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Sammanfattning 

Detta är en kvalitativ studie med två tidsperspektiv på hur avgångseleverna från Hotell- och 
restaurangprogrammet ser på sin utbildning och hur väl rustade de känner sig att sluta skolan och 
gå ut i arbetslivet.  

I första delen strax innan studenten ges en bild av hur eleverna ser framtiden an. Hur de ser på den 
utbildning de har fått, både i skolan och på praktikplatserna. I en uppföljande intervjustudie, en tid 
efter att de har börjat förvärvsarbeta vissas deras bild på hur övergången från student till 
förvärvsarbetare gick, från ett retrospektiv. Ett urval av personerna från första delen intervjuas mer 
ingående. Även elever som nu har arbetat i cirka tre år ingår i dessa uppföljande intervjuer. Där 
framgår hur perspektiven ändras, på vad som är viktigt, ju längre från studenten man är. 

Slutsatsen blir att övergången från student till förvärvsarbetare är smidig. Både skolan och 
praktikplatserna är viktiga för eleverna när det gäller att skaffa sig en bra grund att bygga vidare 
på. Praktikplatserna, för det är där man lär sig hur det är i verkligheten och det är där man har 
möjlighet att pröva och omsätta de kunskaper och metoder som lärts i skolan. Skolan är också 
viktig, inte minst som samlingsplats där kontakter knyts och planer för framtiden smids. 
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Sjung om studentens lyckliga dag, 

låtom oss fröjdas i ungdomens vår! 

Än klappar hjärtat med friska slag, 

och den ljusnande framtid är vår. 

Inga stormar än 

i våra sinnen bo, 

hoppet är vår vän, 

och vi dess löften tro, 

när vi knyta förbund i den lund, 

där de härliga lagrarna gro! 

där de härliga lagrarna gro! 

Hurra! 

 

Svea vår moder hugstor och skön, 

manar till bragd som i fornstora da'r, 

vinkar med segerns och ärans lön, 

men den skörd utan strid man ej tar. 

Aldrig slockne då 

känslans rena brand, 

aldrig brista må 

vår trohets helga band, 

så i gyllene frid som i strid. 

Liv och blod för vårt fädernesland! 

Liv och blod för vårt fädernesland! 

Hurra!

 

Så står de där på led i korridoren; killarna i kostym och tjejerna i vita klänningar; alla med 
studentmössorna på svaj. De väntar bara på att rektorn skall ge signalen. Signalen så att de 
skrikandes kan rusa ut till väntande familjer och vänner, för att senare på kvällen fira den största 
dagen hittills i livet; -studenten! 

Tre års studier är till ända och det är nu dags att pröva vingarna på riktigt. Bli stor, skaffa jobb, 
flytta hemifrån... Den första prövningen efter kvällens festande blir ju just att skaffa det första 
riktiga jobbet. Hur mycket är utbildningen värd på arbetsmarknaden? Vad kan de egentligen 
efter tre år på HR? Har de lärt sig något över huvud taget? Har skolan gett dem en stabil grund 
att bygga vidare på? Är den ljusnande framtiden deras? 

Tack  

Tack till alla er som har bidragit till denna uppsats! Ni som har låtit er intervjuas, utan era svar 
ingen uppsats. Katarina Sipos Zackrisson, min handledare, som med en väl avvägd blandning 
mellan ris och ros har drivit arbetet framåt. Mina studiekamrater, som har påmint mig om att jag 
inte har varit ensam i mina våndor att få tiden att räcka till. Det blir lite lättare när man vet att 
man inte är ensam i båten. Ett tack till Berit Glesing, min mor, som har agerat ordpolis. Tack till 
Camilla, min fru, som tålmodigt har väntat när jag många sena kvällar har suttit framför datorn. 
Sist och också minst, ett tack till marsvinet Stumpan, som tillgivet har suttit innanför tröjan 
nästan lika många kvällar och ”quittrat” uppmuntrande.
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1. Inledning 

Idag är de praktiska programmen yrkesförberedande. Med det menas att eleverna efter tre år på 
gymnasiet i princip ska ha så mycket kunskap att de kan gå ut och fortsätta att lära sig själva på 
egen hand. Det är idag inte meningen att de skall vara färdiga att till exempel ta hela 
produktionsansvaret på en spis i en större restaurang. I det lagda förslaget för den reformerade 
gymnasieskolan, som vi är på väg emot, skall eleverna efter tre år på ett yrkesprogram vara 
färdiga för yrket. Programmen blir alltså yrkesprogram istället för som idag; - 
yrkesförberedande program. 

Tanken bakom detta är att en yrkesutbildning ska leda längre än i dagens gymnasieskola och 

leda fram till en yrkesexamen som ger en erkänd kompetens och anställningsbarhet1. 

Det jag vill titta närmare på och försöka få ett svar på med denna uppsats är hur väl förberedda 
eleverna själva känner att de är efter tre år på Hotell- och Restaurangprogrammet. Kanske att de 
själva har stor tillit till sin förmåga och känner tillförsikt inför framtiden, eller kan det vara så att 
de mer än allt annat känner sig flygfärdiga och absolut inte vill lämna det trygga bo som de har 
bott i så länge. Resultaten kommer att belysas från Robert Höghielms modell kring yrkeskultur, 
yrkespraxis och yrkeskunskap samt ur det sociokulturella perspektivet på situerat lärande, där 
kunskapen kan sägas finnas i en gemensam kontext. Lärarens uppgift blir att förse den lärande 
med de rätta verktygen för att därmed göra kunskapen till sin egen. 

Det finns skillnader mellan skolverkets mål för HR-programmet och de önskemål som 
branschen har på nyutbildade medarbetare. Ansatsen i denna uppsats är att visa från ett 
elevperspektiv hur de studerande uppfattar och förhåller sig till dessa två agendor. 

Studien är tvådelad. Första delen är en enkätstudie med efterföljande gruppdiskussioner med 
2008 års avgångsklasser strax innan studenten. Meningen är att där fånga elevernas inställning 
till hur väl förberedda de känner sig att möta yrkeslivet. I andra delen följs tio elever upp under 
sensommaren och tidiga hösten och mer utredande intervjuer har gjorts om hur övergången från 
skola till arbetsliv faktiskt var. Hur de togs emot på sina arbetsplatser och om deras kunskaper 
och färdigheter var tillräckliga för att möta de krav som ställs. Var de redo, eller var de bara 
förberedda? 

Kapitel 1, 2 och 3 är gemensam inledning, bakgrund och teori för hela uppsatsen. Kapitel 4.1 är 
metodavsnittet som hör till kapitel 5.1. På samma sätt hänger kapitlen 4.2 och 5.2 samman. Det 
är alltså helt möjligt att läsa uppsatsen på detta sätt. Kapitel 6 blir då slutligen en gemensam 
diskussion för hela studien. 

