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Inledning  

 

”Hotell- och restaurangprogrammet syftar till att ge grundläggande 
kunskaper för arbete inom hotell- och restaurangverksamhet. Programmet 
syftar även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för 
vidare studier.” 1 

 

Med utgångspunkt i detta citat taget ur HR 2000:09 ser man klart skolverkets syfte med detta 
gymnasieprogram. Är detta syfte relevant utifrån vad restaurangbranschen efterfrågar av 
kvalificerad arbetskraft? 
Vår frågeställning kommer av att vi båda två har en mångårig yrkeserfarenhet inom 
restaurangbranschen där vår arbetshypotes är att det någonstans uppstår ett kunskapsglapp i den 
utbildning nyutexaminerade gymnasieelever har med sig i bagaget när de börjar arbeta inom 
restaurangbranschen.  
Enligt skolverkets definition av programmålet, där syftet att ge eleven grundläggande kunskaper 
för arbete inom hotell och restaurangverksamhet enligt vårt förmenande inte uppfylls. 
Diskussionen kring vad skolan lär ut kontra branschens behov har under hela vår 
yrkesverksamma tid varit central, branschens attityd gentemot skolans kunskapsutlärning har i 
många stycken varit och är fortfarande kritiskt inställd.  
Denna attityd skapar hos oss en nyfikenhet och ett intresse för de bakomliggande orsakerna. 
Beror detta på att man helt enkelt utgår ifrån två skilda kunskapstraditioner där sättet att utnyttja 
kunskapen skiljer sig så mycket att ett glapp uppstår?  
 
Vi vill i detta arbete undersöka hur den enskilde läraren på HR programmet dels tolkar 
kursplanens kunskapsmål och därefter väljer vilken/vilka kunskaper som skall medieras till 
eleven. Detta sker genom kvalitativa intervjuer med ett urval yrkeslärare på kommunala 
gymnasieskolor i Stockholms län. 
För att kunna ta reda på branschens behov undersöker vi även utifrån ett 
branschföreträdarperspektiv med samma tillvägagångssätt som för yrkeslärarna. De teoretiska 
perspektiven utgår från den sociokulturella skolan och med hjälp av kapital och fältbegrepp 
samt mästarlära. 
 
 
 
 

                                                      
1 HR 2000:09 (s. 9) 
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Kursplanen 
 
Kursplanen är det styrande dokument som samtliga parter har att arbeta efter. I kursplanen finns 
de mål och kriterier som respektive kurs skall uppfylla för att eleven skall anses som godkänd. 
Kursplanen kan ses utifrån flera perspektiv.  

• Given så tillvida att alla restaurang utbildningar arbeta utifrån samma riktlinjer i 
kursplanen.  

• Därmed också styrande sett till de mål eleven måste uppfylla för att ses som godkänd. 
• Öppen för läraren att själv göra uttolkningen och planera sin utbildning för att nå 

betygskriteriernas mål. 
Ulf P Lundgren (1983) introducerade begreppet läroplanskoder som ett sätt att vägleda 
undervisningen med utgångspunkt i olika skolsammanhang. Kursplanen för hotell och 
restaurangprogrammet kan man se som en rationell läroplanskod2 där nyttotänkandet att 
förbereda eleven för ett yrke är det primära i denna nyttokod. Här utgår man från nyttoaspekten 
med undervisningen, den undervisning eleven får i skolan skall omedelbart gå att använda och 
dra nytta av i arbetslivet. Till skillnad från exempelvis en realistisk läroplanskod där kunskapen 
inte omedelbart går att nyttja i näringslivet utan mer syftar till att ge eleven en djupare förståelse 
för en vetenskaplig och rationell världsbild. 

Syfte 
 
Vi vill i detta arbete belysa likheter och skillnader mellan skolans kursplan och 
restaurangbranschens krav. 

Frågeställning 
 
En studie av kursplanens intentioner och branschens behov inom hotell och 
restaurangprogrammet 
 
Med utgångspunkt i nedanstående teoretiska bakgrund har vi utgått från följande 
frågeställningar som grund i våra kvalitativa intervjuer. 
 

• Överensstämmer skolans mål i kursplanen med restaurangbranschens behov av utbildad 
arbetskraft? 

• Vilka kopplingar finns det mellan skola och bransch?  

                                                      
2 Linde G (2006 s.35) 
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Teori 

De teoretiska utgångspunkter avseende lärandet grundar sig i denna studie i de sociokulturella 
traditionerna med företrädare som Vygotskij3.  
För att belysa samspelet mellan de olika sociala grundförutsättningarna har vi valt att se på 
dessa utifrån Bourdieus kapital och fältbegrepp.  
Begreppet mästarlära kommer vi att använda som en brygga mellan den sociokulturella 
traditionen och kapital/fältbegreppet då vi här kan uttolka ett samband. 
Då mästarlärabegreppet bygger på att genom imitation och repetitivt arbete skapa förtrogenhet 
för yrkeskunskapen samtidigt som eleven lär sig yrkets praxis och kultur kan man här se den 
sociokulturella skolans syn på den individuella utvecklingszonen i detta skapande av 
yrkeskunskap. Genom tillägnandet av yrkets praxis och kultur ges individen möjlighet att skaffa 
sig det sociala kapital denne behöver för att hävda sig inom sitt fält. 
Kursplanen är det dokument som reglerar utbildningens omfattning och har en framträdande 
plats i denna undersökning. 
 
I nedanstående rubriker försöker vi på ett åskådligt sätt beskriva de teorier vi utgått ifrån i vår 
analys. 
 

Det sociokulturella perspektivet 
 
Ur ett sociokulturellt perspektiv beskrivs människan som en social varelse som utvecklas och 
lever i ett socialt samspel med andra människor, all inlärning sker i mötet mellan människor, där 
språket är det medierande redskapet. 
 
Lev S Vygotskij menar att det mänskliga medvetandet är dynamiskt och föränderligt och 
speglar där den omgivande kulturen både till innehåll och till form4. 
 

Medierande kunskapsprocess  

Enligt Vyotskijs synsätt ses kunskapsprocessen som medierande, där människan skapar tecken 
eller redskap för att tolka och konstruera sin föreställningsvärld5. Det är användandet av dessa 
verktyg som skiljer vårt psyke från djurens. Det är ordbetydelsen som förenar tänkandet och 
språket.  

                                                      
3 Lev S Vygotskij (1896-1934) psykolog, en av grundarna av den kulturhistoriska skolan 

4 L S Vygotskij  (1999 s.7)  

5 Dysthe O (red.) (2001 s.75)  
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Ordbetydelsen är både språk och tänkande på samma gång. Det är genom analysen av ordets 
betydelse i kommunikationen mellan två personer som utvecklingen av språket och tänkandet 
sker. 

”I det ögonblick man tillägnar sig ett nytt ord befinner det sig aldrig i slutet av sin utveckling, utan alltid 

i början. Och under den perioden är det alltid omoget. Den stegvisa inre utvecklingen av dess betydelse 

leder också till att själva ordet mognar. Utvecklingen av språkets innebördsliga sida är här, som överallt 

annars, den grundläggande och avgörande processen i tänkandets och språkets utveckling.”6 

Tänkande och språk 

I boken ”Tänkande och språk” utvecklar Vygotskij sin teori om tänkandet och språkets inbördes 
utveckling, enl. Vygotskij kan man bara förstå psykologiska fenomen och processer utifrån 
deras historiska och sociala sammanhang.7 
Vygotskij säger att ”tänkandet förlöper i språket”, dvs. att tänkandet och språket är nära 
förbundna med varandra i ett komplext förhållande.  
Detta samband mellan språk och tänkande etableras under barnets utveckling och det är genom 
den sociala kommunikationen som utvecklingen sker. 

Proximala utvecklingszonen 

Vygotskij talar vidare om barnets utvecklingszon8, där barnet genom en inlärningsprocess i 
samspel med en mer ”mogen” individ utvecklar sina högre psykologiska funktioner. 
Det man kallar den proximala utvecklingszonen som betecknar avståndet mellan vad en individ 
kan prestera ensam, utan stöd och vad individen kan prestera under en vuxens ledning eller 
tillsammans med mer kapabla kamrater.  

”/…/Bara den inlärning som springer före utvecklingen och drar den med sig är bra i barndomen. Men 

man kan bara lära barnet sådant som det redan har förmågan att lära sig, Inlärningen är möjlig när det 

finns möjlighet att imitera/…/”9  

”/…/Vi måste alltid bestämma den lägsta tröskeln för inlärningen. Men därmed är inte saken uttömd; Vi 

måste också ha förmåga att fastställa den högsta tröskeln för inlärningen. Det är bara mellan dessa 

båda trösklar som inlärningen kan vara fruktbärande./…/”10 

Ur en gruppedagogisk synvinkel är det lika viktigt att undervisningen sker i den zon som 
respektive barn befinner sig i, då det är lika fruktlöst att lära ett barn något det inte är i stånd att 
lära, som det är att lära ett barn något som det redan kan göra på egen hand.11 
 
 
 

                                                      
6 L S Vygotskij (1999 s. 389) 

7 Ibid. s. 9 

8 Ibid. s. 254 

9 Ibid. s. 333 

10 Ibid s. 334 

11 Ibid s. 338 
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Kapital- och fältbegreppen 
 
Den franske kultur och utbildningssociologen Pierre Bourdieu (1930-2002) har i sin forskning 
visat hur samhällets högre skikt använder utbildningssystemet för egen vinning och genom det 
befäster sin maktposition. De begrepp Bourdieu ser som grundläggande i individens uppväxt är 
det han beskriver som habitus. 

