligheter till 

både ett mångdimensionellt lärande och en mångdimensionell bedömning. I autentiska 

situationer ingår de olika kunskapsformerna – fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 

Vygotskij kopplar produktion till motivation och intresse då eleven har möjlighet att 

kontrollera sig själv och värdera sitt eget arbete, då den färdiga produkten skapar stimulering 

och tillfredsställelse. (ibid.) 

 

Carlsson m.fl. (2007) skriver att alla yrken kräver praktiska och teoretiska grundkunskaper, 

vilket innebär att det krävs ett nära samarbete mellan såväl kärnämnen och karaktärsämnen 
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som skola och arbetsliv. Det är också av betydelse för eleven att förstå kärnkunskapernas 

relevans i den praktiska verksamheten. (ibid.) 

 

Enligt Korp (2003) syftar formativ bedömning till att stödja elevens kunskapsutveckling 

genom att lyfta fram elevens styrkor och svagheter under pågående läroprocess. Korp skriver 

vidare att den formativa bedömningen har ett pedagogiskt syfte som inte används för urval 

eller turordning. Formativ bedömning är den form av bedömning som hjälper eleven att 

inhämta kunskap samt att förbättra den. Summativ bedömning av elever däremot resulterar i 

någon form av betyg eller rangordning av elevernas prestation. Syftet är att skapa en trovärdig 

bild av elevens lärande som är betydelsefull i relation till undervisningsmålen. Denna 

bedömning ska sedan mynna ut i ett betyg eller omdöme. (ibid.) 

 

Bedömning på Hotell- och restaurangprogrammet 

Helena Tsagalidis har forskat om vad som bedöms i karaktärsämnen på Hotell- och 

restaurangprogrammet. Hennes forskning visar att det behövs en bättre dialog mellan lärare 

och elever om vad som bedöms vid betygsättning. Resultatet av forskningen visar bland annat 

att lärarna kräver mer av eleven än vad som framgår av betygskriterierna, för att ge betyget 

Godkänt. Lärarna vet vad som krävs i yrkeslivet och tenderar att bedöma eleverna utifrån 

denna bakgrund. Enligt författaren är bedömningen komplex och kräver ett stort kunnande 

och en gemensam förståelse kring de faktorer som påverkar bedömningen av karaktärsämnen. 

Vid bedömning bör lärarna vara uppmärksamma på yrkeskultur, yrkespraxis och 

yrkeskunskap samt styrdokumentens roll. (Tsagalidis, 2009 b) 

 

Höghielm (2001) framhåller att karaktärsämneslärarna på de yrkesförberedande programmen 

representerar två yrkeskårer, dels den eleven utbildas för och dels lärarkåren. I en 

bedömningssituation innebär detta att läraren använder sig av både bedömningsgrunder som 

finns inom yrket och skolkulturens bedömningsprinciper. (ibid.) 

 

Tsagalidis (2009 b) menar att det kan finnas en svårighet för läraren att uppmärksamma alla 

elevers prestationer då bedömningen sker under pågående process. Undervisningen och 

bedömningen är kontextbunden och autentisk, vilket problematiserar en bedömning i 

efterhand. I sin avhandling analyserar Tsagalidis resultaten av sin forskning med hjälp av fyra 

olika begreppssystem: kunskapsformer, nyckelkvalifikationer, specifika yrkeskunskaper och 

kunnandenivåer. Beroende av vad som karaktäriserar en utbildning ligger fokus på att öva 
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vissa förmågor, kunskapsformer, kvalifikationer eller kompetenser i olika hög grad. 

Författaren anser att nyckelkvalifikationer och specifika yrkeskunskaper samverkar och ger 

information om yrkeskunnandets helhet i dess sammanhang, och benämner detta som 

karaktärsämneslärarens bedömningsobjekt. Det vill säga det kunnande som lärarna ställer i 

centrum vid bedömning (Tsagalidis, 2009 b). 

 

I Tsagalidis (2009 b) forskning vill vi främst lyfta fram nyckelkvalifikationer och specifika 

yrkeskunskaper. Tsagalidis anser att nyckelkvalifikationer beskriver generella kvaliteter som 

gör det möjligt för individer att möta nya typer av situationer inom ett arbetsliv i förändring. 

Dieter Mertens (i Tsagalidis, 2009 b) myntade begreppet nyckelkvalifikationer i början av 

1970- talet och begreppet är idag välkänt i de flesta europeiska länderna. Kvalifikationerna 

innebär kärnkunskaper som inte är specifika för något yrke och som är överförbara men 

bundna till sitt sammanhang. Nyckelkvalifikationerna ses som komplexa då de framhåller 

både kognitiva, sociala och kommunikativa förmågor som är värdefulla för skolan, eleven och 

den framtida yrkesrollen. 

 

Nyckelkvalifikationer 

• Kommunikation 

• Självständighet 

• Samarbetsförmåga 

• Planeringsförmåga 

• Kundkontakt 

• Analysförmåga 

• Problemlösningsförmåga 

• Utveckling 

 

Tsagalidis (2009 b) förklarar vidare att specifika yrkeskunskaper förknippas med yrkets 

karaktär och krav, dess yrkeskultur, yrkespraxis och yrkeskunskap. Tillsammans med 

nyckelkvalifikationerna utgör de grunden för yrkeskunnandet.  

 

Specifika yrkeskunskaper 

• Handlag 

• Förståelse för yrkesområdet 
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• Maskin- och redskapskunskap 

• Metodkunskap 

• Råvarukunskap 

• Kunskap om gällande lagar 

 

Både nyckelkvalifikationer och specifika yrkeskunskaper ligger till grund för bedömning av 

karaktärsämnen. Resultatet av Tsagalidis forskning visar att karaktärsämneslärarna ställer 

höga krav på elevernas yrkeskunskaper. Då dessa anses som viktiga behöver eleverna förfoga 

över omfattande yrkeskunskaper redan på grundnivå för att få betyget Godkänt. Dock 

framkom det i undersökningen att nyckelkvalifikationer vid bedömning ses som mer 

värdefulla än specifika yrkeskunskaper. (Tsagalidis, 2009 b) 
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METOD 

Kvantitativ och kvalitativ metod 

Forskare inriktade mot kvantitativ forskning samlar enligt Bell (2007) in fakta och studerar 

sedan relationen mellan uppsättningar av insamlade fakta. Forskarna mäter sedan och 

använder vetenskapliga tekniker för att komma fram till kvantifierbara slutsatser och 

eventuellt även generaliserbara slutsatser. De forskare som använder sig av kvalitativ 

forskning är mer angelägna om att veta hur människor upplever sin värld. Bell skriver att de 

kvalitativa forskarnas mål är att få vetskap och insikt snarare än att göra en statisk analys. 