 

 
1 SOU 2008:27 Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola s.24 www.regeringen.se (Pdf 

hämtad 081218) 
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2. Bakgrund 

2.1. Dagens gymnasieutbildning 
Under 1970-talet då den moderna gymnasieskolan startades, samlades vidareutbildningen efter 
folkskolan, det som senare blev grundskolan, upp under samma organisation2. Väldigt snart 
gick mellan 70-80 procent av ungdomarna vidare till gymnasiestudier, med resultatet att utträdet 
till arbetslivet försköts med två till tre år. Konsekvensen blev också att det blev mycket svårare 
för de elever med bara grundskoleutbildning i bagaget att hävda sig i konkurrensen om jobben. 

År 1991 fattade regeringen beslutet att alla tvååriga yrkeslinjer skulle göras om till treåriga 
yrkesförberedande program. Denna reform sjösattes läsåret 94/95. Nästan alla ungdomar går nu 
minst tolv år i skolan innan de skall ut i arbetslivet. I dag sker övergången från skola till arbete 
betydligt senare än för 20-30 år sedan och mönstren är betydligt mer heterogena. Med det menas  

att de traditionella strukturerna har förlorat sin betydelse och att unga människor idag kan 

välja och agera betydligt friare än tidigare ungdomsgenerationer3. 

Steget mellan skola och yrkesliv ses ofta i ett livsförloppsperspektiv, där strategier utvecklas av 
ungdomarna för att möta möjligheter och hot. En annan utgångspunkt som lyfts fram är att 
dessa, till synes aktiva val som ungdomarna gör, i själva verket fortfarande begränsas och styrs 
av ekonomiska, demografiska, sociala och kulturella strukturer; gamla klass- och genusmönster 
består.4

Kommuner, arbetsgivare och facket; aktörerna på de politiska och ekonomiska arenorna som 
sitter på möjligheten att göra övergripande strukturella förändringar, ägnar sig mest åt att skapa 
strategier för att vidmakthålla produktiviteten och lugnet i samhället; allt för att stävja ett 
samhällsomstörtande sysslolöst proletariat. Det är av vikt att studera de överväganden och 
strategier dessa aktörer utvecklar för våra ungdomar på väg in i arbetslivet. Vilka skall få plats 
på morgondagens arbetsmarknad, och på vilka premisser?5

Nu står vi alltså inför en revision av gymnasieutbildningen. Tanken är att de yrkesförberedande 
programmen skall ge ännu djupare och bredare kunskaper till eleverna6. Målet är att eleverna 
efter avslutad utbildning skall vara färdiga för yrkeslivet, inte som idag, förberedda att gå ut och 
träna mer på egen hand. I det lagda förslaget kommer mer av utbildningen att förläggas till 
arbetsplatserna. Regelrätta lärlingsutbildningar kommer också att finnas som möjlig väg att 
skaffa sig en yrkesutbildning. Försök med lärlingsutbildning är redan igång. 

 
2 Lundahl, Lisbeth, i Olofsson, Jonas & Schånberg, Ingela (red.). 2000. Yrkesutbildningen igår och 

idag.s.153ff 

3 Ibid. s. 156. 

4 Ibid. s. 157. 

5 Ibid. s. 158. 

6 SOU 2008:27 
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2.2. Mål för HR-programmet och branschens 
krav 
I målen för Hotell- och restaurangprogrammet står bland annat att syftet med Hotell- och 
restaurangprogrammet är att ge grundläggande kunskaper för arbete inom hotell- och 
restaurangverksamhet7

. Skolans ansvar vid fullföljd utbildning innefattar bland annat att 
eleverna 

• har grundläggande kunskaper inom hotell- och restaurangområdet och att de kan arbeta 
 på ett serviceinriktat sätt. 

• är ekonomiskt medvetna och kan planera sitt arbete. 

• kan arbeta såväl självständigt som i arbetslag. 

• har beredskap att möta förändring och förnyelse inom det valda yrkesområdet. 

• har förmåga till eget lärande. 

• kan ta ställning till etiska frågor och förhållningssätt som rör det valda yrkesområdet. 

• kan kommunicera på engelska och svenska med sikte på behovet i yrket, samhällslivet 
 och vidare studier. 

• har kunskaper om vad som påverkar hälsa och säkerhet samt har kännedom om 
 arbetsmiljöfrågor och att de kan verka för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 

• har insikt om kretsloppstänkande och hur man kan använda det inom HR-industrin. 

• har kännedom om internationella bestämmelser och överenskommelser. 

 

Den här punktlistan är essensen av målet och meningen med HR-programmet. I alla fall vad 
Skolverket menar. Det är dessa punkter och mål som skolan och lärarna skall sträva emot att 
förmedla till eleverna. Listan är kort men den innebär ändå en stor uppgift för skolan. Den 
kunskap som eleverna skall få sig till livs under sina tre år på gymnasiet innefattar allt ifrån 
grundläggande kunskaper i yrket till att kunna ta ställning till såväl etiska som ekonomiska 
aspekter på yrket och även att kunna redogöra för dessa på engelska. Längre fram i studien 
visas, från ett elevperspektiv, om och på vilket sätt skolan har uppfyllt dessa mål och vad som 
har prioriterats i utbildningen. Intressant är att få veta om eleverna anser sig ha nytta av dessa 
förmågor och kunskaper i sitt förvärvsarbete, eller om det är andra kvaliteter och förmågor som 
behövs. 

Samverkan mellan skola och bransch kan ske både genom formella nätverk, t ex yrkesråd eller 
samverkansorgan8. Vanligare för Hotell- och restaurangprogrammet är att sådan samverkan är 
mer informell. Det handlar snarare om att yrkeslärarna utnyttjar sina personliga kontakter för att 
ordna praktikplatser och handledare åt eleverna. Samtidigt minskar antalet Studie- och 
yrkesvägledare i gymnasieskolan.  

 
7 Werner, Lars, 2002. Gymansieskolans regelbok. Bestämmelser om gymnasial utbildning. 

8 Ds 2000:62. Samverkan mellan skola och arbetsliv. Om möjligheterna med lärande i arbete. 

Utbildningsdepartementet  



 

9 

                                                     

Styrdokumenten anger att arbetslivsfrågorna är ett gemensamt ansvar för samtliga som verkar i skolan. 
Det är viktigt att hålla fast vid ett sådant synsätt9.

I Skolverkets rapport 268, Väl förberedd?10
 finns en ”önskelista” på 23 punkter över vilka 

egenskaper och förmågor som HR-branschen önskar sig av praktikanter och nyutbildade 
medarbetare. Fem i topp på den listan är alla exempel på personliga egenskaper, snarare än 
tekniska eller teoretiska färdigheter. Fyra av de fem lägst rankade förmågorna på denna 
önskelista är sådana färdigheter som skolverket har gett i uppdrag till skolan att ge eleverna 
efter fullföljd utbildning. Här följer listan på de fem högst, respektive fem lägst rankade 
förmågorna/egenskaperna som Hotell- och restaurangbranschen har på praktikanter och nyligen 
färdigutbildade medarbetare. 