Habitus 

Enligt Bourdieu är habitus ett nedärvd förkroppsligat kapital, som inte är uttalat, individen kan 
ha ett omedvetet förhållningssätt till sitt habitus, I vår studie har vi valt att inte utgå från de 
habitus individen besitter då vi anser att de kapital en individ tillägnar sig under sitt liv har 
större betydelse i detta sammanhang. 

Kapitalbegreppen 
 
 Bourdieu använder sig av begreppet kapital för att beskriva symboliska och materiella 
tillgångar. Han delar in kapitalbegreppet i olika former: 

Symboliskt kapital 

I gruppen symboliska kapital som i Broadys 12 definition kan komprimeras till  
”/…/symboliskt kapital är det som erkännes./…/” 

Symboliskt kapital är en egenskap en individ eller institution innehar och en grupp erkänner och 
ser som hedervärt. Exempel på dessa egenskaper kan vara examina, titlar, konstverk, 
vetenskapliga arbeten som tillskrivs hög tilltro. 
Bourdieu talar även om kulturellt kapital när han beskriver begreppet symboliska kapital. Det 
kulturella kapitalet tillskrivs en individ eller en institution som i samhället innehar en 
dominansställning, man innehar något som i andra människors ögon är eftersträvansvärt och 
därför ger stor aktning och erkännande, exempel på detta är fint språkbruk och förtrogenhet med 
den så kallade finkulturen. 
   

Ekonomiskt kapital 

Det ekonomiska kapitalet består främst av materiella tillgångar och/eller kunskaper kring hur 
man förvaltar dessa tillgångar, ekonomins spelregler. 
 

Socialt kapital 

Utan socialt kapital är det enligt Bourdieu svårt att tillägna sig symboliskt kapital då man här 
talar om förbindelser och kontakter med andra människor som det sätt man tillägnar sig mer 
symboliskt kapital. Utan socialt kapital betyder det inte att en hög examen per automatik leder 

                                                      
12 Broady D (1998) 



 

8 
 

till ett högt ansett arbete. En modernare tolkning av socialt kapital skulle kunna beskrivas som 
socialkompetens, nätverkande. 

 
 
 
 

Hög 
 Kulturellt kapital    Ekonomiskt kapital 

Socialt kapital 
Yrkeslärare                             Kökschef(egenföretagare) 

 
 

Låg 
 

Figur 1,  
Vi vill med denna figur förtydliga hur Bourdieu och hans kapital teorier separerar från 
varandra. Men hålls ihop av det sociala kapitalet, som är avgörande för hur individen hanterar 
sina övriga kapitals status. 
Skillnaderna mellan yrkeslärare och kökschef kan beskrivas i figuren där yrkesläraren äger mer 
kulturellt kapital bland annat genom sin akademiska skolning . Medans kökschefen mer äger ett 
ekonomiskt kapital, ingår i näringslivet och känner till de ekonomiska spelreglerna. 
 

 

 

Fältbegreppet 

Poängen med fältbegreppet är att vi kan träda in i eller betrakta, ett redan existerande område 
tillexempel skolan eller arbetsplatsen som fanns där redan innan vi betraktade det. Fältbegreppet 
är en definition av relationer mellan positioner, ett maktspel inom det egna fältet, där man 
använder sig av det symboliska kapitalet genom att förhandla sig fram i positionerna. Den 
gemensamma övertygelsen som förenar samtliga deltagare kallar Bourdieu för Doxa. Det går att 
dela in deltagarna i fältet i två undergrupper, ortodoxa som vill bevara, bibehålla ställningarna 
emedan de heterodoxa vill åstadkomma en nyordning, de är förändringsbenägna. 
 

Mästarlära 
 
Traditionellt har yrkesutbildning skett genom imitation av mästarens arbete, novisen tillgodogör 
sig på detta vis den kunskap mästaren kan bidra med.  
Mästarlära kan grovt delas in i fyra delar13 
 

                                                      
13 Nielsen, K och Kvale, S (red) (2000 s.29) 
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• Praxisgemenskap, lärlingen ges legitimitet i den sociala organisationen, där han gradvis 
lär sig hantverket och värderingar till dess han upptas som en fullvärdig medlem i 
gemenskapen. 

• Tillägnelse av yrkesidentitet, stegvis tillägnande av yrkets färdigheter skapar en 
yrkesidentitet. 

• Lärande utan formell undervisning, genom observation och imitation av mästaren lär 
sig novisen yrket. 

• Utvärdering genom praktik, genom att eleven praktiserar sina kunskaper i yrket, prövas 
färdigheterna konstant vilket ger en omedelbar respons. 

 
Det är inte enbart yrkeskunskapen som medieras mellan mästare och lärling, även yrkeskultur 
och yrkespraxis kommer lärlingen till godo genom detta system14 
Vi kan i mästarläran se en ytterst konkret och direkt form av den proximala utvecklingszonen då 
eleven genom sin lärlingstid stegvis lär sig yrket för att till slut själv vara den mer kompetente 
kamraten/läraren. När lärlingen tar sitt mästarbrev har hon/han samtidigt tillägnat sig ett 
symboliskt och socialt kapital i och med detta erkännande. 

Metod 

Urval av intervjuade 
 
Vi har valt att genomföra detta arbete som en fältstudie med kvalitativa intervjuer av enskilda 
yrkesverksamma lärare (5st) på ett antal kommunala gymnasieskolor i Stockholms län. Samt 
kvalitativa intervjuer med företrädare i restaurangbranschen(5st) också dessa verksamma inom 
Stockholms län. Urvalet bland branschföreträdare sker bland kökschefer/köksmästare med 
personalansvar över kockar. Valet av vilka vi intervjuat har utgått från vårt sociala kontaktnät 
både gällande skola och gällande bransch. 
Då våra perspektiv utgår från den enskilde lärarens och företrädare i restaurangbranschens syn 
anser vi att det enda rätta är intervjuer för att få mer uttömmande svar än vad en kvantitativ 
enkät skulle ge.  
Allt med en utgångspunkt i den hermeneutiska15 forskningsstrategin.  

Validitet och reliabilitet 
 
Vi har valt att arbeta med Kvalitativa tandemintervjuer. Vi valde detta arbetsredskap beroende 
på att vi vid tolkningen av intervjusvaren skall få en så tydlig bild av svaren som möjligt. 
Utrymmet för egna tolkningar minskas på detta sätt då två infallsvinklar är bättre än en. 

                                                      
14 Lindström L, Lindberg V (2006 s. 136) 
15 Hermeneutik kan beskrivas som tolkningslära. I den hermeneutiska vetenskapen söker vi förståelse 
för hur världen uppfattas av olika individer och hur individer handlar i olika sociala och kulturella miljöer. 
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Vi utgår ifrån ett fåtal grundläggande frågor, detta gör att genom initierade följdfrågor till den 
intervjuade skapas en låg grad av standardisering samt en låg grad av struktur16.  
 
I dessa intervjuer kommer vi använda oss av inspelningsapparatur för att på ett så korrekt sätt 
som möjligt kunna återge den intervjuades svar vid transkriberandet17 av den inspelade intervjun 
som i ett senare skede kommer att analyseras.  
 
Analysen av intervjuerna kommer ske dels genom en meningskoncentration18 där vi mer koncist 
formulerar den intervjuades svar för att därefter analyseras utifrån ett kontextuellt perspektiv  

Etiska aspekter 
 
I hela vårt arbete utgår vi från en god etisk syn på de vi intervjuar, där alla intervjuade 
anonymiseras för att inte lämna ut någons åsikter till allmänt beskådande. De enskilda svaren får 
inte refereras till i framtida forskningssammanhang med hänsyn tagen till de enskilda 
intervjudeltagarna, däremot får vår tolkning och analys av dessa svar användas. I 
intervjusituationen kommer den intervjuade inledningsvis men också avslutningsvis informeras 
om denna undersöknings syfte och förfarande, att alla svar behandlas konfidentiellt samt att den 
utfrågade när som helst kan välja att avbryta intervjun.  

Resultat 

Vi har valt att strukturera resultatet av denna undersökning utifrån två dimensioner. 
• Kursplanens betydelse 
• Branschbehov 

Yrkeslärare 
 
Sammanställning av frågorna ställda till yrkeslärare på gymnasieskolans program Hotell och 
restaurang se bilaga 1 

Bakgrundsinformation om de intervjuade yrkeslärarna  

Denna bakgrundsinformation har vi valt att ta med för att på ett ytterst kortfattat sätt ge en 
bakgrundsbild av de intervjuade yrkeslärarna 
 
                                                      
16  Olsson H, Sörensen S (2007 s.81) 

17 Vid transkriptionen har vi använt oss av programvaran Express Scribe, Scribe V 4.18  

18 Olsson H, Sörensen S (2007 s.98) 
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Kalle 
55 årig yrkeslärare som arbetat som lärare i 30 år på ett flertal skolor över hela Mellansverige, 
har i dagsläget en roll som programansvarig på en mellanstor kommunal gymnasieskola där HR 
programmet är väldigt litet. 
 