Dock finns det kvantitativt inriktade forskare som tidvis använder sig av kvalitativa tekniker 

och tvärtom. (Bell, 2007) 

 

Intervju som metod 

I både kvantitativ och kvalitativ forskning är forskningsintervjun ett vanligt tillvägagångssätt 

som ofta används för datainsamling (Bryman, 2002). Forskningsintervju är ett samtal mellan 

två parter om ett tema som är av ömsesidigt intresse. Intervju är en specifik form av mänskligt 

samspel, där kunskap utvecklas genom dialog. I forskningssammanhang är det intervjuarens 

uppgift att på kort tid bygga upp en tilltalande atmosfär, där respondenten känner sig 

tillräckligt trygg för att fritt tala om sina upplevelser och känslor. Upplevelserna kan i en 

intervjusituation inte bara förmedlas genom ord utan också genom tonfall, uttryck och gester. 

Intervjuer kan skilja sig i graden av struktur. En intervju kan fokusera på en rad av 

standardfrågor men kan också vara öppen till sin natur, där specifika teman står i fokus utan 

formulerade frågor och bestämd ordningsföljd. I en forskningsintervju råder obalans om 

maktfördelning, då det är intervjuaren som definierar situationen, genom att introducera 

samtalsämnen och formulera frågor som får styra intervjuns förlopp. (Kvale, 1997) 

 

När man formulerar intervjufrågor är det viktigt att alltid ha undersökningens syfte och 

frågeställning i åtanke. När intervjudata analyseras efterforskas kontentan av respondentens 

uttalanden. Under analysen är det betydelsefullt att avgränsa sina frågeställningar så att man 

har klart för sig vilket fenomen man är intresserad av. Målet med kvalitativa intervjuer är att 

genom sin flexibilitet lyfta fram intervjupersonens världsbild, därför är det inte lämpligt att 

följa en intervjuguide för strikt. För att på bästa sätt analysera resultatet av intervjun bör den 

spelas in och transkriberas. (Bryman, 2002) 
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Forskningsetik 

För samhällets medborgare finns individskyddskravet som skydd mot obefogad insyn. 

Individskyddskravet kan konkretiseras i fyra huvudkrav på forskningen. Dessa krav kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet syftar till att informera respondenterna om deras 

uppgift i undersökningen samt vilka villkor som gäller för medverkan. Aktörerna ska 

informeras om att deltagandet är frivilligt samt om rättigheten att avbryta pågående 

medverkan. Undersökningens syfte samt den projektansvariges namn och 

institutionsanknytning ska ingå i förhandsinformationen. Det ska även framgå att alla 

insamlade fakta endast ska användas i forskningssyfte. Uppgifter om hur och var 

forskningsresultaten finns att tillgå, är ytterligare en relevant information. Samtyckeskravet 

går ut på att forskaren ska skaffa sig respondenternas samtycke till medverkan. Om de 

granskade personerna är under 15 år krävs samtycke av vårdnadshavare. De medverkande ska 

ha rättigheten att besluta om hur länge och på vilka premisser de ska delta i undersökningen. 

Skulle någon av deltagarna avbryta sin medverkan får inte personen utsättas för opassande 

övertalning eller påverkan. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om 

intervjupersonerna ska vara konfidentiella. Det ska vara omöjligt för utomstående att 

identifiera de intervjuade. Nyttjandekravets innebörd är att alla insamlat material endast får 

nyttjas i forskningssyfte. (ibid.) 

 

Urval och genomförande 

Vi har i vårt arbete valt att genomföra en studie med kvalitativa intervjuer som forsknings-

metod. Vi har intervjuat karaktärsämneslärare (7st) samt representanter från restaurang-

branschen (5st). För att få en spridning av forskningsunderlaget har vi valt att vända oss till 

respondenter verksamma i tre olika kommuner. Både manliga och kvinnliga lärare deltog och 

de tjänstgör på kommunala skolor eller på friskolor. De lärare vi intervjuat undervisar i både 

teoretiska och praktiska kurser inom både kök och matsal. Urvalet av branschföreträdare har 

skett bland kökschefer/köksmästare med personalansvar. Dock har branschen endast 

representerats av män. Valet av våra intervjurespondenter har gjorts både från ett 

slumpmässigt urval samt från vårt kontaktnät. 

 

Vi har genomfört intervjuerna tillsammans, då en av oss ställt frågorna (bilaga 2) och en av 

oss har fört anteckningar, för att få en tydligare bild av intervjusvaren och minska risken av 

egna tolkningar. För att på ett så korrekt sätt som möjligt analysera svaren vid transkribering 
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användes bandspelare under samtalen. Två lärare kunde endast avsätta tid för intervju vid 

samma tidpunkt vilket resulterade i att vi intervjuade dem samtidigt. En nackdel med 

förfaringssättet kan vara att intervjupersonerna påverkats av varandra, vilket kan ha färgat 

svaren . Transkribering och analysering av arbetet har utförts av oss båda. I arbetet har vi tagit 

hänsyn till forskningsetiska aspekter. Alla intervjuade har anonymiserats och svaren har 

behandlats konfidentiellt.  

 

Vi har via telefon kontaktat respondenterna och frågat om de vill medverka i vår studie. 

Under samtalet berättade vi om syftet med undersökningen och att insamlade uppgifter endast 

kommer att användas i forskningssyfte. Vi beslutade tillsammans med respondenterna om var 

och när intervjun skulle äga rum. För att tydliggöra avsikten med intervjun mejlades ett 

informantbrev (bilaga 3) där individskyddskraven klargjordes. I brevet informerade vi även 

om den beräknade tiden för intervjun samt våra och vår handledares kontaktuppgifter. 

Respondenten informerades dessutom om uppsatsens framtida tillgänglighet. 

 

På intervjuplatsen innan intervjun påbörjades gav vi information om individskyddskravet 

ytterligare en gång samt att deltagandet är frivilligt och deltagarens rätt att avbryta intervjun. 

Respondenterna tillfrågades om medgivande till att samtalet spelades in. Under intervjuerna 

jämförde några lärare och avnämare samarbetet kring APU med lärlingsutbildningen, som 

sedan hösten 2008 finns som försöksverksamhet. Samtliga skolor som finns med i vår studie 

utbildar lärlingar. Vi upplevde att intervjusamtalen var intressanta och förflöt problemfritt. 
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RESULTAT 

Vi har intervjuat totalt 12 personer varav 7 lärare och 5 personer från restaurangbranschen 

(avnämare). Respondenterna arbetar i tre olika kommuner. Lärarna tjänstgör på kommunala 

skolor respektive friskolor. Avnämarna är verksamma som kökschefer/köksmästare med 

personalansvar i restaurangkök.  