1. Hålla tider. 
2. Vara serviceinriktad. 
3. Följa regler. 
4. Samarbeta. 
5. Ha motivation och intresse. 
/.../ 
19. Behärska engelska. 
20. Vara allmänbildad. 
21. Ha arbetslivserfarenhet. 
22. Uttrycka sig skriftligt. 
23. Använda datorer. Informationsteknik. 

 

Även denna punktlista kommer att följa med genom studien. Den är intressant eftersom den i 
viss mån går stick i stäv mot Skolverkets mål. Se till exempel förmågan att behärska engelska 
som kommer på nittonde plats på önskelistan, eller förmågan att kunna uttrycka sig i skrift som 
hamnar på tjugoandra plats. Dessa är båda exempel på förmågor som är av central betydelse för 
målen på Hotell- och restaurangprogrammet. Då denna studie utgår från ett elevperspektiv, blir 
det intressant att se hur de studerande ser på dessa diskrepanser. Kanske är det rent av ett icke-
problem med två agendor att förhålla sig till?   

2.3. Balansen mellan kärnämnen och 
karaktärsämnen 
Många elever som söker sig till HR-programmet gör det för att de är skoltrötta och hellre vill 
arbeta med händerna än att ägna sig åt det vanliga skolbänkspluggandet11 Teorin upplevs inte 
som tillräckligt matnyttig samt att kärnämnena tar för mycket tid från yrkesundervisningen. 
Studier från SCB12 visar att majoriteten av eleverna som går ut från HR också har mycket goda 
möjligheter att få jobb efter avslutade studier.  

 
9 Ibid. s. 91. 

10 Skolverket, 2005. Rapport nr. 268. Väl förberedd? En utvärdering av gymnasieskolan ur utifrån 

mottagarnas perspektiv. S. 41. (Pdf hämtad 080720) 

11 Skolverket, 2000. Hotell- och restaurangprogrammet – ett nytt program med långa traditioner.  

12 Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan. SCB (Pdf hämtad 080518) 
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Utifrån denna förväntan om en mer praktiskt inriktad utbildning uttrycker många elever att de 

blivit besvikna över det omfattande teoretiska inslaget13.  

Otvivelaktigt måste en arbetslivsförberedande utbildning värd namnet ha betydande inslag av 

allmänna ämnen, men det får inte ske på bekostnad av arbetslivsförankringen. Om de 

allmänteoretiska momenten, kärnämnena, får för stort utrymme på bekostnad av 

karaktärsämnena riskerar utbildningens värde ur arbetsmarknadssynpunkt att reduceras. /.../ 

En breddning av gymnasieutbildningens innehåll i akademisk inriktning leder till att elever som 

inte är tillfreds med akademiska studietraditioner – till formen snarare än innehållet – får 

svårare att hävda sig. Resultatet blir att en större grupp aldrig fullbordar gymnasieskolan14.  

Både Olofsson och Skolverket kommer fram till liknande slutsatser, att elever på HR ofta blir 
desillusionerade och tappar modet när de inser hur mycket teori det faktiskt är på ett praktiskt, 
yrkesförberedande program. Detta är något som också kommer att belysas i denna uppsats; hur 
eleverna uppfattar balansen mellan kärnämnen och karaktärsämnen. Har de några synpunkter på 
hur utbildningen skulle kunna göras annorlunda eller bättre? 

2.4. Syfte och övergripande frågeställning 
Syftet med denna studie är att, ur ett studerandeperspektiv, fånga hur övergången från att sluta 
skolan och börja arbeta upplevdes. Kände de sig redo eller inte? 

De övergripande frågorna är 

• hur upplevdes kravbilden från arbetsledarna? 

• hur upplevdes utbildningen på skolan i relation till ett framtida arbetsliv? 

• hur upplevdes övergången till yrkeslivet? 

• hur kan utbildningen organiseras för att underlätta övergången från skola till arbete? 

 

 
13 Ibid. s. 81. 

14 Olofsson, Jonas, 2005. Svensk yrkesutbildning. Vägval i internationell belysning. s 247 
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3. Teori 

De teoretiska perspektiven i denna uppsats är två; först Robert Höghielms15 modell kring 
yrkeskultur, yrkespraxis och yrkeskunskap. Yrkeskulturen är det övergripande, värden, normer, 
språk, - det som genomsyrar hela verksamhetsområdet. Yrkespraxis blir då den ordning och det 
tillvägagångssätt som växer fram. Denna praxis kan skilja sig åt mellan olika landsändar. 
Yrkeskunskap blir slutligen de minsta beståndsdelarna; enskilda moment, tekniker och 
handhavande, som till exempel hur att hacka en lök, eller att blanchera en tomat. 

Därefter belyses också lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv, där deltagandet i en praktik ses 
som en av de viktigaste faktorerna för att tillägna sig kunskap och färdighet. Kunskapen finns i 
gemenskapen och det är lärarens/handledarens uppgift att förse eleven med lämpliga verktyg så 
att denna gemensamma kunskap kan göras till elevens egen. Det finns en uppsjö av litteratur att 
ösa ur som beskriver det sociokulturella perspektivets teorier och här kommer bara ett axplock 
ur situerat lärande att göras; det som är relevant för denna uppsats. 

3.1. Yrkeskultur, yrkespraxis och 
yrkeskunskap 
Yrkeskunnande är direkt relaterat till en yrkeskultur som konstituerar en yrkespraxis16. Vidare 
kan sägas att yrkeskunskap inte är universell; den är alltid knuten till ett visst sammanhang. 
Yrkeserfarenheter lärs och förs vidare genom en intersubjektiv process, med utgångspunkt från 
olika exempel och det är verksamheten på företagen som definierar vad som är relevant 
kunskap. Den verksamhet som utvecklas i en gymnasieskola har få likheter med den som finns i 
arbetslivet utanför skolan. Frågan gäller huruvida bildning är till för att utveckla den enskilde 
individen som människa, eller för att tillhandahålla medborgare med en lämplig kompetens för 
arbetslivet.  Detta är också analogt med det som tidigare har tagits upp i denna uppsats; vilka 
som skall få plats på morgondagens arbetsmarknad, och på vilka premisser17. 

I skolan kan det vara svårt att fånga och förmedla interaktionen med riktiga kunder och gäster 
som finns som ett självklart inslag i en arbetsplatsförlagd lärandesituation. Ett undantag är HR-
programmet där det ofta finns en restaurangverksamhet direkt kopplad till skolan. Detta har 
medfört att intresset för lärandeprocesser på arbetsplatser allt mer börjat uppmärksammas. 
Uppfattningar om lärande ses antingen utifrån perspektivet att memorera, utöka, återge och 
tillämpa sina kunskaper; alternativt utifrån perspektivet att söka en mening, förstå och förändras 
som människa18. 