Elsa 
Elsa är 46 år, gift och har egna barn, bor i en liten stad utanför Stockholm. Elsa arbetar som 
yrkeslärare vid en av de största restaurangskolorna i Sverige, och har jobbat inom yrkesskolan 
sedan 1989.  
Elsa har en gedigen bakgrund inom sitt ämne, hon har arbetat inom restaurangvärlden hela sitt 
yrkesverksamma liv, från storkök till gourmetrestauranger. Efter en tio års period fortsatte Elsa 
in i skolvärden, för att läsa till yrkeslärare, som hon fortfarande arbetar som.  
 
Stina 
Stina är 43 år och bor i centrala Stockholm, och hon har en liknande bakgrund som Elsa, då hon 
har arbetat dels på olika restauranger i ca tio år, och sedan tjugo år inom skolan vid olika 
kommuner i Sverige. Stina arbetar idag på en liten skola söder om Stockholm där hon är 
kursansvarig, hon är även ansvarig för miljöarbetet och har en rad olika uppdrag inom sin tjänst.  
 
Eva 
Eva är 33 år, gift och har 2 barn, hon bor i Stockholms närförort. Eva har arbetat som 
yrkeslärare i ca tre år vid en stor gymnasieskola i centrala Stockholm.  
Hon har samma bakgrund som Stina och Elsa, de är alla tre utbildade kockar från gymnasiet, 
med lika många yrkesverksamma år innan de beslutade sig att bli lärare.  
 
Olle 
Olle är en 45 årig kock som idag valt att sadla om till restauranglärare, har sedan 5år arbetat på 
en mellanstor kommunal gymnasieskola med ett litet restaurangprogram som lärare. 
Han är gift och har två barn som båda är vuxna. 

Intervjuer 
 
Vi har valt att dela upp svaren från våra intervjuer i två undergrupper 
 

• Frågor kring kursplanen 
• Frågor kring branschbehov 

 
Detta för att tydligare kunna synliggöra de intervjuades svar med utgångspunkt i respektive 
frågeställning. 
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Kursplanens betydelse 
 

Tolkningen av kursplanen 

Flertalet av de intervjuade yrkeslärarna upplevde kursplanen som svårtolkad, otydlig, 
odetaljerad samt gav stort utrymme för egna tolkningar. Strategierna för hur man tolkade och 
genomförde kursplanens ämnesinnehåll utgick hos de flesta informanterna i en: 

Kollektivtolkning 

Yrkesläraren Kalle tolkar kursplanen strikt och håller sig inom kursplanens ramar. Den skola 
Kalle undervisar på har ett litet HR program vilket gör att Kalle använder sig av kollegor på 
andra gymnasieskolor för att kontrollera att hans tolkning av kursplanen är korrekt då det på 
Kalles skola inte finns tillräckligt många restauranglärare att bolla dessa frågor med. 

  ”/…/ Jag tolkar kursplanen strikt och gör inget som inte finns med i kursplanen /…//…/Jag vill inte ha 

att jag som person ska färga utan då vänder jag mig alltid till kollegiet på andra skolor och frågar hur 

dom har tolkat det./…/” (Kalle, Yrkeslärare) 

Lämpligheten att göra en kollektiv tolkning av kursplanen och dess mål anser också läraren 
Stina som menar att det är lärarlaget på skolan som gemensamt gör tolkningen av kursplanen 
och därefter bestämmer vad som skall läras ut. Hon menar alltså att skolan sätter upp en 
gemensam strategi för vilken fackkunskap som skall medieras till eleven. 
 
Det andra förhållningssättet kring uttolkningen av kursplanen var i vår studie: 

Individuell tolkning 

Där två av de intervjuade lärarna, Elsa och Evas svar stod helt i motsats till de andras svar då de 
ansåg att det var upp till den enskilde läraren att göra sin egen tolkning av kursplanen och 
planeringen av sin undervisning. På en följdfråga om det är lärarlaget som gemensamt sätter 
målen svarar läraren Elsa att det är hon själv som sätter målen utifrån sin individuella tolkning 
av kursplanens mål.  Dessa två lärare arbetar på samma gymnasieskola vilket gör det intressant 
ur en institutionell synvinkel att skolan/institutionens praxis ofta är avgörande för den enskilda 
lärarens arbetssätt. 

Realiserandet av kursplanen 

Efter att ha gjort en tolkning av kursplanens mål enskilt eller kollektivt skall tolkningen 
realiseras i undervisningen.  
 
Alla av de intervjuade yrkeslärarna producerade sitt eget undervisningsmaterial, källorna till 
stoffet man använder hämtas på många ställen, i facklitteraturen, internet, tidningar och 
restaurangbesök. Vilket ger stort utrymme för individuella tolkningar och vilka lärstrategier 
man brukar. 
 

”/…/ Det där i och med att jag är rätt ny då, så har, lär jag ju ut det som jag sist har jobbat med själv 

och så har jag ju ett genuint intresse i mat privat och är ute och äter mycket, alltså med i 
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restaurangvärlden fast jag inte jobbar i den så det får väl mig att hänga med, men jag känner väldigt 

tydligt att jag har blivit begränsad bara på de här 4 åren./…/” (Eva, yrkeslärare) 

 
Två av yrkeslärarna i vår undersökning använder sig av en av skolan inköpt och därmed 
sanktionerad kurslitteratur. Dock ansåg man från lärarnas sida att denna litteratur var för svår 
för eleverna och därmed inte fyllde sitt syfte. För att komma till rätta med detta problem 
tillverkade varje lärare sina egna kompendier som eleverna fick arbeta utifrån. 

Kursplanens innehåll 

Avseende kursplanens innehåll, frågade vi yrkeslärarna vad de ansåg saknades vilket gav oss en 
mängd önskemål av olika karaktär 

Ämnesinnehåll 

Man kan i de olika svaren se två olika typer av önskemål, dels ämneskunskaper som idag saknas 
i kursplanen såsom: 

• Yrkesmatematik samt mer infärgning av kärnämnen i karaktärsämnena. 
• Ökad Etisk och ekologisk medvetenhet där dessa aspekter tas upp mer fokuserat i 

undervisningen. 
• Förankra den gastronomiska litteraturen och visa gastronomins plats i samhället.  

Undervisningsstrategier 

Men sedan också ett disciplinärt önskemål, som två av våra intervjuade lärare svarade att de 
saknar i läroplanen, var betyg i ordning och uppförande. Dessa två lärare är kollegor på samma 
skola där man för en diskussion kring dessa frågor angående ordningsbetyg. Den ena av lärarna 
ställde sig lite tveksam då hon inte ansåg sig ha tillräcklig kunskap om de konsekvenser ett 
ordningsbetyg skulle kunna ge. Den andra läraren var mer tydlig i sitt ställningstagande kring 
ordningsbetyg. 

”/…/Jag vet inte hur man skulle formulera det målet men jag tycker fasen att det skulle med alltså, jag 

tycker att man ska betygsätta hur man uppför sig!/…/” (Elsa, yrkeslärare) 

Branschbehov 
 
Kursplanen ur ett branschbehov kan utifrån de svar vi fått i vår studie delas in i tre perspektiv 

Skoltrötta elever 

Utifrån relevansen i skolans kursplan delas lärargruppen in i två grupper där någon ansåg att 
kursplanens mål mycket väl var relevanta utifrån branschens krav. Problemet låg mer hos 
skoltrötta, svaga elever med alltför mycket social problem. 

”/../Det skulle jag tycka att den är vad som sätter käppar i hjulet är ju att som vi precis pratade om att 

elever som vare sig kan läsa skriva eller räkna eller gå eller stå och som har så mycket sociala problem, 

är dom bara här i skolan så är det inga problem, men dom är ju inte det. Jaa! Så kort och gott så är det 

där skon klämmer /…/”(Elsa, Yrkeslärare) 
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Bred utbildning 

De andra yrkeslärarna svarade att kursplanens mål inte levde upp till branschens krav där flera 
lärare påtalade problemet med en alltför bred utbildning som mer fokuserade på elevens 
möjlighet till vidareutbildning vilket yrkeslärarna inte upplevde som något negativt för elevens 
del. Men sett ur ett branschbehov ansåg man att eleverna inte fick med sig tillräcklig 
yrkeskunskap. Här menade flera lärare att dagens gymnasieskola är en skola för livet inte enbart 
inriktad mot det kommande yrkesvalet. 

”/…/ varför att det inte bara handlar om yrket i sig utan att dom eventuellt ska studera vidare eller inte 

alls jobba med det här sen men ska ha samma möjligheter efter gymnasiet/…/” (Eva, yrkeslärare)  

Svaren på frågan färgas i mångt och mycket av de olika yrkeslärarnas syn på den moderna 
svenska gymnasieskolan, yrkesförberedande eller yrkesskola? De flesta yrkeslärarna försvarar 
sina ämnen och vill att de får ett större utrymme i kursplanen, detta trots att man förstod behovet 
av fler kärnämneskurser och den kunskap eleven tillhandahölls. Genom denna bredare kunskap 
skapades möjlighet att kunna läsa vidare på högskola, men detta fick enligt lärarna inte urholka 
matlagningskunskapen. 

Yrkeslärarens roll  

En aspekt som flera av yrkeslärarna gav uttryck för, var i vilket fack man som yrkeslärare sätter 
sig själv. Är man i första hand en yrkesman eller är man lärare? 