 

Respondenternas utbildning 

Samtliga respondenter har en gymnasial utbildning. Alla lärare har någon form av pedagogisk 

utbildning och har tidigare varit yrkesverksamma i branschen (bilaga 4).  

 

Samarbete mellan skola och bransch 

Det samarbete som förekommer sker främst genom APU. Alla avnämare i vår undersökning 

tar emot APU-elever från både sin egen stad och elever från intilliggande orter. De avnämare 

som även tar emot lärlingselever anser att samarbetet fungerar bättre tack vare 

lärlingsprogrammet, då de har blivit mer insatta i skolans arbete och har ett större ansvar för 

lärlingarna. Handledarna på de arbetsplatser som tar emot lärlingar, har möjlighet att gå en 

handledarutbildning i skolans regi. Under utbildningen får de tillgång till material med 

kursplaner, kursmål och checklistor över vad eleverna ska utföra på arbetsplatsen. I 

utbildningen för lärlingar finns ett lärlingsråd där lärare och handledare träffas och diskuterar 

undervisningen för eleverna. Lärarna besöker praktikplatserna där de samtalar med både 

elever, personal och handledare. Branschen anser att samarbetet överlag fungerar mycket 

bättre kring lärlingsutbildningen än kring APU i gymnasiet.  

 

Överlag har samarbetet varit en katastrof men det har blivit bättre. 

     (Avnämare) 

 

Det är en stor brist på utbildad personal i den här branschen, ytterst få elever som 

stannar kvar i branschen efter avslutad utbildning. Restaurang- och turistnäringen 

går uppåt och ändå saknas det utbildat folk. Genom ett engagerat samarbete vill vi 

höja utbildningen och få bra arbetskraft. 

     (Avnämare) 
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I en av skolorna pågår även samarbetet mellan skola och bransch genom medverkan i mässor 

och tävlingar. En av avnämarna anser att samarbetet fungerar mycket bra och att de gör besök 

i skolan samt att de har ett fungerande samarbete med skolan vid olika evenemang. Ytterligare 

en avnämare har ett mycket nära samarbete med den kommunala skolan samt med en friskola. 

En av de avnämare som samarbetar med både kommunal skola och friskola anser att det finns 

ett närmare samarbete med friskolan. 

 

Samarbetet med friskolan är så tight som det kan bli, skolan har mycket bra 

förutsättningar. 

     (Avnämare) 

 

I en av undersökningskommunerna startades ett programråd efter påtryckningar från både 

skola och bransch. Skolan bjuder in handledare i branschen för diskussion kring kursmål och 

skolans utbildning. Många inom branschen anser att det är en stor brist på utbildad personal. 

De vill av den orsaken förbättra utbildningen genom ett engagerat samarbete mellan skola och 

bransch, för att på så sätt utbilda kvalificerad arbetskraft. I en av kommunerna förekommer 

det ett branschråd som skolan samarbetar med. Dock var inte alla lärare medvetna om 

förekomsten av branschrådet.  

 

Samarbetet mellan skola och bransch fungerar enligt de flesta tillfredsställande, men alla 

parter är överens om att samarbetet måste utvecklas för att bli bättre. Lärarna ser många 

gånger att branschen är resultatinriktad och att det arbetar många individualister på 

restaurangerna, vilket leder till att tiden för eleverna är begränsad. I restaurangbranschen är 

miljön stressig och arbetet utförs under tidspress. Både lärare och avnämare finner att 

svårigheten med ett fungerande samarbete från både skola och bransch är bristen på tid. I den 

kommun som har ett programråd anser en avnämare att samarbetet fungerar bra efter att 

branschen ställt vissa krav på skolan. Företagen förespråkar att praktikperioden ska vara 

sammanhängande under flera veckor i rad för att eleven ska få möjlighet till en övergripande 

och sammanhållen inblick i arbetslivet. Det förekommer matchning av eleverna till de olika 

arbetsplatserna för att på bästa sätt tillmötesgå både elev och arbetsgivare. 

 

Man har ett hum om och vilka krav som ställs på krogen, och vi vet vilka elever 

som lever upp till det. 

     (Lärare) 

 23



Samarbetet mellan skola och restaurangerna behöver utvecklas. Vi vill att 

branschen ska förstå skolans uppdrag. 

     (Lärare) 

 

Samarbetet är ok men kan definitivt bli bättre. Att få till ett bra samarbete är 

tidskrävande. 

     (Lärare) 

 

Samarbetet fungerar i visa fall jättebra och i vissa fall jättedåligt. Mycket beror på 

branschen som är resultatinriktad och där det arbetar många individualister. 

Arbetstagarna är ofta stressade och har ont om tid. De riktigt bra krogarna är oftast 

bäst på att ta emot elever. 

     (Lärare) 

 

Handledarnas kompetenser 

Avnämarna anser att det är av stor vikt för handledarna att inneha ett gott ledarskap och stort 

tålamod. Förutom detta ska handledaren ha en bra pedagogisk förmåga samt ge eleverna tid 

och trygghet. I det existerande programrådet finns det ett önskemål om att alla handledare ska 

gå en handledarutbildning. Detta för att veta hur ungdomar fungerar men även för att få en 

inblick i skolan. 

 

Lärarna anser att handledarna bör vara med i skolan för att se hur skolans värld fungerar. 

Lärarna vill även förbättra det material som finns att tillgå för handledarna. Materialet som är 

olika på olika skolor kan till exempel vara ett dokument som innehåller uppgifter som 

eleverna ska utföra under praktiken. Som förslag till förbättring skulle en arbetsuppgift kunna 

vara relaterad till praktikperioden. Det som framgår från vissa lärare är att en del 

praktikplatser enbart ser eleven som arbetskraft och inte förstår att eleverna är under 

utbildning. Mycket av ansvaret ligger hos eleverna själva, de måste visa intresse för att bli 

insatta i hur det fungerar på praktikplatsen. Det framgår även önskemål om att handledarna 

bör inneha pedagogiska kompetenser samt vara mer insatta i kursmålen. Handledarna bör 

även kunna förstå ungdomar och ha en förståelse för att elever har rätt att göra fel. 
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Handledaren ska ha yrkeserfarenhet och kunna ta hand om och leda eleven, viktigt 

att veta hur ungdomar idag fungerar samt ställa tydliga och hårda krav. 