 
15 Robert Höghielm, Professor vid Stockholms Universitet. 

16 Höghielm, Robert. Föreläsning LHS 2007-01-12 

17 Se 2.1. 

18 Höghielm, Robert. Föreläsning LHS 2007-01-12. 



 

12 

                                                     

3.1.1 Yrkeskultur 

Vad innebär då begreppet yrkeskultur? När en elev eller en lärling skall invigas i yrkets 
hemligheter finns det oftast normativa inslag19. Anledningen till det är att praktisk kunskap inte 
är fristående. Det handlar om tekniskt kunnande och normativa förebilder, rättesnören som har 
mejslats ut och fogats samman under många generationer. Det handlar om det gemensamma 
kunnandet i en yrkesgrupp; - de kollektiva erfarenheterna. För restaurangbranschen talar vi om 
en månghundraårig tradition som skall föras vidare till nästa generation. Fackspråk och klädsel 
är tydliga tecken på att det finns en yrkeskultur. 

Den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) på de yrkesförberedande programmen ger eleverna 
en möjlighet att komma i kontakt med den rådande kulturen i yrket och på arbetsplatsen. Det är 
yrkeskulturen som är överordnad och indikerar hur yrkespraxis växer fram. Yrkeskulturen sätter 
också normen för vad som räknas som yrkeskunskap. I och med att all yrkesutövning sker i 
någon form av socialt sammanhang, så blir yrkeskulturen på sätt och vis en egen aspekt på ett 
sociokulturellt synsätt på lärande.  

Det normativa kunnandet tillsammans med det tekniska, ger ett överförande av de kollektiva 
erfarenheterna från mäster till lärling. Lärlingen skall ju till syvende och sist fostras in i 
verksamheten och ”måste” då lära sig jargongen och uttrycken; både de muntliga och de 
kroppsliga. Lärlingen skall invigas i yrkets traditioner och kultur, ibland en kultur med 
månghundraåriga anor och dessa tar ofta mer tid i anspråk att tillägna sig, än de rent tekniska 
färdigheterna.  

3.1.2. Yrkespraxis 

Med yrkespraxis20 menas att man håller sig till de regler och tillvägagångssätt som finns i yrkets 
traditioner. Det finns en etisk aspekt på begreppet yrkespraxis men framför allt innefattar en tyst 
överenskommelse, en kåranda, som inte alltid överförs till andra genom formella beskrivningar. 
Genom att aktivt delta i en praktik tillägnar sig eleven ett visst sätt att handla av flera möjliga. 
På så sätt tillägnar sig eleven den yrkespraxis som råder genom att följa de oskrivna regler som 
gäller och i förlängningen för han sedan yrkets traditioner vidare. 

Yrkesskickligheten och yrkeskunskapen består i att handlingen utförs så att man vet vad man 

gör, gör det med avsikt efter reflektion och övning. Man kan tala om en förmedveten 

erfarenhet – en erfarenhet i handling och tankeassociationer. En erfaren yrkesman eller 

yrkeskvinna ”vet” vad som skall göras. Han eller hon behärskar sitt ämnesstoff och 

utförandet av arbetsuppgiften i så hög grad att han eller hon inte alla gånger med ord kan 

beskriva vad som sker21. 

Med förtrogenhet blir du alltså den som kan gå in vid en given tidpunkt och styra upp en 
kaosartad arbetssituation. Du har kunskapen om vad som är riktigt eller inte riktigt och du kan 
använda den. 

  

 
19 Höghielm, Robert, 2005. Yrkesbaserat lärande. CFL Muncipality of Söderhamn.  www.ntglar.se, 

s. 9ff (Pdf hämtad 081101) 

20 Ibid. 

21 Ibid. s 10 
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Det kan ibland bli tillspetsade situationer när en viss yrkespraxis i en del av landet skiljer sig 
från praxisen i en annan del. Jämför till exempel öländska kroppkakor med småländska 
kroppkakor, eller om du hellre vill, kroppkaka – pitepalt – kams – klimp – gnocchi – knödel – 
dumplings. Yrkespraxis förändras över tiden, men processen är långsam och det finns ett 
inneboende motstånd hos dem som idag utövar det som är vedertagen praxis. Ju starkare 
tradition är i ett visst yrke, desto större är motståndet mot förändringar och omvänt, ju nyare 
yrke eller bransch, desto större är förändringsbenägenheten. I Varför fick jag bara G?22 görs en 
jämförelse mellan restaurangbranschen och it-branschen. Där konstateras att it-branschen är ung 
och inte har några längre traditioner. Den är ännu dynamisk och lever med snabba förändringar. 
Å andra sidan finns restaurangbranschen som är ett av världens äldsta yrken, där förändringarna 
sker långsamt. Där är förändringar bundna i regler och traditioner vilka har hållit yrket stabilt 
under en väldigt lång tid. 

3.1.3. Yrkeskunskap 

Yrkeskunskap är vad skolan kan bidra med i elevernas yrkesutbildning23.  Yrkespraxis och 
yrkeskultur tillägnas genom att delta i produktionen på en arbetsplats. Den nya möjligheten som 
Lpf 94 gav, nämligen att avgångsbetyg från alla gymnasieprogram gav behörighet för 
högskolestudier, hade en baksida särskilt för många yrkesprogram. I sin iver att anpassa alla 
kärnämneskurser till varandra började man släppa den relativt nära kopplingen som funnits till 
arbetslivet inom de gymnasiala yrkesutbildningarna24. Detta är ett problem särskilt med tanke 
på att skolan har en egen kultur som skiljer sig från arbetslivskulturen. Olika faktorer 
kännetecknar dessa två kulturer. Skolkulturen utmärks av ett redskapstillägnande taget ur sitt 
sammanhang. Skolan tillhandahåller generella (yrkes)kunskaper och vissa specifika, samt har en 
målsättning att överföra ett kulturarv och vissa grundläggande demokratiska värderingar. 
Arbetslivskulturen tillhandahåller ett lärande som är relaterat till ett visst sammanhang. 
Utgångspunkten är yrkeskulturen med dess yrkespraxis. 

Begreppet yrkeskunskap (vad, hur och när man gör en viss uppgift) kan belysas från två 
utgångspunkter. I det ena ytterläget kan yrkeskunskap betraktas som en kombination av 
tradition och kultur. I det andra, delas kunskapen in i teoretiska och praktiska kunskaper (med 
betoning på de teoretiska). Sanningen ligger troligtvis någonstans däremellan; det innebär då att 
yrkeskunnandet blir djupare och bredare enligt skalan Fakta – Förståelse – Förtrogenhet. 
Faktakunskaper är just det att du lär dig ord, uttryck, tekniker osv. Med förståelse så utför du 
rätt uppgifter och moment när någon säger åt dig ”att trycka en fet misse för det i kväll blir det 
påsättning”25. Med förtrogenhet har du nått den nivå då yrkespraxis är en självklarhet, det är en 
självklarhet vad som är genomförbart och vad som inte är det. 

 
22 Tsagalidis, Helena, 2003. Varför fick jag bara G? HLS förlag. 

23 Höghielm, Robert, 2005.  

24 Höghielm, Robert. Föreläsning 2007-01-12. 

25 Restaurangjargong för ”Se till att allt är väl förberett, för i kväll är det fullbokat”. 
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Figur 1. En grafisk framställan över hur yrkeskultur, yrkespraxis och yrkeskunskap förhåller sig till 

varandra som lådorna i en kinesisk ask26. Yrkeskulturen är det ramverk som innefattar praxis och 

kunskap. Skolan kan alltså bidra med att delge viss kunskap. Praxis och kultur lärs genom att delta 

i produktionen på en arbetsplats. 