”/…/  Fast det är ju det många av oss yrkeslärare blir ju så splittrade och kluvna vad ska man vara, ska 

man vara lärare eller ska man vara yrkesfolk eller vad är det liksom. Jag tror att många eller det vet jag 

ju att det är väldig frustration över./…/” (Elsa, yrkeslärare) 

Stöd till läraren 

Skolledning 

En av lärarna ansåg sig få mycket stöd och hjälp från sin skolledning vid egen 
kompetensutveckling, i detta sammanhang bör tilläggas att en annan av de utfrågade lärarna vid 
samma skola inte alls ansåg sig få hjälp för kompetensutveckling av sin skolledning, hon 
menade att den enda gången man eventuellt kan få hjälp och stöd för kompetensutveckling är 
om man själv presenterar ett helt färdigt förslag, hon anser att det oftast är någon annan lärare 
eller studierektor som avgör vad som behöver kompetensförstärkas.  

”/…/ Nä för kompetensutvecklingen på skolan är också jätteunderlig för det är ledningen eller någon 

annan lärare som bestämmer vad jag ska gå eller få kompetens i så våra kompetensdagar är, kan vara 

hygien eller hälsa idrott eller nånting sånt där som redan är förutbestämt så då känner jag att det här 

skulle jag kunna utnyttjat på mycket bättre sätt genom att hitta själv vad är det jag behöver?/…/ /…/ Jag 

har funderat jättemycket på det där, man undrar vad har dom för hållhake på cheferna. Det kan vara 

fem nya lärare som vill nånting och en gammal och det blir som den äldre vill./…/” (Eva, yrkeslärare) 

Hon säger också att den som hörs högst och mest är den som får igenom sina önskemål, här 
spelar det också in hur länge läraren har arbetat som lärare samt hur länge denne varit verksam 
på den aktuella skolan.  
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Bransch  

Flertalet av yrkeslärarna anser sig få mycket hjälp från branschen, man får hjälp med personlig 
kompetensutveckling men även hjälp i form av studiebesök samt föredrag där exempelvis 
grossister kommer till skolan och håller föreläsningar/demonstrationer av nya råvaror eller 
tekniker. 
Från restaurangbranschens sida sker denna utveckling då de tar emot elever som praktikanter. 
Här har de flesta skolor ett samarbete med branschen främst genom utvärderingar/omdömen 
från APU platsen då främst om vad den enskilde eleven lärt sig under sin praktikperiod.  
 
Enligt flera av de intervjuade lärarna skedde tidigare fler möten mellan bransch och skola i så 
kallade branschråd. Något som idag inte existerar i någon större utsträckning. 
 
En av de utfrågade lärarna anser att restaurangbranschen i stora delar är för oseriös, han gör en 
uppdelning där mindre näringsidkare inte vill hjälpa till att föra branschens utveckling framåt. 
Han anser också att studiebesök från grossister och leverantörer medför alltför mycket reklam 
för den enskilda grossisten, något som påverkar undervisningen i allt för stor grad då som han 
säger  

”/…/dom har ändå planerat att gå i konkurs inom ett par månader, varför ska dom bry sig/…//…/ det 

kan man få men oftast är det så mycket reklam så det är tveksamt om jag vill, jag har tagit in sådana 

ibland men då får jag ha en lektion till efter för att förklara att det finns andra märken/…/ ”(Kalle, 

yrkeslärare) 

Å andra sidan är större restaurangföretag, framförallt storhushåll bättre på att se till branschens 
fortsatta utveckling enligt samma lärare som citeras i ovanstående citat. 

Branschföreträdare 
 
Sammanställning av svaren från branschföreträdare i restaurangbranschen. För intervjufrågor se 
bilaga 2.  

Bakgrundsinformation om de intervjuade branschföreträdarna 

 
Denna bakgrundsinformation har vi valt att ta med för att på ett ytterst kortfattat sätt ge en 
bakgrundsbild av de intervjuade branschföreträdarna 
 
Anna 
50 årig kock som arbetat inom restaurangbranschen de senaste 25 åren, har en bred yrkesmässig 
bakgrund.  Har lång erfarenhet av praktikanter, brinner för matlagning och ser sitt yrke mer som 
ett kall.   
 
Lenny 
40 årig köksmästare som arbetat inom restaurangbranschen hela sitt yrkesverskamma liv, har 
också en stor yrkesmässig bredd inom både restaurang och storhushåll. Har flera barn som är i 
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gymnasieåldern, bl. a en son som läser på HR programmet. Har arbetat som köksmästare under 
ca 15 år.  
 
Arne 
40 årig köksmästare med två barn i förskoleåldern, har också arbetat inom kök sen han gick ut 
två årig livsmedelsteknisk linje. Har de senaste 13 åren arbetat i arbetsledande befattningar, har 
där haft mycket kontakt med skolelever som praktiserat på de ställen Arne arbetat på.  
 
Sture 
Sture är 35 år, bor ensam i centrala Stockholm, Sture är köksmästare vid en stor konferens 
anläggning norr om Stockholm, där han bland annat har personalansvar.  
Sture har arbetat i kök sedan gymnasietiden och har under de sista åren varigt i chefsposition.  
 
Nadja 
Nadja är 28år gift och har ett barn, bor i en liten stad vid utkanten av Stockholm. Nadja är 
utbildad kock och har arbetat som köksmästare i ca sex år. Nadjas arbetsplats är en medelstor 
gourmet restaurang som ligger i centrala Stockholm.    
 

Kursplanens betydelse 
 
Ingen av de utfrågade branschföreträdarna sa sig veta hur kursplanen var utformad och vilket 
innehåll den hade samt vilket syfte den fyllde. 
 
Ett flertal av de utfrågade trodde dock att det framförallt var grunder inom matlagning som 
lärdes ut i skolan. Bland de teoretiska kunskaperna tog flera av branschföreträdarna upp 
näringslära och hygien som exempel på vad de trodde skolan lär ut.  

”/ Det är grundgrejor, alla basrecept och klassiska ehh rätter och hur man tillagar dom, sen hur det 

fungerar att jobba i ett kök och vilka olika stationerna är och hur man, hur arbetet flyter på i ett kök. Sen 

så lite grundläggande kunskaper i livsmedelskunskap, vad som är nyttigt och vad man behöver äta och 

hur man kan sätta en meny och måltid blir bra, smakar bra och man får med sig lite av varje och är väl 

balanserat./../” (Sture, köksmästare)  

Branschbehov 
 
Nästa alla av de tillfrågade ansåg att eleverna inte fått tillräckliga kunskaper i matlagningsyrket, 
däremot ansåg samtliga att det för det mesta handlade om individens intresse och inställning till 
yrket som avgjorde om denne blev en bra arbetstagare eller inte! En informant gick så långt i sin 
åsikt att han ansåg att eleverna inte lärde sig laga mat alls i skolan.  

”/…/Fullärd blir man ju aldrig riktigt så Nej! Men det viktigaste som jag tycker är att man har intresse 

och du är framåt och är villig att pröva saker framförallt att du ska tycka om mat så att man inte drar sig 

från att smaka på en gubbröra som vissa kanske tycker är lite läskigt, att man har ett genuint intresse, då 

kommer man bra mycket längre än någon som är teoretiskt starkare än någon annan elev så. Så 
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egentligen de teoretiska kunskaperna är inte så extremt, väger inte lika tungt som att man är väldigt 

intresserad och framåt/…/” (Sture, köksmästare). 

En av köksmästarna vi intervjuade menade att vilken kunskap som är relevant beror på i vilket 
sammanhang den används och att inte enbart nyutexaminerade saknar erforderliga 
yrkeskunskaper. Även erfarna kockar har ett behov av att vidareutbilda sig och uppgradera sina 
kunskaper för att klara av nya mer avancerade arbetsuppgifter. 

 

Kursplanens innehåll 

 

Ämnesinnehåll 

Att inspirera eleverna och väcka deras intresse för matlagning är en fråga flera av de utfrågade 
ansåg att man borde lägga mer tyngd vid. En av branschföreträdarna såg restaurangyrket som ett 
skådespel, en föreställning som skulle sättas upp inför varje middag där allt byggde på 
inspiration. 

Undervisningsstrategier 

Den andra stora frågan branschföreträdarna ville fokusera på var att ge eleverna mer 
förtrogenhet till yrket, få eleverna att inse allvaret med yrket att få elevernas självförtroende att 
växa och på så sätt få dem att våga ta tag i saker i köket. Det sätt yrkesläraren förespråkade 
innebar mer yrkespraktik för att skapa denna förtrogenhet, där man samtidigt tar till sig yrkets 
praxis och kultur. 

”/… /Att komma ur skolans lilla skyddade bubbla emellanåt kanske rent av! Alltså komma ut i 
det verkliga, i verkligheten i livet, det kan ju behövas, det blir ju lite skyddat /…/” (Lenny, 
Köksmästare) 

Branschens hjälp till skolan 

 
De flesta branschföreträdare ansåg att genom att erbjuda skolan praktikplatser så gav man 
eleverna en möjlighet att få ta del av aktuella trender, metoder och kunskap som hela tiden 
utvecklas inom restaurangbranschen. 
Det primära för branschen är att ta hand om de elever som gör sin praktik inom 
restaurangbranschen. Här spelar elevens eget intresse en stor roll för hur hans praktikperiod 
kommer att se ut. 
Alla av de utfrågade sa att man la mer energi och engagemang på en nyfiken, intresserad elev 
som gav handledaren någon orm av respons på handledarens hjälp.  