     (Avnämare) 

 

Handledarna behöver vara mer insatta i kursmålen och behöver pedagogiska 

kompetenser. Skolan erbjuder handledarutbildning men branschen sluter inte upp. 

     (Lärare) 

 

Lärarnas kompetenser 

Avnämarna anser att lärarna besitter den pedagogiska kompetensen genom att vara 

lärarbehöriga. Vidare tycker avnämarna att lärarna behöver utveckla och bli bättre på att 

slussa ut elever i arbetslivet vilket kan gynna elevens framtida anställningsbarhet. Ytterligare 

en aspekt som avnämarna tycker är betydelsefull är att lärarna kontinuerligt uppdaterar sig.  

 

Det lärarna anser om sina egna kompetenser är att inneha relevanta kunskaper från branschen 

samt en lärarutbildning. De anser även att det är av oerhörd vikt att ha erfarenheter förankrade 

i branschen för att kunna referera till hur det fungerar samt för att kunna se olika problem som 

uppstår. Vidare anser lärarna att de bör vara pedagogiska, lyhörda, rättvisa samt inneha viljan 

och kunskapen om att lära ut.  

 

Inom lärarkåren är det viktigt att alla accepterar varandra, alla lärare har olika 

kvalitéer som har betydelse – vi kompletterar varandra. 

     (Lärare) 

 

Kursmål och skolutveckling 

Avnämarna vill att båda parter ska arbeta närmare med varandra och anordna möten där det 

diskuteras vad som fungerar och vad som inte fungerar i utbildningen. Avnämarna anser 

vidare att branschen bör integreras i skolan men gör gällande att det är skolan som ska 

informera om kursmål och utveckling. Avnämare i programrådet har tillgång till kursmålen. 

Tolkningen av målen har diskuterats mellan avnämare och skola där avnämarna anser att 

diskussionerna har bidragit och lett fram till en gemensam tolkning av målen. En av 

avnämarna anser att skolan och branschen ska hjälpa varandra att utveckla varandras 

kompetenser. 
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Det handlar om prioritering för att engagera sig i skolfrågor. Om man inte 

engagerar sig och tar sig tid kommer problemet bli ännu större i framtiden och det 

leder till stor brist på bra anställningsbar personal. Är man inte engagerad och 

sätter sig in i frågorna ska man inte ta emot praktikanter. 

     (Avnämare) 

 

Vissa av lärarna anser att branschens bristande kunskap om skolans verksamhet och mål är ett 

bekymmer, då de menar att branschen inte vet vad som sker under skoltid. Lärarna bjuder in 

branschen till programrådsträffar där rektor och lärare informerar om hur skolan arbetar. 

Lärarna tycker att det är viktigt att branschen har tillgång till rätt informationsunderlag samt 

förstår vad informationen innebär. Eleverna har tillgång till många APU-platser men det är 

endast ett fåtal av handledarna som närvarar vid programrådsträffarna. Lärarna förmodar att 

det är tidsbristen som är en av orsakerna till den stora frånvaron. Lärarna framhåller att 

avnämarna klagar mycket på utbildningen men närvarar sällan på de informationsmöten som 

de blir kallade till. Vidare anser lärarna att skolan behöver bli bättre på att informera 

branschen om skolans mål och utveckling. 

 

Enligt lärarna är många i branschen inte medvetna om att utbildningen är yrkesförberedande, 

vilket innebär att specifika yrkeskunskaper ska vidareutvecklas i arbetslivet innan eleven kan 

anses som yrkeskunnig. En del av lärarna bifogar kursens kriterier till APU-platsen. En lärare 

poängterar att bedömningen av eleverna kan bli rättvisare om branschen har en större inblick i 

gällande styrdokument för att veta hur och vad som ska bedömas. 

 

Aktualisering av lärarnas branschkunskap 

Avnämarna anser att lärarna behöver praktisera på restauranger för att uppdatera sig och bli 

medvetna om nya trender. Det är även viktigt att de som arbetar i branschen är tillsammans 

med eleverna i skolan. Detta samarbete förekommer till viss del när representanter från 

restaurangerna kommer till skolan och är med på till exempel skolans öppna hus. Avnämarna 

framhåller att friskolorna är mer moderna än de kommunala skolorna och mer medvetna om 

matlagningen av idag. Samtidigt tycker branschen att grunderna är viktigast att lära sig för att 

ha en stabil grund att stå på inför kommande yrkesliv. Trenderna ändras kontinuerligt och 

detta kan eleverna lära sig och vidareutveckla på restaurangerna. En avnämare framhåller 

vikten av yrkeslärarens breda kompetens inom både skola och arbetsliv. 
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Lärarvärlden är en komplex och skittuff bransch, en eloge till alla som orkar. 

     (Avnämare) 

 

Lärarna har en åsikt om att de behöver tillbringa tid i branschen, läsa litteratur samt besöka 

mässor för att möta människor med olika erfarenheter. Vidare tycker de att det är viktigt att 

läsa och diskutera nyheter samt aktualisera nyheterna tillsammans med eleverna för att hålla 

sig uppdaterad. Uppdatering sker automatiskt via litteratur och media om intresset finns. 

Lärarna betraktar kunskaperna om grunderna som viktigast och menar att aktuella trender lär 

sig eleverna under tiden. Många aktuella trender försöker lärarna anamma genom olika 

projektarbeten. Lärarna tycker att det är viktigt att besöka de riktigt bra restaurangerna i 

Sverige men även utomlands för att hålla sig informerad om nya idéer. En av skolorna har 

beslutat att alla lärare ska praktisera på restauranger och bli bättre på att bjuda in branschen 

till skolan. 

 

Under intervjuerna visade det sig att både lärarna själva och avnämarna tror att det finns en 

rädsla hos vissa av lärarna att åter vara på plats i restaurangverksamheten. Det framgick även 

att det är en ekonomisk fråga om och när lärare ska tillbringa tid på olika restauranger. 

 

Elevernas kunskapsbehov 

I både skola och bransch anses kunskap om grunderna vara det primära för eleven att förfoga 

över efter avslutad utbildning. Ytterligare kunskaper som anses som viktiga är 

livsmedelskunskap, hygien, köksekonomi, kalkylering, metodkunskap, råvarukännedom och 

miljömedvetenhet. De flesta av de tillfrågade förespråkar klassisk matlagning i en modern 

tappning. Även i matsalen anser lärarna att grunderna är det viktigaste samt att kunna vett och 

etikett.  

 

Eleverna ska kunna grunderna, kunna samarbeta, vara serviceinriktade och 

medvetna om hygieniska aspekter. 