3.1.4. Yrkesutbildning i skolan och lärande i yrkeslivet 

Den traditionella gymnasiala yrkesutbildningen är till baserad på skolans krav och den är i 
grunden additiv, det vill säga att delkomponenterna är kvantitativa och helheten alltså blir 
summan av delarna27. Jämför motsatsen, synergi, där resultatet är större än summan av delarna. 
Den gymnasiala yrkesutbildningen är splittrad i timplaner och kurser, i motsats till en 
verksamhet i restaurangbranschen där till exempel de teoretiska kunskaperna om vin i högsta 
grad blir praktiska. Den gymnasiala lärandeprocessen är till största delen en passiv verksamhet 
för eleverna, i motsats till yrkeslivet där, lärandet är en integrerad del i den dagliga 
verksamheten. Läroplanens sekvensering är baserad på komplexitetsprincipen, med betydelsen 
att gå från det enkla till det komplexa. Alternativet skulle då vara att se lärandeprocessen som en 
process av deltagande som betonar en stegvis inskolning till yrket och gemenskapen. 

Utbildningen på en arbetsplats ger inte per automatik en tydlig överblick och en bra 
lärandesituation. Risken finns att det utvecklar sig till en utnyttjandesituation där eleven, får stå 
i källaren och endast utföra helt okvalificerade sysslor. Ju mer specialiserat ett företag blir och 
ju mer fokus som läggs på kortsiktig vinst till ägarna, desto mindre utrymme finns för att kunna 
fungera som en bra praktikplats. Därför är det ofta lättare, ur ett elevperspektiv, att genomföra 
ett bra arbetsplatsförlagt lärande på ett mindre familjeföretag än på ett stort aktiebolag eller 
liknande. Som belägg för detta påstående kan sägas att det är lätt att hitta bra praktikplatser 
inom hotell och restaurang då dessa är oftast små aktiebolag eller familjeföretag.  

Studenter med en objektivistisk inställning till lärande betraktar praktikperioden som ett tillfälle 
att tillämpa vad som tidigare har lärts. En konstruktionistiskt lagd elev tolkar istället praktiken 
som en plats/period där kunskaper och färdigheter införskaffas28. Just detta med hur studenterna 
ser på sin praktikperiod kommer att återkomma senare. 

 
26 Tsagalidis, Helena, i Lindström, Lars och Lindberg, Viveca (red.) 2006. Pedagogisk bedömning. s. 

136. 

27 Höghielm, Robert. föreläsning LHS 2007-01-12 

28 Ibid. 

Yrkeskultur. De kollektiva erfarenheterna, värdegrunden. Lärs i produktion på en arbetsplats. 

Yrkespraxis. Regler och traditioner. Lärs genom att delta i produktionen på en 
arbetsplats. 

Yrkeskunskap. Fakta, förståelse, förtrogenhet. Vad skolan kan bidra med. Att 
tillämpa yrkeskunskap. 
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Som nämndes i inledningen på detta kapitel utgör yrkeskulturen en egen aspekt på ett 
sociokulturellt synsätt på lärande. Detta i kombination med yrkeslivet där lärandet är en 
integrerad del i den dagliga verksamheten tillsammans med tesen om elevers objektivistiska  

eller konstruktionistiska läggning leder fram till nästa teoretiska perspektiv som denna uppsats 
lutar sig emot; det situerade lärandet. 

3.2. Situerat lärande 
I Lärande i praktiken29 beskrivs lärandets situerade natur som så, att eleven lär sig och handlar 
utifrån sina egna förkunskaper i samklang med hur hon uppfattar omgivningens krav och vad 
den omgivningen möjliggör i en viss situation. Individens handlingar och gemenskapens 
praktiker samspelar alltså med varandra. För att illustrera ovanstående; vem som helst (nästan) 
kan svänga ihop lite äggröra och bacon till sig själv som mellanmål efter skolan, men att få fram 
bacon och ägg till en frukostbuffé för 500 gäster på ett hotell, under tidspress, kräver andra 
kunskaper. Kunskaper som förhoppningsvis finns hos kollegorna. 

Vidare beskrivs skolan som att i första rummet vara språklig (talar, läser, skriver, räknar)30. 
Därför upplever eleverna ofta skolan som abstrakt när färdigheter, som de har liten eller ingen 
tidigare erfarenhet av, förmedlas uppifrån. I skolan är det inte ovanligt att en lärare undervisar 
en klass om 20 (eller fler) elever samtidigt under ett relativt långt lektionspass. Så fungerar det 
väldigt sällan i praktiken på en restaurang. Ett sådant arrangemang ställer höga krav på 
koncentrationsförmågan hos båda parter, särskilt då hos eleverna. Elever som ofta har valt en 
yrkesutbildning, för att de vill komma bort från det abstrakta och teoretiska, till förmån för att 
skapa med händer och sinnen.  

Yrkesämneslärarna på den studerade skolan har alla lång erfarenhet från restaurangbranschen 
och vet hur det är att, som praktikant eller ung kock, vara den oerfarne i utkanten av gruppen, 
för att med ålder och erfarenhet bli mer och mer accepterad och upptagen i gemenskapen. Detta 
fenomen beskriver Jean Lave och Etienne Wenger i Situated learning31, som ett ”legitimate 
peripheral participation”. Det översätts till svenska som Legitimt Perifert Deltagande32. Vidare 
menar de att lärandet snarare är oavsiktligt än medvetet och att lärandet följer två grundläggande 
principer. För det första, att kunskap måste presenteras i en miljö där kunskapen naturligt hör 
hemma. För det andra, att inlärning kräver interaktion och samarbete. Genomgående i 
Mästarlära33 beskrivs Legitimt Perifert deltagande som att lärlingen eller nybörjaren går från 
gemenskapens ytterområde in mot mitten, allteftersom de blir mer delaktiga i kulturen och 
därmed också blir mer erfarna och säkra i sitt agerande.  

 
29 Säljö, Roger, 2005. Lärande i praktiken. Stockholm: Norstedts förlag. s 128 ff. 

30 Ibid. s 155ff. 

31 Lave, Jean och Wenger, Etienne, 1991. Situated learning. Legitimate peripheral participation. 

Cambridge: University of Cambridge press 

32 Nielsen, Klaus & Kvale, Steinar, (red.) 1999. Mästarlära. Lärande som social praxis. Lund: 

Studentlitteratur. 

33 Ibid. 
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Legitimt deltagande innebär att den lärande är antagen som medlem av gemenskapen 

Perifert deltagande är inte motsatsen till centralt deltagande (ett vanligt missförstånd). För 

det finns inget centrum i en praxisgemenskap. Motsatsen till perifert deltagande är fullvärdigt 

deltagande. Nybörjaren befinner sig med andra ord inledningsvis i ytterkanten av 

praxisfältets verksamhet: ser på för att gradvis själv utföra alltfler av fältets uppgifter tills 

han kan utföra samtliga34.  