 ”/…/är det någon som verkligen är intresserad så märker man ju det på en gång, och då lägger man ju 

allt som går på den. Får man feedback så delar man ju med glädje med sig./…/” (Lenny, köksmästare) 

En av de utfrågade köksmästarna sa att hon inte upplevt något intresse från skolans sida att föra 
en dialog med branschen i syfte att förnya sina kunskaper och på så sätt bli mer ”up to date”., 
Skolans praktikplatser på restaurangerna fungerade i många fall mer som en uppehållsplats för 
elever. I vissa fall ansåg man att skolan mer såg praktiken som ett påtvingat måste. 
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”/…/det är ingen som har varigt intresserad från skolorna att diskutera detta, det ända dom vill ha är en 

praktikplats till en elev, speciellt från en skola där har jag till och med fått vara mentor åt elever, vilket 

är ganska kul, men att läraren sen ville veta hur det gick, för eleven var intresset ganska svalt, vad han 

ville var egentligen, att jag skulle ta hand om ett problem som låg på hans axlar/…/” (Nadja, 

köksmästare) 

Resultatdiskussion 

Vi presenterar här analysen av vår undersökning i tre delar. Under rubriken Yrkeslärare 
analyserar vi yrkeslärarnas svar utifrån våra teoretiska perspektiv. Under rubriken 
Branschföreträdare håller vi oss till dessas svar i relation till teorin. Den avslutande delen i 
detta kapitel ägnas åt en jämförelse av de två yrkesgruppernas svar. 

Yrkeslärare 
 
 I analysen av resultatet från intervjuerna med yrkeslärarena arbetar vi utifrån två perspektiv  

• Kursplanen 
• Branschens behov 

Genom detta kan vi synliggöra de åsikter yrkeslärarna gav uttryck för i resultatbeskrivningen.  

Kursplanen 
 

tolkandet av kursplanen 
 
Kursplanen är i detta fall det medierande redskapet, då de flesta av de intervjuade lärarna såg 
kursplanen som otydlig har skolverket i sin inkodning av intentionerna med kursplanen 
följaktligen inte lyckats i sin strävan, då de lärare som ska avkoda kursplanen och sedan 
realisera den i sin undervisning inte lyckas med denna avkodning särskilt bra19. Avkodningen 
hos den enskilde läraren blir högst personlig och utrymmet för tolkningar allt för stort.  
 
Olika lärare har olika strategier att förhålla sig till kursplanens uttolkning.  
Majoriteten av yrkeslärarna använder sig av kollegor för att bekräfta sin egen avkodning av det 
medierade budskapet i läroplanen. Det vi valt att kalla kollektiv tolkning.  Genom att använda 
sig av gruppens tolkning ökar legitimiteten att tolkningen är den korrekta. Den enskilde lärarens 
personliga åsikter träder tillbaka. Genom denna diskussion sker en homogenisering av den 
enskilda tolkningen.   
 

                                                      
19 Linde G (2006 s. 72) 
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En av de intervjuade lärarnas svar stod helt i motsats till de andra då hon ansåg att det var upp 
till den enskilde läraren att göra sin egen tolkning av kursplanen och planeringen av sin 
undervisning. Detta har vi valt att kalla individuell tolkning. 

Yrkeslärarens önskemål kring utveckling av kursplanen 

 
Under diskussionen kring vad lärarna saknade i kursplanen framkom ett flertal önskemål. Dessa 
önskemål kan vi tematisera enligt följande rubriker.  

Ämnesinnehåll 

Ur ett professionellt lärarperspektiv fanns önskemål om fördjupade ämneskurser samt 
ämneskurser som idag helt saknas i kursplanen. Eftersom samtliga utfrågade lärare undervisar i 
karaktärsämnen såg vi ett tydligt spår mot en ökning av karaktärsämnenas tid i undervisningen 
till kärnämnenas nackdel. Även infärgningen av karaktärsämnen i kärnämnes undervisningen 
togs upp som ett sätt att tydliggöra HR programmets karaktär. 

Undervisningsstrategier 

Ur ett allmänmänskligt socialt perspektiv fanns vissa önskemål om mer ordning och disciplin i 
form av betyg i ordning och uppförande.  
De två lärare som hade önskemål om betyg i ordning och uppförande arbetar på samma 
gymnasieskola där det sker en pågående diskussion kring denna fråga, den ena läraren har en 
tydlig ståndpunkt medans den andra inte tagit ställning i frågan.  
Denna fråga ligger mer på ett individuellt personligt plan där individens värderingar sätts i 
fokus. 
 

Realiserandet av kursplanen 

 
Endast två av de intervjuade lärarna sa sig använda en lärobok i sin undervisning men man 
kompletterade även denna bok med egenproducerat material i kompendieform då 
kurslitteraturen upplevdes som för svår för eleverna. 
Vår erfarenhet säger oss att detta beror på att kurslitteraturen ligger på en allt för hög nivå för 
elevernas i detta skedes proximala utvecklingszon?  
 
Efter att man har gjort sin uttolkning av kursplanen, individuellt eller kollektivt kommer 
realiserandet av tolkningen. Hur man i praktiken genomför sin undervisning. Här visade vår 
studie att alla de intervjuade yrkeslärarna producerade sitt eget undervisningsmaterial, källorna 
till stoffet man använder hämtades på många ställen, i facklitteraturen, internet, tidningar och 
restaurangbesök. Detta ger återigen ett stort utrymme för egna tolkningar och val av metoder vid 
förmedlandet av kunskapen. Detta ställer höga krav på att läraren har ett professionellt 
förhållningsätt till sitt yrke. 
 

Branschbehov 
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Utifrån skolans uppfyllelse av branschbehov grupperade sig lärarna i två tydliga grupper  
 
En av de utfrågade lärarna ansåg att kursplanen mycket väl överensstämde med branschens krav 
men att problemet låg hos skoltrötta, svaga elever med mycket sociala problem. Ett sätt att se på 
denna problematik är genom Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen20, där man i 
detta fall inte lyckats hålla eleven inom dennes proximala utvecklingszon utan antingen lagt 
nivån på undervisningen högre än vad eleven lyckats ta in alternativt understimulerat eleven 
med en för låg nivå på utmaningarna. 
 
De andra fyra yrkeslärarna ansåg att utbildningen som sådan var för bred där för mycket tonvikt 
lades på att ge eleven behörighet till fortsatta studier, vilket i och för sig lärarna inte såg som 
något problem ur ett elevperspektiv, men ur ett branschperspektiv var utbildningen inte 
tillräckligt yrkesinriktad. Flera av lärarna ville se en tillbakagång till en mer renodlad yrkesskola 
där karaktärsämnena skulle få mest plats. Här ser man en önskan till en återgång till en mer 
mästarlära inspirerad skola där eleven genom praktiskt arbete tillägnar sig sitt blivande yrke. 
Genom repetitivt arbete skapas hos eleven en förtrogenhet för uppgiften.  
 
Samtliga lärare i vår studie ansåg det dock vara bra att alla elever på de nationella programmen 
gavs samma möjlighet till fortsatta studier genom allmän behörighet till högskola.  
 
Ser samhället i stort på restaurangyrket som ett typiskt genomgångsjobb, eller är den allmänna 
trenden i samhället sådan att man ska byta karriär ett antal gånger under sina yrkesverksamma 
år och därför behöver ha möjligheten att kunna fortbilda sig genom högre utbildningar.  
 
Svaren på frågan färgas i mångt och mycket av de olika yrkeslärarnas syn på den moderna 
svenska gymnasieskolan, yrkesförberedande eller yrkesskola? Här spelar också yrkeslärarens 
självbild in, ser man sig som yrkesman eller lärare eller kanske rent av både och? Denna 
komplexa självbild kan förklaras med Bourdieus fältbegrepp där man träder in i en miljö som är 
bekant men förutsättningarna nya, lärarens förhållningssätt ställs på sin spets i den nya miljön. 
Här var lärarens tid som yrkeslärare avgörande för vilket förhållningssätt man hade till skolans 
uppdrag, De nya yrkeslärarna identifierade sig själva som yrkesmän, hos de äldre kollegorna var 
man lärare. 
 

Lärarens kompetensutveckling 

 
Merparten av yrkeslärarna ansåg sig inte få något stöd från skolledningen kring vidareutbildning 
och utveckling av deras yrkeskunskaper som de under sina lektioner förmedlade eleverna. 
  
Däremot gavs de flesta lärarna möjlighet och utrymme till utveckling kring mer allmängiltiga 
skolfrågor såsom exempelvis betygskriterier/betygsbedömning, mobbing, droger och 
ungdomskulturer. 
 

                                                      
20 Säljö R (2000 s. 120)  
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Anser skolledningen att det inte finns något mervärde för skolan att ge den enskilde yrkesläraren 
vidareutbildning inom sitt fackområde? Eller är det så att skolledningen inte kan göra en 
professionell bedömning av vad den enskilde yrkesläraren är i för behov av vidareutbildning 
inom sitt område? Eller ingår det rent av i läraruppdraget att själv vidareutveckla sina 
yrkeskunskaper? 
 