     (Lärare) 
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I styrdokumenten står kriterierna. Grundkunskaper är viktigt för att kunna börja 

jobba och klara sig i arbetslivet. Grundkunskaperna behövs som bas för att kunna 

gå vidare. Vårt uppdrag är inte att de ska vara färdigutbildade. 

     (Lärare) 
 

Grundkunskaper, social kompetens och samarbetsförmåga viktigt för 

anställningsbarheten. Alla elever uppnår inte detta. Vill gärna plocka bort elever 

som inte borde gå utbildningen, de tar plats från andra som har ett större intresse. 

Mycket tid i skolan går till sociala bitar. 

     (Lärare) 
 

En elev ska kunna grunderna, klassisk husmanskost, det klassiska kalla köket, 

baka bröd, eleven ska klara av att sätta upp ett kök för lunch med 2-3 rätter. Förr 

fick elever mer handledning på krogen efter avslutad utbildning. Idag är det inte 

lika mycket personal. 

     (Lärare) 

 

Egenskaper och anställningsbarhet 

Egenskaper som respondenterna förutom utbildningens grundkunskaper framförallt 

förknippar med anställningsbarhet är intresse, social kompetens samt samarbetsförmåga. För 

arbete inom restaurangbranschen anses egenskaper som serviceinriktad, flexibel och 

stresstålig också vara viktigt. En majoritet av respondenterna hänvisar intresse till 

anställningsbarhet. Avnämarna förespråkar även vikten av att känna yrkesstolthet och att vara 

ordningsam. Lärarna vidhåller också att eleven ska ha en god råvarukännedom, arbeta 

hygieniskt och metodiskt samt kunna ta egna initiativ. 
 

Den [eleven] bör ha grundkunskaper i det den ska syssla med, den ska vara en 

social person som kan samarbeta med andra människor, det är det viktiga. Många 

elever som kommer in skulle inte vara kvar här för de har inget intresse. 

     (Lärare) 
 

Social kompetens och intresse är viktiga egenskaper. Eleverna behöver bättre 

grundkunskaper för att kunna vara anställningsbara. Eleverna är nog mer sociala 

från friskolan i den här staden. 

     (Avnämare) 
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Elevens inställning, intresse och kunskap om grunder är det viktigaste. Eleverna är 

väldigt, väldigt, väldigt sällan anställningsbara efter avslutad utbildning.  

     (Avnämare) 

 

För att vara anställningsbara behöver eleven vara intresserad, social, öppen för 

nya idéer, vara stresstålig och ha initiativförmåga. Grundkunskaperna är viktiga. 

Det är svårt att få tag i kunnig personal. Det går inte att anställa någon elev när de 

kommer direkt från skolan. 

     (Avnämare) 

 

Kompetenser som bör integreras i utbildningen 

En av avnämarna tycker att skolan täcker grundkunskaperna väl men anser att lärarna bör 

fördjupa de grunder som de lär ut istället för att bredda dem ytterligare. I den kommun där det 

förekommer ett programråd finns planer på att ta fram en gemensam portfolio, där avnämare 

och lärare ska redogöra för vad eleverna ska lära sig. Vidare anser avnämarna att ekonomiska 

och sociala kompetenser behöver utvecklas i utbildningen. Ytterligare en aspekt som 

avnämarna anser vara relevant för elever under utbildning är en tätare kontakt med 

producenterna för att öka förståelsen för råvaran. 

 

Lärarna anser att då det existerar ett bra samarbete med branschen så uppdateras utbildningen 

kontinuerligt. Utbildningen ser olika ut på alla restaurangskolor, men eftersträvan av en 

enhetlig skola är behövlig. Många av lärarna arbetar ämnesövergripande men de vill att 

kärnämnena bör riktas mer mot programmets karaktär samt att matematiken bör integreras i 

karaktärsämnena. Effektiviteten och tempot är en viktig del i utbildningen som inte får 

glömmas bort. Flertalet av lärarna anser att många moment som lärs ut till eleverna sker per 

automatik, till exempel yrkeskultur och yrkespraxis, vilket inte innefattas av kursmålen. 

Lärarna tycker att något som har stor betydelse i utbildningen men som inte ska bedömas i 

skolan är social kompetens.  

 

Eleven ska förstå vikten av social kompetens, kunna bemöta sina arbetskamrater, 

fungera i grupp och kunna passa tider. 

     (Lärare) 
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Resultatsummering 

Det huvudsakliga syftet med vår studie är att undersöka om gymnasieutbildningen inom 

Hotell- och restaurangprogrammet svarar upp mot restaurangbranschens förväntningar. För att 

få svar på detta har vi i studien undersökt hur samarbetet ser ut mellan utbildning och 

arbetsliv samt vilka kunskaper eleven bör förfoga över efter avslutad utbildning. Vi ville 

också ta reda på om det finns egenskaper hos eleven som har relevans för 

anställningsbarheten.  

 

När vi analyserat resultatet har vi kunnat se att det finns ett glapp mellan skola och arbetsliv 

då det visat sig att branschföreträdarna sällan anser att eleven är anställningsbar. Både lärare 

och avnämare bedömer att utbildningens huvudsyfte är att ge grundkunskaper inom 

restaurangnäringen. Vi har kunnat utläsa att branschföreträdarna efterfrågar en fördjupad 

kunskap om grunderna i både praktiska och teoretiska karaktärsämnen. Under 

intervjutillfällena framkom att båda parter hänvisar till att elevens egenskaper påverkar 

anställningsbarheten, framförallt visat intresse och social kompetens.  

 

Samarbetet mellan skola och bransch sker främst genom den arbetsplatsförlagda utbildningen. 