I en gemensam praktik finns en inneboende förutsättning för förekomsten av kunskap och 
kunskapsbyggande, inte minst därför att den ger det tolkande stöd som är nödvändigt för att 
skapa mening av dess härkomst och innebörd. På så sätt blir deltagandet i en praktik där 
kunskap finns en (egen) kunskapsteoretisk princip för att lära sig35.  

Legitimt perifert deltagande är mycket mer än bara en läroprocess för nybörjaren. Det är ett 
givande och tagande mellan personer och praktik. Det betyder att när eleven rör sig från 
periferin mot ett fullvärdigt deltagande så sker det inte i ett statiskt sammanhang. Själva 
praktiken är i rörelse36. En illustration till detta skulle kunna vara hur svårt det är att förklara för 
någon över telefon hur man styckar ett lamm jämfört med att faktiskt visa hur det går till i en 
riktig styckbod, där det finns både utrymme och verktyg som är anpassade för ändamålet.  

Just det faktum att praktiken eller själva kulturen37 är i rörelse, gör att begreppet situerat lärande 
är mer svårdefinierat än vad som kan tyckas vid en första betraktelse38. Problemet uppstår när 
vissa typer av ämneskunskap skall studeras, särskilt praktiska färdigheter. Det gängse är att 
försöka nagla fast det som skall studeras och sedan se hur allting annat förhåller sig därtill. Att 
då studera en praktik eller en kultur är särskilt svårt, då en kultur i sig aldrig är stilla. Den lever 
och frodas. I en levande läromiljö är det lika rätt att eleven producerar nya kunskaper till den 
gemensamma erfarenheten som att han bara reproducerar tidigare kunskaper. Det är alltså inte 
nödvändigtvis så att eleven bygger kunskap på samma sätt som en mur byggs; sten läggs till 
sten. Kunskap kan istället ses som en egen enhet med egna regler och språkdräkt som lever i sin 
egen form. 

3.3. Sammanfattning och ett försök till syntes 
De centrala begreppen i detta teoriavsnitt är Höghielms resonemang kring Yrkeskultur, 
yrkespraktik och yrkeskunnande tillsammans med ett sociokulturellt perspektiv på situerat 
lärande. Elevernas syn på den arbetsplatsförlagda utbildningen kommer att belysas utifrån 
objektivistisk och konstruktionistisk inställning. Exempel på legitimt perifert deltagande 
kommer fram i studien och hur de intervjuade stadigt arbetar sig in i gemenskapen och bygger 

 
34 Rasmusen, Jens, i Mästarlära. s 205. 

35 Lave & Wenger 1991. s 24. Min översättning. 

36 Ibid. s 34. Min översättning. 

37 Ordet kultur betyder just odling och så länge något växer och frodas av egen kraft, är det just 

en levande kultur och inte ett statiskt föremål. 

38 Ellis, Viv, 2007. Taking subject knowledge seriously. 

www.education.ox.ac.uk/uploaded/Ellis%20CJ%2018%204%20FINAL%207%20Sept%2007.pdf. 

(Hämtad 08-10-10) 
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upp sin egen plattform av kunskaper och färdigheter. Det är just i den vandringen som eleverna 
blir säkra i sin egen roll och omsätter sina kunskaper och blir en del i yrkespraxisen och 
yrkeskulturen. De lägger nya sidor till sitt identitetsskapande, - yrkesidentiteten. 

Höghielms modell utgår från ett perspektiv där kunskapen och traditionen står i fokus; hur de 
definieras och på vilken nivå de olika kunskapstyperna delges. Lave och Wenger utgår snarare 
från individens perspektiv i dennes strävan att lära sig inte bara yrket, utan också de oskrivna 
regler, som för den oinvigde ibland kan uppfattas som ett mindre mysterium.  

Ett försök att grafiskt skapa en bild och gestalta en syntes av dessa två perspektiv skulle kunna 
bli tre cirklar på varandra där yrkeskunskapen ligger i periferin och yrkeskulturen i centrum, 
alltså omvänt från Höghielms modell. Detta får illustrera hur elever (på HR-programmet) 
genom utbildningens gång först lär sig metoder, tekniker och grundläggande yrkeskunskaper, 
för att senare, på den arbetsplatsförlagda delen omsätta dessa kunskaper i en praktisk verklighet, 
där de också får sig till livs de tysta kunskaperna och värderingarna som skolan med sina 
förutsättningar ofta inte har möjlighet att föra vidare. Tanken är alltså inte att eleven skall ha 
som själändamål att komma in i centrum, utan snarare att eleven måste ta del av alla områden 
för att bli en fullvärdig deltagare. Yrkeskulturen hamnar i mitten just därför att det är den som 
tar längst tid för eleven att införliva till sina övriga identiteter. Det är yrkeskulturen som blir den 
springande punkten i dessa cirklar som är i ständig rörelse. 

 

 

Figur 2.  Ett eget försök till syntes av Höghielms modell om yrkes- kultur, praxis och kunskap 

tillsammans med Laves och Wengers teorier om legitimt perifert deltagande sett ur ett 

elevperspektiv. I början på vandringen in mot ett fullvärdigt deltagande lär sig eleven först de 

grundläggande metoderna och teknikerna (yrkeskunskapen) för att med tiden ta till sig av yrkets 

praxis och till slut bli en bärare av yrkeskulturen.

Y-kunskap 

 

Y-praxis 

Elevens väg mot 
ett fullvärdigt 
deltagande 

Y-kultur 
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4. Metod 
Denna studie är i grunden kvalitativ39 även om vissa kvantitativa40 inslag finns med i enkäten 
som delades ut till eleverna inför studenten41. Studien består som tidigare nämnts av två delar. 
Första delen, hur eleverna såg på sin utbildning inför studenten. Andra delen, hur eleverna såg 
på sin utbildning efter studenten. Då olika metoder har använts för de två delarna, kommer de 
här att redovisas som vore det två olika studier med olika möjligheter och tillkortakommanden. 
Även i nästa kapitel, Resultat, så hålls undersökningarna isär. Det är först i kapitel 6. Diskussion 
som de båda delarna knyts samman. 

4.1. Enkätstudien inför studenten 
En enkätundersökning gjordes på avgångsklasserna på en gymnasieskola i Stockholm som 
endast utbildar inom HR-programmet. Skolan erbjuder utbildning i följande grenar; Hotell, 
Konditori, Kök och Servering. Enkäten42 bestod av sex frågor med fasta svar samt att det fanns 
utrymme för egna kommentarer och förtydliganden efter tre av frågorna. Detta för att få 
kvalitativa aspekter på studien, då antalet respondenter (39 st) är för litet för att göra en 
kvantitativ studie. Efter att ha sammanställt enkäten43 besöktes klasserna igen och då 
redogjordes för resultaten; detta för att pröva och bekräfta eller förkasta tolkningen av svaren.  