Inom lärarkollegiet har olika lärare olika mycket att säga till om, här har framför allt det sociala 
kapitalet en viktig roll kring den enskilde lärarens ställning i gruppen och dennes möjligheter att 
påverka sin omgivning. 
 

Restaurangbranschens stöd till skolan 

 
Från restaurangbranschens sida ansåg de flesta lärarna att de fick hjälp och stöd, då främst från 
grossister i form av föreläsningar, studiebesök och förevisningsmaterial. En av de intervjuade 
lärarna såg dock en viss risk med att anlita grossister som föredragshållare då dessa pratade i 
egen sak. Detta verkade dock ingen av de övriga yrkeslärarna ha några problem med. 
 
Från restaurangernas sida får skolan också stöd genom de praktikplatser restaurangerna ställer 
till skolans förfogande. Här har de flesta skolor ett samarbete med branschen främst genom 
utvärderingar/omdömen från APU platsen om vad den enskilde eleven lärt sig under sin 
praktikperiod.  De branschråd21 kursplanen talar om som något väsentligt för att diskutera APU 
mål och utformning måste ges mer tid och utrymme. 

Branschföreträdare 
 
I analysen av resultatet från intervjuerna med branschföreträdare arbetar vi utifrån två 
perspektiv  

• Kursplanen 
•  Branschens behov 

Genom detta kan vi synliggöra de åsikter branschföreträdarna gav uttryck för i 
resultatbeskrivningen.  

Kursplanen  

 
Den enda kontakten flertalet av våra intervjuade branschföreträdare haft med skolans kursplan 
är genom sin egen utbildning.  
De flesta av de utfrågade har läst på HR programmet eller på 2 årig livsmedelsteknisk linje 
inriktning restaurang och storhushåll. 
Ingen av branschföreträdarna sa sig veta hur kursplanen för HR programmet är utformad. 
 

                                                      
21 HR (2000:09.14)  
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Med detta i beaktande är det intressant att notera att flera av de utfrågade trodde att det 
framförallt var grunder inom matlagning som lärdes ut. Vilket också klart och tydligt står i 
programmålets syfte. 

” /…/”Hotell- och restaurangprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper för 
arbete inom hotell- och restaurangverksamhet./…/”22 

Detta kan man tolka utifrån Bourdieus fältbegrepp där han menar att ”ett fält är ett system av 
relationer mellan positioner”23 Man verkar inom samma fält men med utgångspunkt i olika 
traditioner, att man här har positionerat sig från varandra i en maktmätning där man anser sitt 
eget symboliska kapital som förmer.   
Flera av branschföreträdarna ansåg att man inte lärde sig laga mat i skolan, i alla fall inte på de 
sätt som de ansåg vara det rätta, här kan man då se dessa företrädare som ortodoxa i sin syn på 
yrkeskunnande.  
Andra företrädare för branschen hade en mer heterodox syn på yrkeskunskapen eleven tog med 
sig från skolan. Man ansåg att yrkeskunskapen hade flera parallella vägar där flera metoder 
ledde till samma resultat utan att för den skull ha en inbördes rangordning, det fanns helt enkelt 
ingen metod som var mer rätt än någon annan, genom detta var man mer förändringsbenägen än 
de ortodoxa företrädarna. Dessa företrädare ville ge eleverna mer inspiration i undervisningen, 
ansåg att lärarens roll mer bör vara en förebild/mentor för att kunna väcka elevens intresse då 
man menade att restaurangyrket fungerade som en teaterföreställning där man varje kväll skulle 
prestera ett nytt skådespel. 
De mer ortodoxa branschföreträdarna ville fokusera utbildningen på mer förtrogenhet till 
yrkeskunskapen, få eleven att inse allvaret med sitt yrkesval. Att ge en mer verklighetsförankrad 
undervisning. Dessa ansåg också skolans värld var alltför skyddande som inte gav eleven 
tillräckliga utmaningar  
 

Branschens behov 

 
Med en utgångspunkt i vad branschen såg sig ha behov av i kompetenta arbetstagare ansåg alla 
branschföreträdare att nyutexaminerade elever inte hade tillräckliga yrkeskunskaper med sig 
från skolan, Flera av branschföreträdarna menade också att man aldrig blir fullärd utan att det 
ständigt sker en utveckling hos individen där dennes kunskapsnivå hela tiden höjs. Kraven på 
rätt kompetens finns inte bara hos den nyutexaminerade arbetstagaren, även kvalificerade 
kockar måste förnya sig och utveckla sina kunskaper för att klara av nya arbetsuppgifter, det 
sker alltså ett livslångt lärande. 
Man ansåg också att det i första hand handlade om individens intresse och inställning till yrket 
som avgör den enskilda elevens kompetens.  
Skolans uppgift i en lärandesituation är att hålla alla elever i deras högst personliga proximala 
utvecklingszoner under deras skolgång, lyckas man med detta lyckas man också med att väcka 
detta intresse och samtidigt ge eleven den grundläggande yrkeskunskap som efterfrågas. 

                                                      
22 Ibid. s.9 

23   Broady D (1998 s.19) 
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Branschens hjälp till skolan 

De flesta branschföreträdare ansåg att genom att erbjuda skolan praktikplatser så gav man 
eleverna en möjlighet att få ta del av aktuella trender, metoder och den kunskap som hela tiden 
utvecklas inom restaurangbranschen  
Förutom att ge rena yrkeskunskaper kan restauranger genom att erbjuda praktikplatser för HR 
programmets elever även föra vidare yrkeskultur och yrkespraxis till praktikanten.24 
Kan det vara så enkelt att det endast är yrkeskunskapen som det går att lära ut i skolan och att de 
andra två begreppen yrkeskultur och yrkespraxis endast kan läras och förstås av eleven i sitt 
sociala sammanhang. För att ge eleven den praxisgemenskap som skapar förutsättningarna för 
eleven att bli en fullvärdig medlem i sitt yrke krävs mästarlära. Genom att återinföra branschråd 
skapas en kommunikation mellan skola/bransch. Denna kommunikation är viktig för att 
förmedla syftet med APU som är att träna upp och utveckla de grundkunskaper som skolan lärt 
ut.  

Yrkeslärare kontra branschföreträdare 
 
När vi nu fört en diskussion kring resultaten av intervjuerna för respektive yrkesgrupp kommer 
vi till den del i detta arbete då vi tar yrkeslärarnas svar och jämför dessa med vad 
branschföreträdarna svarat. 

Kursplanen  
 

Uttolkandet av kursplanen 

 
I ett branschföreträdarperspektiv kan man inte tala om kursplanen och dess innehåll utan måste 
vara mer allmänt hållen genom att tala om skolans yrkesundervisning, som bör vara en spegling 
av kursplanens innehåll. Detta kan man ställa i relation till lärarna som ansåg att kursplanen var 
otydlig och det fanns för stort utrymme för sin egen tolkning. Finns här en idé om hur lärandet 
ser ut från ett yrkesperspektiv, det eleven har lärt sig i skolan har ingen praktisk betydelse för 
det fortsatta yrket. Teorierna är inte verklighetsförankrade och saknar då betydelse, eleven 
kommer att göra så som han/hon ser andra göra i praktiken. 25 
 
I våra resultat finner vi att kursplanen är den gemensamma nämnaren som utbildningen, dess 
utformning och branschbehov kretsar kring. Den övre av nedanstående figurer illustrerar lite av 
en utopi men samtidigt vad syftet med kursplanen verkligen är, nämligen den att branschen har 

                                                      
24 Red. Lindström L, Lindberg V ( 2006 s. 136) 

 

25 Nielsen, K och Kvale, S (red) (2000 s. 201) 
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ett behov av en viss typ av kunskap, skolverket får av riksdagen i uppdrag att implementera 
dessa kunskapsbehov i en kursplan.  
 
 

Skolverket 
Utformare 

 
 
 
 

 
 

Yrkeslärare      Bransch 
Uttolkare   Behov 

 
Figur 2 
Denna figur illustrerar vikten av symmetri mellan de olika intressegrupperna vid utformandet 
av kursplan.  
 
 
Skolan och den enskilde läraren har sedan till uppdrag att genomföra undervisningen utifrån 
dessa krav som belyses i kursplanen. I detta uppdrag uppstår många gånger brister eller 
feltolkningar vilka leder till det som den nedre figuren illustrerar, det vill säga en förskjutning 
från branschbehov, mot institutionen/kollegiet och/eller den enskilde lärarens individuella 
tolkning och kunskapstradition. 
 

Skolverket 
Utformare 

 
 
 

Kursplan 
 
 

Yrkeslärare                             Bransch 

Uttolkare   Behov 

 
Figur 3 
Uppstår obalans i någon riktning, i detta fall till branschens nackdel blir intentionen med 
kursplanen fel, då det alltid är skolan som driver utbildningen men branschen som för 
utvecklingen framåt. Måste kopplingen mellan skola och bransch bli mycket starkare för att 
snedvridning skall undvikas. 