Respondenterna har olika uppfattningar om hur samarbetet fungerar. Dock anser samtliga att 

samarbetet måste utvecklas och förbättras. Samtliga av branschföreträdarna och flertalet av 

lärarna anser att lärarna bör aktualisera sin yrkeskunskap genom att aktivt medverka i 

branschen. Majoriteten av respondenterna vill att handledarna ges möjlighet att besöka och få 

en inblick i skolans verksamhet. Både lärare och branschrepresentanter efterfrågar en 

förbättrad handledarutbildning och ett fungerande programråd. De anser att dessa åtgärder 

skulle kunna bidra till en ökad kunskap och förståelse för varandras verksamheter, vilket kan 

leda till en förbättrad kunskapsutveckling för eleven. Samtliga respondenter tycker att eleven 

själv också bär ett ansvar för sin kunskapsutveckling. Under sin praktiktid måste eleven ta 

ansvar och visa intresse. Enligt avnämarna är elevens intresse avgörande för vilket 

engagemang handledaren lägger på eleven, vilket indirekt påverkar elevens möjligheter till att 

utveckla yrkeskunskap. 
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DISKUSSION 

Tidigare skedde all yrkesutbildning i arbetslivet och reglerades av näringslivets intressenter. I 

början av 1900-talet uppmärksammades det på politisk nivå att yrkesutbildning saknade 

organisation och struktur, vilket ledde till att lärlingsskolor och yrkesskolor introducerades i 

samhället (Olofsson, 2000). Dagens treåriga gymnasieskola ger elever på yrkesprogram 

behörighet till högskola och möjlighet till vidare studier. I vår studie har vi sett att det finns ett 

glapp mellan skola och arbetsliv, där det krävs ett närmare och mer fungerande samarbete för 

att underlätta för eleven att slussas ut i arbetslivet. Genom studien har vi kunnat konstatera att 

ansvaret ligger hos både beslutsfattare och skola, samt hos bransch och elev. 

 

Yrkesutbildning sker i två kulturer där skolkunskap och yrkeskunskap möts och förutsätter 

varandra. De yrkeslärare som vi intervjuat innehar erfarenheter och relevanta kunskaper från 

branschen, vilket anses som en förutsättning för att kunna undervisa inom ämnet. I tidigare 

forskning visar Tsagalidis (2009 b) att lärarens dubbla yrkesroller vid bedömning kan 

innebära att läraren kräver mer av eleven än vad som står i kursmålen. Lärarna lägger i olika 

hög grad fokus på att öva vissa förmågor, kunskapsformer, kvalifikationer och kompetenser 

utifrån utbildningens karaktär. Enligt Tsagalidis bör läraren förutom styrdokumenten vara 

uppmärksam på yrkeskultur, yrkespraxis och yrkeskunskap, samt att både nyckel-

kvalifikationer och specifika yrkeskunskaper ligger till grund för yrkeskunnandet. Detta 

framkommer även i vår studie som påvisar yrkeslärarnas medvetenhet om yrkespraxis och 

yrkeskulturens betydelse för elevens kunskapsutveckling och anställningsbarhet.  

 

Eleven behöver kunna relevanta fakta och förstå deras innebörd, samt kunna knyta dem till 

handling i rätt situation och sammanhang (Säljö, 2000). Genom att låta eleven vara delaktig i 

bedömningsprocessen, kan eleven utveckla sitt omdöme och självständiga tänkande. Den 

formativa bedömningen fokuserar på inlärningsprocessen och kan bland annat hjälpa eleven 

att inhämta och förbättra sin kunskap samt öka motivationen för skolarbetet. Den bedömning 

som ska stödja kunskapsutvecklingen sker i en autentisk miljö där läraren under pågående 

process har möjlighet att lyfta fram elevens styrkor och svagheter (Korp, 2003). Vi anser att 

det också är relevant för handledaren på elevens praktikplats att vara medveten om denna typ 

av bedömning. Vår undersökning visar att det finns ett behov av att handledarna har inblick i 

kursmålen för att förstå utbildningens hela syfte och mål för att kunna göra en rättvis 

bedömning.  

 31



Vår studie visar att eleverna generellt inte lever upp till branschens förväntningar då 

avnämarna anser att en nyutexaminerad elev sällan är anställningsbar. Både lärare och 

avnämare anser att eleven ska förfoga över grundkunskaper men lyfter också fram vikten av 

egenskaper så som visat intresse, social kompetens och samarbetsförmåga. Vi kan se att det 

går att dra paralleller mellan det vår studie benämner som egenskaper till vad som ingår i 

Tsagalidis kvalifikationsbegrepp. Båda studierna visar att innebörden av begreppen har 

betydelse för anställningsbarheten. Vårt resultat visar att dessa egenskaper efterfrågas av 

restaurangbranschen men ska enligt läroplanen inte ligga till grund för skolans bedömning. 

Vårt resultat understöds av Tsagalidis forskning som visar att både nyckelkvalifikationer och 

specifika yrkeskunskaper utgör grunden för yrkeskunnandet (Tsagalidis, 2009 b). Vi upplever 

att inte alla i branschen är medvetna om att utbildningen är yrkesförberedande, där grunderna 

ska ges i skolan och där yrkeskunskaperna ska vidareutvecklas i arbetslivet (Skolverket, 

2008). Det framkom av intervjuresultaten att både lärare och branschrepresentanter lägger 

störst vikt vid att eleverna lär sig grundkunskaperna. Det är även enligt läroplanen viktigt för 

eleven att genom utbildningen få en stabil grund att bygga vidare yrkeskunskap på.  

 

Samarbetet mellan skola och arbetsliv sker framförallt genom APU där eleven utvecklar sin 

förståelse och förtrogenhet för yrket. När dessa två kulturer möts är det viktigt för eleven att 

kunna tillämpa den inlärda skolkunskapen och visa sitt kunnande i den autentiska miljön 

(Tsagalidis 2009 a). För att eleven ska få en god kännedom om arbetslivets villkor eftersträvas 

ett fungerande samarbete mellan dessa två kulturer. Det är under APU-tiden som eleven får 

kännedom om yrkespraxis och yrkeskultur. Vår undersökning visar att respondenterna har 

olika uppfattningar om hur samarbetet fungerar men generellt anser samtliga att samarbetet 

måste utvecklas och förbättras.  

 

Samtliga avnämare förespråkar en sammanhängande praktiktid för att eleven ska få en verklig 

bild av arbetslivet och för att kunna se samband och helheter. I enlighet med mästarlära 

(Nielsen & Kvale, 2000) är lärandet beroende av det sammanhang där kunskap ska användas. 

Genom APU får eleven möjlighet att tillägna sig yrkeskunskap genom att observera och 

imitera erfarna yrkesutövare i en autentisk miljö. Då eleven ingår i en yrkesmässig gemenskap 

kan både yrkeskultur och yrkespraxis tillgodoses, där en förtrogenhet för yrket utvecklas 

genom handling under en längre tidsperiod. Det visar sig i vår studie att praktikperioderna 

skiljer sig åt mellan olika skolor då vissa har en längre sammanhängande APU under hela 

veckor och andra skolor tillämpar APU under vissa dagar i veckan. Under praktiken ska 
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teoretisk kunskap länkas till praktisk kunskap vilket förutsätter en kvalificerad handledning 

som grundar sig på en fungerande samverkan mellan skola och bransch.  