Det gick 43 elever i årskurs tre detta läsår (07/08). En liten förstudie gjordes på tre elever, samt 
att en behörig lärare och rektorn på skolan gavs möjlighet att kommentera och påverka 
utformningen av enkäten. Resultatet blev att enkäten reviderades något. En fråga delades upp 
till två frågor. Svarsalternativen på en fråga omformulerades för att få större tydlighet. Cirka tio 
rader för egna kommentarer lades till efter varje fråga där det var på sin plats; detta istället för 
att ha egna kommentarer som en fristående uppsats på slutet. 

4.1.1. Urval, genomförande och bortfall 

Enkäten delades ut på samhällskunskapslektionen under måndagen och tisdagen samma vecka 
av samma lärare som också samlade in enkäterna efteråt. Tre elever var av olika anledningar 
frånvarande från dessa lektioner. Alla som var på lektionen svarade på alla frågor. Endast en 
enkät var så ofullständigt ifylld att den inte kunde användas. I övrigt var alla enkäter väl ifyllda, 
därmed kan bortfallet sägas vara försumbart. Underlaget för resultatet är alltså 39 enkäter; tjugo 
flickor och nitton pojkar. 

Som ett nästa steg i datainsamlandet för denna första del gavs ca 40 minuter till förfogande i 
varje klass till att presentera resultaten och tolkningarna av dessa resultat. Det blev också tid för 
diskussion i varje klass, vilket gjorde att ytterligare infallsvinklar lades till tolkningen av 
resultaten. 

 
39 Fokus ligger på att fånga inställningar och attityder genom intervju eller observation. 

40 Innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. 

41 Bilaga 1 

42 Bilaga 1. 

43 Bilaga 2. 
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4.1.2. Diskussion kring vald metod 

Den valda metoden kan sägas ha en hög grad av standardisering med en hög grad av 
strukturering i den delen av enkäten som har fasta svarsalternativ44. I de öppna frågorna sänks 
graden av struktur, men å andra sidan skapas en möjlighet att se hur respondenterna har tolkat 
den underliggande frågan. Det är inte ovanligt att de svarande lägger in andra värden i en fråga 
än vad frågeställaren hade tänkt sig från början, vilket också visade sig ibland i de efterföljande 
diskussionerna i klasserna.  

4.1.3. Trovärdighet och giltighet 

Då 39 respondenter i enkätundersökning är ett alldeles för litet material för att nå statistisk 
säkerhet, finns det absolut fog för att lägga in öppna svar för att fånga upp hur frågorna har 
tolkats av de svarande. Vidare kan sägas att kombinationen av öppna frågor och frågor med 
fasta svar, tillsammans med gruppdiskussion gör det möjligt att triangulera hur väl mål och syfte 
har uppfyllts. Att därtill kunna väga in bakgrundslitteratur, ger ännu lite större tillförlitlighet till 
tolkningen av resultatet. 

4.1.4 Tolkning och analys 

Initialt följde resultatdelen strikt den ordning som frågorna i enkäten ställdes. Då underlaget 
som tidigare nämnts är för litet för att göra en kvantitativ ansats omarbetades resultatet av första 
delen till fyra huvudteman med underkategorier med utgångspunkt från vad som skrivits i 
enkätens öppna delar. Detta i kombination med det som kom fram på klassdiskussionerna gav 
en mer nyanserad bild av hur eleverna kände inför att sluta skolan och ge sig ut i arbetslivet än 
att försöka fånga den känslan genom statistik och frekvenser.  

4.1.5. Etiska ställningstaganden  

Som framgår i ingressen på enkäten45, garanterades att ingen enskild person kommer att 
identifieras i den slutliga uppsatsen. Även under gruppdiskussionerna tillfrågades eleverna om 
det var acceptabelt att ta med de citat som redovisas nedan från de öppna svaren av enkäten, 
vilket bifölls. Alla citat i resultatdelen är avidentifierade och benämns nedan endast med ”e” för 
enkät och ett löpnummer. Ingen annan än författaren har heller tillgång till enkäter och rådata. 
Så har Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer46 tolkats och tillämpats för den första delen 
av denna studie. 

4.2. Intervjuerna efter studenten 
Redan i februari 2008 planerade skolan att genomföra en återträff för gamla elever. Återträffen 
hölls i juni samma år. Trettiotvå elever samlades för picknick i Hagaparken. Där togs tillfälle i 
akt att dela ut en liten enkät till dem som kom. Enkäten var mycket lik den som användes vid 

 
44 Patel, Runa och Davdsson, Bo, 2003. Forskningsmetodikens grunder. Lund Studentlitteratur. s 

71ff 

45 Bilaga 1. 

46 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

www.vr.se. (Hämtad 080515) 
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pilotstudien. Den stora skillnaden enkäterna emellan var tempusändring i formuleringen i syfte 
att förstärka ett retrospektiv. Det som var intressant nu, var att se om synen på utbildningen 
ändrats en tid efter studenten. 

Skillnaderna i svaren på frågorna med fasta svarsalternativ var försumbara mellan de två 
enkäterna, så det gav i praktiken ingenting att bygga vidare på. Det tillkom inget nytt från den 
andra enkäten, utan den bara förstärkte resultatet av den första. Till saken hör också att endast 
en bråkdel av respondenterna valde att svara på de öppna frågorna. Detta i kombination med att 
32 enkäter är ett ännu mindre underlag för att dra statistiska slutsatser på än 39, så kommer den 
enkäten inte att redovisas i denna uppsats. Det gjorde egentligen ingenting, då de två främsta 
avsikterna med den andra enkäten var att få fram några personer som lite längre fram var 
intresserade att ställa upp på en djupare intervju (sista frågan var huruvida de hade möjlighet att 
delta i en intervju längre fram) samt att tillsammans med erfarenheterna från resultatet av första 
delen, arbeta fram frågeområden till dessa intervjuer47. 

4.2.1. Urval, genomförande och bortfall 

Tjugofem personer svarade att de var villiga till att låta sig intervjuas. Av dessa blev det till slut 
åtta intervjuer varav sju redovisas i denna rapport. Det kom också till stånd ytterligare en 
gruppintervju med tre personer som inte hade närvarat vid återträffen. Totalt intervjuades alltså 
elva personer varav tio redovisas i denna rapport. De valdes ut genom att de blev slumpmässigt 
kontaktade dem via telefon och tid bokades för intervju. Efter tio intervjuer nåddes en viss 
mättnad, en tydlig bild hade vuxit fram ur de svar som erhållits. 

Urvalet av intervjupersoner var på intet sätt medvetet planerat från början. Av de tio intervjuade 
var åtta tjejer och två killar. Fyra hade läst kockinriktning. Lika många hade läst servering. Två 
hade valt konditorutbildning. Fyra tog studenten -08, Fyra blev färdiga -07 och två är av årgång 
-05. För enkelhetens skull presenteras samma information även i tabellformat. 