Vidareutveckling av kursplanen 

 

Kursplan 
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Kring frågan om utveckling av kursplanen och dess innehåll ville flera av yrkeslärarna se en 
fördjupning i de redan befintliga ämneskurserna men även nya ämneskurser för att på så sätt öka 
elevernas yrkeskunskaper. Detta ville även branschföreträdarna se i utbildningen. Hur man i 
denna fråga skulle gå tillväga skiljer sig dock åt. Från branschens sida ville man mer se läraren 
som inspiratör/mentor för eleven som skapade ett bra klimat och intresse för elevens utveckling.  
Ingen av de utfrågade yrkeslärarna tog upp denna syn på sin roll i undervisningen. De lärare 
som hade en åsikt i detta ämne talade mer om införande av disciplin och ordning i skolan som 
en väg att nå bättre resultat. 

Branschens behov 
 
Både bransch och de flesta yrkeslärare var ense om att skolan inte levde upp till branschen krav 
och behov. Orsakerna till detta är flera, utbildningen är för bred med en allt för stor tyngdpunkt 
på kärnämnena och inte karaktärsämnena som många gånger branschen har större behov av. I 
samhällets strävan mot att ge alla elever allmän högskolekompetens försvinner branschens 
behov av yrkeskunniga medarbetare. 
 

Utbildnings inriktning 

 
Utbildningen är för bred, alltför mycket tid i undervisningen läggs på kärnämnen för att ge 
eleverna högskolekompetens. 
 

• Ur ett branschperspektiv är endast yrkeskunskaperna av relevans då branschens behov 
av anställningsbar personal grundar sig i yrkeskunnandet. 

• Ur ett lärarperspektiv ser lärarna att man inte når målen för yrkeskunnandet men att det 
finns andra lika viktiga delar i utbildningen som i många fall uppfylls, alla elever får 
efter godkänd skolgång allmän behörighet till högskola vilket ur ett rättvise och 
samhällsperspektiv är mycket viktigt. 
 

Något de flesta branschföreträdare såg som den viktigaste egenskapen hos nyutexaminerade 
arbetstagare var ett genuint intresse för yrket.  
Ingen av yrkeslärarna lyfte fram denna egenskap som viktig i våra intervjuer. För att möta upp 
branschens behov och krav ansåg flera av yrkeslärarna att en tillbakagång till en mer 
yrkesinriktad utbildning skulle skapa mer yrkeskunniga elever, en förklaring till denna 
inställning hos lärarna kan man se i lärarens syn på sin yrkesroll, lärare eller hantverkare? 
Detta kan vi återkoppla till teorierna kring mästarlära, där yrkesläraren i detta fall faller tillbaka 
till sin roll som yrkesman och dess syn på hur undervisning naturligast sker.  
Praktiken, samspelet mellan mästare/elev tar över gentemot den akademiska, teoretiska 
utlärningsmodellerna.  
 

Samarbete skola/bransch 
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Branschföreträdarna pekar här främst på de praktikplatser man ställer till skolans förfogande där 
eleverna ges möjlighet att ta del av yrket och dess praxis/kultur. Enligt branschens företrädare 
ett mer verklighetsbetonat sätt att tillägna sig ett yrke. 
Lärarna ansåg också att praktikplatser var av tillgång till sina elever och deras inlärning. Dock 
var det väldigt få av lärarna som tog upp detta som det primära i kontakten gentemot branschen, 
utan ansåg att hjälpen mest kom från leverantörer och grossister, i form av material och 
föreläsningar. 
Ett av skolans uppdrag med utbildningen är att upprätta kontakt med bransch för att föra dialog 
om APU syfte och mål. Under APU perioden har eleven möjlighet att praktiskt utveckla sina 
kunskaper som denne tillägnat sig i skolan.  För eleven innebär denna kontakt med branschen en 
ingång i sitt blivande yrke. 
  

”/…/Utbildningen i skolan och den arbetsplatsförlagda utbildningen utgör tillsammans en 
helhet som motsvarar programmets mål. Den arbetsplatsförlagda utbildningen är viktig för at 
knyta ihop teori och praktik. Erfarenheter från arbetsplatsen kan på olika sätt utnyttjas i 
skolan och vice versa./…/”26 

Avslutning 

Slutsats 
 
Syftet med vår studie har varit att dels sätta oss in i och förstå skolans uttolkande av kursplanen, 
i relation till de behov restaurangbranschen har på utbildad arbetskraft.   
 
Med utgångs punkt i frågeställningarna har vi kommit fram till följande slutsatser.    
 
Överensstämmer skolans mål i kursplanen med restaurangbranschens behov av utbildad 
arbetskraft?   
 
Denna frågeställning kan man besvara både med ett ja och ett nej 
 

• Ja, med utgångspunkt i vad som faktiskt står i kursplanen, att eleven skall tillägna sig 
grundläggande yrkeskunskaper samt att ge en grund för fortsatt lärande inom 
arbetslivet. 

• Nej med utgångspunkt i hur uttolkningen och undervisningen sedan praktiskt sker i 
skolan. Då skolan till största delen förmedlar yrkeskunskap men inte yrkespraxis och 
yrkeskultur i särskilt stor omfattning, får inte eleven med sig de färdigheter och 
kunskaper som branschen efterfrågar.   

                                                      
26 HR (2000:09 s. 14) 
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Vilka kopplingar finns det mellan skola och bransch?  
 
Den självklara kopplingen utgår i det faktum att utan bransch skulle ingen utbildning inom detta 
område ske. Alltså finns det en naturlig koppling mellan bransch och skola. 
Hur denna koppling ter sig i den dagliga relationen dessa emellan ter sig dock mer komplex. 
Relationen mellan skola och bransch borde bygga på ett ömsesidigt givande och tagande, vilket 
idag inte sker särskilt strukturerat. Då dessa parter verkar inom samma fält men med 
utgångspunkt i olika traditioner skapas friktion vilket leder till konflikter och positionering ur ett 
maktperspektiv. 
 

Egna värderingar 

 
De förutfattade meningar vi haft kring orsakerna till att elever inte får med sig rätt kunskaper 
från skolan ut i arbetslivet har genom detta arbete förändrats. Från att se skolan som en förlegad 
institution utan verklighetsförankring i restaurangbranschen. Till en mer nyanserad syn och 
förståelse till skolans faktiska syfte, nämligen, att det idag inte är en yrkesskola utan en 
yrkesförberedande skola. Där de teoretiska grundkunskaperna förmedlas men det praktiska 
hantverket inte får tillräckligt utrymme. Vilket hos eleven skapar en brist i förtrogenheten. 
Genom vårt arbete har vi kommit till insikt om att yrkeskunskaperna endast är en del av flera för 
att skapa en komplett yrkesman och de återstående delarna äger sådan betydelse att detta är 
avgörande för elevens tillägnelse av yrket.  

Metodreflektion 

Vi valde i vårt examensarbete att göra en fältstudie med kvalitativa tandemintervjuer, där vi 
intervjuade yrkeslärare samt branschföreträdare inom restaurangbranschen. 
Detta arbetsätt var nytt för oss vilket under resans gång gett oss nya insikter i hur en 
vetenskaplig uppsats utformas. Denna process har framförallt ställt våra förutfattade meningar 
kring sakernas tillstånd på sin spets, vi har nått en bredare förståelse för hur kursplanen skrivits, 
vi har också fått en djupare insikt i restaurangbranschens syn på skolan och yrkesutbildningen. 
Men även på yrkeslärarnas syn på den utbildning man producerar. 
 
Arbetsfördelningen har vi löst på följande sätt, Allt arbete har vi utfört tillsammans. Det är 
endast vid transkribering av intervjutexter vi delat upp arbetet mellan oss (5 intervjuer var).  

Utformning av frågeställningar 
 
Framtagandet av frågeställningar har under tiden förändrats, från början var vi inriktade på att 
göra en studie av den kurslitteratur som vi trodde användes i en större utsträckning än den i 
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själva verket gjorde. Till att vårt arbete inriktats på att peka på skillnader och likheter i skolans 
kursplan kontra branschbehov. Samt de kopplingar som finns mellan bransch och skola. 
 
Med en blick i backspegeln kan vi väl här krasst konstatera att vi här skulle lagt mer tid och 
eftertanke 

 ”/…/ Du har inte tid att ha bråttom/…/”27  

Vilket skulle ha sparat oss mycket arbete vid analysen av frågesvaren. 

Intervjugenomförandet 
 
Från den första intervjun som vi båda kände en viss osäkerhet inför, då denna arbetsform med 
kvalitativa intervjuer var en ny upplevelse för oss båda. Skedde en gradvis stigande säkerhet att 
genomföra intervjuerna vilket man i transkriptionen kan utläsa genom mer fokuserade och 
sammanhängande följdfrågor till de grundläggande frågeställningarna.  
Vilket skapade en låg grad av standardisering och struktur i våra intervjuer vilket också var 
syftet med detta arbetssätt. 
 
För undersökningens trovärdighet kanske det hade varit relevant med en serie av provintervjuer 
där vi arbetat upp vår förtrogenhet till den kvalitativa tandem intervjun som arbetsform.  
 
Det faktum att vi båda arbetat tillsammans och känner varandra sen flera år tillbaka har hjälpt 
oss i våra intervjuer då vi haft det lättare att sätta oss in i den andres tankar och följt upp med 
följdfrågor. 
 