 

Många av respondenterna efterfrågar en handledarutbildning då det visat sig att de tillfrågade 

uppfattar att samarbetet mellan skola och arbetsliv fungerar bättre kring lärlingsutbildningen 

än kring APU-elever. För lärlingarna upplever vi att kraven kring handledaren har skärpts. 

Handledarna för lärlingarna har erbjudits utbildning och fått information om kursmål samt ett 

utarbetat material som visar vad eleven förväntas lära sig under praktiktiden. Vi anser att det 

borde finnas en nationellt utformad handledarutbildning för varje yrkesprogram, som är 

obligatorisk för alla som tar emot APU-elever och lärlingar, vilket kan bidra till att höja 

kvaliteten på utbildningen.  

 

Eleven måste själva ta sitt ansvar och visa intresse under sin praktik. Enligt avnämarna spelar 

intresset en avgörande roll för hur mycket handledaren engagerar sig i eleven vilket indirekt 

påverkar elevens möjlighet till kunskapsutveckling. Vi anser att eleven måste visa sitt intresse 

samtidigt som det är lärarens och handledarens skyldighet att göra sitt yttersta för att väcka 

intresset hos eleven.  

 

För att lättare kunna slussa ut eleven i arbetslivet visar studien att även branschen har ett 

ansvar. Genom att branschen tar del av och är insatta i skolans kursplaner kan bedömningen 

av eleven bli mer rättvis. Undersökningen visar att branschen behöver ha en större inblick i 

gällande styrdokument för att veta hur och vad som ska bedömas. 

 

Trots hög ungdomsarbetslöshet har arbetsmarknaden svårt att rekrytera kompetent arbetskraft. 

Företag och arbetsgivarorganisationer riktar kritik kring att kompetensbehovet i 

yrkesutbildningen inte uppdateras i den takt som behövs på arbetsmarknaden (Olofsson, 

2000). Tendenser till detta kan vi också se i vår studie då flera avnämare har uppgett att de 

känner oro för framtida rekrytering av kompetent personal, trots att underlaget av personer 

med restaurangutbildning borde vara stort då det finns många Hotell- och restaurangskolor i 

landet.  

 

I dagens föränderliga arbetsliv krävs flexibilitet, kommunikation samt en samverkan mellan 

teoretiska och praktiska kunskaper. I enlighet med Lindbergs avhandling (2003) förväntas 

eleven behärska både verktyg, tankeredskap och texter samt ett utvecklat omdöme för att 
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kunna anpassa arbetet till olika situationer. Detta talar för kärnämnenas relevans på de 

gymnasiala yrkesprogrammen samtidigt som branschen efterfrågar en fördjupad 

yrkeskunskap för att eleven i högre utsträckning ska vara anställningsbar. Vår studie visar att 

det finns ett behov av en fördjupad yrkeskunskap för att eleven ska vara anställningsbar men 

vi anser att det också är viktigt att eleven ges behörighet för vidare studier.  

 

I propositionen för den nya gymnasiereformen (prop.2008/09:199) ligger förslag på 

förändringar inom yrkesprogrammen för att skapa en sammanhållen utbildning som ger 

förutsättningar för ett mer kvalificerat och fördjupat yrkeskunnande. I propositionen menar 

man att tydligare yrkesutgångar kan leda till att eleven i högre grad blir anställningsbar. 

Förslag finns även på att ett nationellt programråd ska införas för varje nationellt 

yrkesprogram för att stärka samarbetet mellan skola och arbetsliv. Vår studie visar att de olika 

skolorna har gjort försök att bilda lokala programråd för att generera ett fungerande samarbete 

som i första hand ska gynna eleven. Dock visar det sig att parterna inte har lyckats med det. 

Undersökningen visar att den största orsaken till detta anses ligga hos branschen som inte tar 

ett tillräckligt ansvar för samverkan kring eleven. Endast ett fåtal av handledarna närvarade 

vid programrådets träffar vilket har lett till att programråden i stor utsträckning har lagts ner. 

Kan skolan garantera en kvalitativ utbildning för den enskilde eleven när överlappningen 

mellan skola och arbetsliv inte fungerar fullt ut?  

 

Vi har medvetet valt att studera både kommunala skolor och friskolor samt restauranger som 

är verksamma i olika kommuner och vänt oss till både kvinnliga och manliga respondenter för 

att få en spridning av studien. Underlaget för vårt forskningsmaterial är förhållandevis litet 

vilket gör att vi är medvetna om att resultatet kan se annorlunda ut vid en mer omfattande 

studie. Materialet skulle vid en större undersökning kunna analyseras för att se om det finns 

likheter och skillnader mellan till exempel olika kommuner, mellan könen eller mellan 

kommunal och privat verksamhet.  

 

Under vårt arbete har vår kunskap fördjupats kring betydelsen av samverkan kring teoretisk 

och praktisk kunskap och lett fram till förslag på nya forskningsområden. Intressant vore att 

granska: 

• arbetsplatsförlagd utbildning ur ett elevperspektiv  

• betydelsen av en fungerande handledarutbildning 

• programrådets roll för en ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Kursutbud för Hotell- och restaurangprogrammet 

De poäng som ska uppfyllas i ett gymnasieprogram är 2500. Kurser som ingår i Hotell- och 

restaurangprogrammet är:  

Kärnämnen 750 poäng 

Svenska A + B  Engelska A 

Matematik A   Estetisk verksamhet 

Idrott och hälsa A  Naturkunskap A 

Religionskunskap A  Samhällskunskap A 

 

Karaktärsämnen (gemensamma kurser) 650 poäng + 100 poäng projektarbete 

Ansvarsfull alkoholhantering Arbetsmiljö och säkerhet 

Datorkunskap  Hotell A 

Kallkök   Livsmedel A 

Livsmedelshygien  Näringslära 

Projekt och företagande  Servering A 

Varmkök   Projektarbete 

 

Inriktning hotell 400 poäng 

Hotell B   Hotell C    

Turism 

 

Inriktning restaurang och måltidsservice 300 poäng 

Restaurang   Servering B 

Storkök 

 

Valbara kurser 300-400 poäng 

Exempel på kurser som kan erbjudas 

Affärsresor   Barteknik 

Bordsdekorationer  Dietik och dietmatlagning 

Drycker   Gastronomi 

Hotelladministration  Konferens 
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Reception   Restaurang – påbyggnad 

Restaurang och storkök A  Restaurang och storkök B 

Servering C   Servering D 

Snabbmat   Våningsservice 

 

Kurser som ska erbjudas 

Engelska B   Matematik B 

 

Individuellt val 300 poäng 

Utöver de valbara kurserna gör eleven ett individuellt val. Här är det tillåtet att 

utan hänsyn till programmålet välja bland de kurser som finns i kommunen.  