Transkription/Meningskoncentration 
 
I utskriften av de inspelade intervjuerna använde vi oss av programvaran express scribe vilket 
gjorde arbetsflödet lättare. Vid meningskoncentrationen28 av den textmassa vi fått genom 
intervjuerna satt vi först enskilt och strök under de meningar och den information vi personligen 
såg som viktig, för att sedan tillsammans diskutera oss igenom alla intervjuer och på så sätt få 
fram kärnan i de intervjuades resonemang. Denna process har för oss varit en bra metod då 
bådas åsikter lyfts fram och vi gemensamt diskuterat oss fram till resultatet, om vi skrivit denna 
uppsats enskilt hade vi inte nått samma insikt som vi nu känner vi fått. 
 
I kapitlet resultat placerade vi de åsikter och svar vi fått fram under våra intervjuer. Under detta 
arbete såg vi det som problematiskt att inte lägga in några värderingar utan rent sakligt redovisa 
resultatet av denna undersökning.  
 

                                                      
27 Wenell T (2001 s. 46) 

28 Olsson H, Sörensen S (2007 s. 98) 
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Resultatdiskussion  
 
Tack vare vår utgångspunkt i den hermeneutiska forskningsstrategin har vi på många plan 
försökt se och tolka människan bakom yrkesrollen. Tolkningen har varit grunden i vår studie, 
vilket genomsyrat hela vårt arbete, många timmar har vi suttit och diskuterat olika tolkningar av 
de svar vi fått 
Denna del av uppsatsen har för oss tagit mest tid i anspråk. Efter påstötningar från vår 
handledare om vårt olämpliga val av arbetssätt i detta kapitel, valde vi att skriva om denna del 
och få in ett mer vetenskapligt förhållningsätt till resultatet. Här har vi hela tiden haft de 
teoretiska utgångspunkterna för ögonen när vi analyserat resultatet. Vi anser att vi på detta sätt 
lyckats förankra teorin i empirin.  
De idéer och uppfattningar vi från början hade om detta ämne, har mognat och förändrats under 
arbetets gång, nya insikter har lett fram till nya tankesätt hos oss, vår ursprungliga arbetstes har 
därmed falsifierats  
 

Nya frågeställningar 
 
Under detta arbete har vi fått nya tankar kring begreppet mästarlära och dess påverkan på såväl 
bransch som skola.  

• Trots väl underbyggda teoretiska undervisningsmetoder faller man lätt tillbaka i en 
praktik som saknar vetenskaplig grund, men dock desto mer traditionell. Är våra 
vanemönster så djupt rotade att trots vetskapen om högre vetenskapliga metoder, att 
man faller tillbaka in i vanemönstret. Och utgår från den ställning man alltid intagit? 

• Är de metoder man använder sig av i undervisningen på HR programmet rätt eller finns 
det bättre sätt att förmedla yrkeskunskapen på till eleven? 

 
Skolan som institutions syn på yrkesläraruppdraget. 

• Anser skolledningen att det inte finns något mervärde för skolan att ge den enskilde 
yrkesläraren vidareutbildning inom sitt fackområde?  

• Är det så att skolledningen inte kan göra en professionell bedömning av vad den 
enskilde yrkesläraren är i för behov av vidareutbildning inom sitt område?  

• Ingår det rent av i läraruppdraget att själv vidareutveckla sina yrkeskunskaper? 
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Bilaga 1 

Frågor till intervjuade lärare 
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• Hur tolkar du kursplanen och sedan iscensätter den i din undervisning 
• Är kursplanens mål relevanta utifrån branschens krav på anställningsbarhet? 
• Vad skulle du som lärare önskat ha med i kursplanen som inte finns med idag? 
• Var hämtar du som lärare det stoff du lär ut? 
• Får du hjälp från skolledning eller branschföreträdare vid en eventuell uppdatering av 

det du lär ut utifrån branschens behov? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2  

Frågor till branschföreträdare 

 
• Vad tror du skolan lär ut?  
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• Vet du hur kursplanen ser ut inom HR- programmets kurs MAKU 1205 (Varmkök)? 
• Har nyutexaminerade arbetstagare ”rätt” kunskaper med sig från skolan? 
• Vilka frågor borde man fokusera mer på i undervisningen? 
• Hjälper du som branschföreträdare till att ge skolan nya kunskaper om nya 

metoder/arbetssätt som utvecklas och används inom branschen idag? 
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Bilaga 3  

Utdrag från transkriptionen från intervju med branschföreträdare. 

 
Pelle: Vet du hur kursplanen ser ut på HR programmets kurs MAKU 1205 (varmkök)? 
 
Sture: NEJ det vet jag inte 
 
Pelle: Vad man lär ut. 
 
Sture: NÄ jag har aldrig sett nån på det sättet. 
 
Pelle: Tycker du att nyutexaminerade arbetstagare har rätt kunskaper med sig från skolan? 
Alltså från ett bransch perspektiv. Är dom fullärda när dom kommer från skolan? 
 
Sture: Fullärd blir man ju aldrig riktigt så Nej! Men det viktigaste som jag tycker är att man har 
intresse och du är framåt och är villig att pröva saker framförallt att du ska tycka om mat så att 
man inte drar sig från att smaka på en gubbröra som vissa kanske tycker är lite läskigt, att man 
har ett genuint intresse, då kommer man bra mycket längre än någon som är teoretiskt starkare 
än någon annan elev så. Så egentligen de teoretiska kunskaperna är inte så extremt, väger inte 
lika tungt som att man är väldigt intresserad och framåt. 
 
Pelle: Men rent praktiskt då, har dom tillräckligt med praktiska kunskaper när dom slutar 
skolan? 
 
Sture: Det varierar också, vissa tar ju åt sig kunskaper på ett bättre sätt och det är dom som är 
mest intresserade, dom tar åt sig dom där kunskaperna bättre så är man intresserad och så där så 
absolut då får man rätt kunskaper, tyvärr är det många som bara väljer så var det ju i våran 
årskurs i alla fall att många som väljer för att det var lågt intagningsbetyg och då slank mycket 
skitfolk som var ointresserade med in så det, det är både och! Det är det! 
 
Fredrik: Är det något specifikt ämne som du känner att det finns en brist i? 
 
Sture: Kanske satsa mer på att sätta fonder och man ska kunna göra alla bassåser liksom att man 
ska kunna göra en god rödvinsås du ska kunna göra en bechamel så att du inte använder 
svartpeppar och reder med maizena liksom utan att det är, dom grunderna liksom som man bara 
ska kunna säga sätter du en fond liksom då blir det liksom hur mycket ska jag, vad ska jag ha i 
och hur mycket av allting? Nja det är väl lite det… 
 
Pelle: Dom ska vara yrkeskunniga helt enkelt? 
 
Sture: JA precis! Sen  
 
Pelle: Självgående? 
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Sture: Ja precis, kunna ta lite egna initiativ och inte behöva leka tjugo frågor med dom bara för 
att man ger dom en arbetsuppgift. Det är väl dom grejorna som man skulle kunna lägga lite 
mera tryck på, gärna försöka lägga lite tyngd på svenska klassikerna husmanskost så att man 
verkligen får med sig det, det är så mycket som man vinner på dom grejorna tycker jag. 
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Bilaga 4 
 

Utdrag från transkriberad intervju med yrkeslärare. 

 
Pelle: finns något i kursplanen som du skulle vilja se som inte finns idag. 
 
Kalle: ja och då tycker jag nog som många av våra handledare, vi skulle vilja ha tillbaka yrkes 
matte sen är jag lite tveksam till jag har hört många säga att ha tillbaka det franska språket, de 
franska termerna, jag tror det är historia, men jag hör det ibland 
 
Pelle: hör du det från yngre eller äldre kolleger, 
 
Kalle: dom äldre 
 
Fredrik: ingår inte franska termer i undervisningen 
 
Kalle: inte en millimeter, och om vi pratar matematiken genom förs den genom matt läraren, 
och då beror det mycket på den läraren om dom är intresserade av att räkna på mina recept, eller 
om dom vill köra sin standard plan i matte boken,  
 
Pelle: så det är mer person kemi mellan läraren en vad som står i kursplanen 
 
Kalle: ja ordet infärgning används ju ofta, infärgning hänger alltid på personkemi på vissa 
skolor har man bestämt att infärgning ska fungera, men jag hävdar att det är något som man 
kommer överens om man trivs tillsammans då tror jag infärgning är jätte bra och möjlig, annars 
funkar det inte, jag vill gärna samarbeta med så många kärnämneslärare som möjlig alltid, 
samarbete i matte i svensk religion mm,  
 
Pelle: ja man skulle väll kunna färga in allt, i och med att maten är så stor del av livet, 
 
Kalle: jag har ibland på för att det är kul pratat näringslära för omvårdnads programmet, och 
ibland ihop med idrotten, näringslära jag har haft i religionen tillsammans med religionslära en 
ja och pratat mat, det var kul, så att det går om man vill, men om man inte vill hittar man på 
hinder,  
 
Fredrik: Yrkesmatematiken trodde jag ingick i läroplanen, gör den inte det? 
Kalle: nej men då är du så typisk när jag träffar handledare på stan så finns det en bild av vad vi 
gör och hur den utbildningen ser ut, men det stämmer ju inte, alltså många tror ju att jag står och 
pratar franska och kalkylerar mm, så blir man alltid lika förvånad, då säger jag så här att vi lär ut 
andra bra saker. Jag måste ju försvara det här ”läroplanen” det är mitt jobb. 
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