(Hotell- och restaurangprogrammet GY 2000:09) 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 
Frågor till lärare 
 

1. Vilken utbildning har du genomgått? 

2. Hur länge har du tjänstgjort som lärare? 

3. Har du varit yrkesverksam i branschen, under hur många år? 

4. Vilken typ av samarbete sker mellan skola och bransch? 

5. Hur tycker du att samarbetet mellan skola och bransch fungerar? 

6. Vilka kompetenser bör handledare på APU-platsen inneha? 

7. Hur bör branschen informeras om kursmålen och skolans utveckling? 

8. Vilka kompetenser bör lärarna besitta? 

9. Hur kan lärarnas branschkunskap aktualiseras? 

10. Vilka kunskaper, i karaktärsämnen, anser du att varje elev bör förfoga över efter 

avslutad utbildning? 

11. Vilka egenskaper anser du att en elev bör förfoga över för att vara anställningsbar? 

12. Finns det några kompetenser som bör integreras i utbildningen? 

 
 
Frågor till avnämare  
 

1. Vilken utbildning har du genomgått? 

2. Hur länge har du varit yrkesverksam i restaurangbranschen? 

3. Har du erfarenhet av att vara handledare för elever? 

4. Vilken typ av samarbete sker mellan skola och bransch? 

5. Hur tycker du att samarbetet mellan skola och bransch fungerar? 

6. Vilka kompetenser bör handledare på APU-platsen inneha? 

7. Hur bör branschen informeras om skolans mål och utveckling? 

8. Vilka kompetenser bör lärarna besitta? 

9. Hur kan lärarnas branschkunskap aktualiseras? 

10. Vilka kunskaper, i karaktärsämnen, anser du att varje elev bör förfoga över efter 

avslutad utbildning? 

11. Vilka egenskaper anser du att en elev bör förfoga över för att vara anställningsbar? 

12. Finns det några kompetenser som bör integreras i utbildningen? 
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Bilaga 3 
 

 
 

 
Institutionen för  
Beteendevetenskap och lärande 
Lärarprogrammet, LU 90 

 
 
     Linköping 2009-11-10 

 

Hej! 

Vi är två studenter som utbildar oss till yrkeslärare vid Linköpings Universitet. Under den 

avslutande delen av utbildningen ingår det att skriva en forskningsbaserad C-uppsats. Vårt 

syfte med denna undersökning ligger i att granska om gymnasieutbildningen inom Hotell- och 

restaurangprogrammet svarar upp mot restaurangbranschens förväntningar. För att belysa 

frågan från olika håll, vill vi i vårt examensarbete intervjua både yrkeslärare och 

representanter från branschen. Vi har lång erfarenhet inom restaurangbranschen och känner 

ett stort intresse av att undersöka denna fråga inför vårt kommande yrke som lärare. 

 

Undersökningen behandlas konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt, vilket gör att du som 

informant kan tacka nej till medverkan och har rätt att avbryta pågående samarbete. Insamlade 

uppgifter användas endast i forskningssyfte. Vi närvarar båda under intervjun, som beräknas 

ta cirka 30 minuter. För att dokumentera intervjun vill vi använda oss av bandspelare. 

Resultatet kommer att redovisas i vår uppsats men kommer även att finnas tillgänglig 

elektroniskt. Vi tillhandahåller gärna länken då uppsatsen är klar. Handledare för uppsatsen är 

Anna Johnsson Harrie, Institutionen för Beteendevetenskap och lärande, 

anna.johnsson.harrie@liu.se. Vi vore tacksamma om ni vill delta i studien. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Cecilia Asplid   Helén Nilsson 
Lärarstudent   Lärarstudent 
E-post: XXXX  E-post: XXXX 
Tel. XXXX   Tel. XXXX 
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Bilaga 4 

Redovisning av lärares och avnämares erfarenheter 

 

Lärare (1) 

Utbildning: Naturvetenskaplig linje, Restaurangskola 2 år, 

Lärarutbildning/högskola/universitet 

Tjänstgjort som lärare: 17 år 

Yrkeserfarenhet i branschen: 18 år 

 

Lärare (2) 

Utbildning: Restaurangskola 2 år, Livsmedelsteknik 2 år/KY, 

Lärarutbildning/högskola/universitet 

Tjänstgjort som lärare: 8 år 

Yrkeserfarenhet i branschen: 10 år 

 

Lärare (3) 

Utbildning: Samhällsvetenskaplig linje, Komvux, Gastronomiprogrammet/universitet, 

Pedagogik 10p/universitet 

Tjänstgjort som lärare: 7 år 

Yrkeserfarenhet i branschen: 18 år, har drivit egen verksamhet 

 

Lärare (4) 

Utbildning: Samhällsvetenskaplig linje, Kostekonomisk inriktning/universitet, 

Lärarutbildning/högskola/universitet 

Tjänstgjort som lärare: 8 år 

Yrkeserfarenhet i branschen: 8 år 

 

Lärare (5) 

Utbildning: Restaurangskola 2 år, Lärarutbildning/högskola/universitet 

Tjänstgjort som lärare: 4 år 

Yrkeserfarenhet i branschen: 9 år 
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Lärare (6) 

Utbildning: Restaurangskola 2 år, pedagogik 10p/universitet 

Tjänstgjort som lärare: 11 år 

Yrkeserfarenhet i branschen: 25 år, har drivit egen verksamhet 

 

Lärare (7) 

Utbildning: Restaurangskola 2 år, kurs i pedagogik, olika kurser på Restaurangakademin 

Tjänstgjort som lärare: 4 år 

Yrkeserfarenhet i branschen: 15 år, driver egen verksamhet 

 

Avnämare (A) 

Utbildning: Restaurangskola 3 år 

Yrkeserfarenhet i branschen: 12 år 

 

Avnämare (B) 

Utbildning: Restaurangskola 2 år, Merkantil Delikatess 1 år/gymnasiet 

Yrkeserfarenhet i branschen: 17 år 

 

Avnämare (C) 

Utbildning: Restaurangskola 3 år 

Yrkeserfarenhet i branschen: 10 år 

 

Avnämare (D) 

Utbildning: Teknisk linje 2 år 

Yrkeserfarenhet i branschen: 29 år 

 

Avnämare (E) 

Utbildning: Konsumentekonomisk linje 1(2) år, High school med matklass 1 år, 

Restaurangskola 3 år, Gastronomiskt ledarskap 2 år 

Yrkeserfarenhet i branschen: 17 år, driver egen verksamhet 
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