 

 Totalt Kock Servis Konditor Stud. -05 Stud. -07 Stud. -08 

Tjejer 8 2 4 2 1 4 3 

Killar 2 2 0 0 1 0 1 

Figur 3. Sammanställning över fördelning av intervjupersoner som redovisas i denna studie. 

Den första intervjun, som inte redovisas här, gjordes med en kille som hade läst till servitör. Vid 
avlyssningen av den intervjun konstaterade jag att det var jag som pratade mer än han och 
genom mitt sätt att prata, mer eller mindre lade jag svaren i mun på den intervjuade. Även 
kroppsspråk (som inte fastnar så bra på ljudupptagning) och illustrativa hummanden, gjorde att 
den intervjun i princip blev omöjlig att transkribera. Därför får den intervjun istället ses som ett 
övningstillfälle att träna på att lyssna in och att ställa följdfrågor. 

Därefter genomfördes sex individuella intervjuer. Dessa intervjuer tog var och en knappt en 
timme att genomföra. Samtalen spelades alla in digitalt och transkriberades samma dag eller 
dagen efter. Allt för att få ner intervjun i skrift medan den fortfarande var färsk i minnet. Varje 
intervju tog sig helt olika uttryck. Inga färdiga frågor var förberedda till intervjuerna, utan bara 

                                                      
47 Bilaga 3. 
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tre frågeområden som skulle beröras hade skrivits ner48. Inspirerad av Steinar Kvale49 var 
intentionen inte att hitta specifika svar eller åsikter hos intervjupersonerna utan snarare att 
komma nära och prata kring dessa tre hållpunkter under samtalets gång. Kvale gör liknelsen där 
intervjuaren antingen kan ta sig rollen som malmletare eller följslagare. Malmletaren har 
mycket precisa frågor och söker efter särskild information, medan följeslagaren tar sin 
intervjuperson ut på en muntlig promenad med vissa rundningsmärken som skall passeras. 
Därefter analyseras intervjun och det som kommer ut ur den. 

En helt oplanerad gruppintervju med tre personer genomfördes också. Den kom till så att jag 
mötte dessa tre före detta elever på stan under semestern. Jag berättade att jag höll på med min 
C-uppsats. De tyckte det lät intressant och delade gärna med sig av sina erfarenheter. Denna 
intervju spelades inte in, men noggranna anteckningar togs. Intervjun följde samma struktur 
som övriga intervjuer enligt bilaga 3. Då de alla hade tydliga åsikter som de gärna delade med 
sig av, behövde inte många frågor ställas, utan de diskuterade och resonerade sinsemellan 
medan jag antecknade. När ett område kändes uttömt introducerades nästa och diskussionen 
dem emellan var igång igen.  

Den sista intervjun kom till via mejl, då den tilltänkte intervjupersonen inte kunde komma på 
avtalad tid utan önskade få frågeställningarna mejlade till sig istället. Därefter har viss 
korrespondens hållits där förtydliganden behövdes eller där följdfrågor uppstod. 

4.2.2. Diskussion kring vald metod 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att få en djupare förståelse i en fråga från ett begränsat antal 
intervjupersoner. Det är deras synpunkter som skall komma fram och senare analyseras och 
diskuteras gentemot syftet och det teoretiska perspektivet. 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, 

utveckla innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de 

vetenskapliga förklaringarna50. 

Intresset är av hur intervjupersonerna uppfattar en situation eller en insats, sin egen eller någon 
annans. Då är kvalitativa intervjuer en bättre metod än kvantifierbara enkäter. Det visade sig 
tydligt då studien började med en enkät som senare ledde till en gruppdiskussion. Även den 
andra enkäten, som övergavs, gav på hand att en personlig kontakt var mer fruktbar för den här 
studien. Något som kan bli problematiskt vid personliga intervjuer är hur hummanden, gester 
och kroppsspråk skall tolkas. Detta framkom tydligt när intervjuerna transkriberades; särskilt 
den första. Nu var det ju en yrkesman som talade till en annan yrkesman och då kan en nick, en 
blick eller en gest vara ack så talande och skapa ett samförstånd, även om det aldrig fastnar på 
bandet. 

 
48 Bilaga 3. 

49 Kvale, Steinar, 1997. Kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur s 11ff. 

50 Kvale, Steinar. 1997. s 9. 



 

22 

                                                     

4.2.3. Trovärdighet och giltighet 

Ett frågeområde på intervjuguiden51  kan vid första påseendet tyckas befängd och det är område 
2. Hur väl anser du att skolan har uppfyllt sitt uppdrag i relation till skolverkets krav? Syfte med frågan 
är inte att få fram vad intervjupersonerna har för åsikter om vad som är bra eller inte med de 
styrdokument som skolan har att förhålla sig till i undervisningen, eller hur väl skolan har mött 
upp mot dessa mål. Syftet var att genom diskussion kring dessa mål, försöka få en uppfattning 
om de intervjuade till exempel har fått med sig en ståndpunkt om vad ekologisk och ekonomisk 
hållbar djurhållning innebär. Samtalen utvecklade sig så att det ställdes allmänna frågor om 
köksekonomi, arbetsmiljö, säkerhet, eget lärande, etiska och ekologiska ståndpunkter osv. På så 
sätt gavs ett indirekt svar på hur väl skolan har mött upp till gällande styrdokument. Alla 
intervjupersoner var införstådda med att intentionen inte var att korsförhöra dem om huruvida 
skolan hade skött sig eller inte, utan att få en uppfattning om vilka mål som hade uppfyllts och 
till vilken grad. 

4.2.4. Tolkning och analys 

Tre olika metoder användes för insamlandet av data till den andra delen; enskilda intervjuer, 
gruppintervju samt mejlkorrespondens. Det var inget som hade planerats från början, utan det 
föll sig så. De olika metoderna har alla lite olika förutsättningar och ger lite olika nyanser i 
svaren. Det gör att tolkningar och antaganden på ett självklart sätt tvingas att ifrågasättas mer än 
en gång innan mönster, teman och underkategorier som hänger samman kommer fram52.  

4.2.5. Etiska ställningstaganden 

Alla intervjupersoner informerades om att de inte kommer att kunna identifieras i den slutliga 
rapporten. I resultatdelen är alla intervjupersoner avidentifierade och benämns med I1, I2 för 
intervjuperson 1, intervjuperson 2 och så vidare. Alla intervjupersoner informerades om att de 
när som helst kan kunde dra sig ur, om de inte längre vill delta i denna undersökning, oavsett 
anledning. Så har Vetenskapsrådets rekommendationer om Forskningsetiska principer53 
angående kraven på information, samtycke, konfidentiellitet och nyttjande tolkats och använts i 
denna uppsats. 

 
51 Bilaga 3. 

52 Kvale, Steinar, 1997. 184ff. (Om att skapa mening ad hoc.) 

53 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

www.vr.se. (Hämtad 080515) 
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5. Resultat 

Även här kommer resultaten från de två undersökningarna att redovisas var för sig. Första delen 
Funderingar inför studenten är alltså resultatet av enkätstudien och klassdiskussionerna som 
gjordes inför studenten. Återblick på utbildningen blir följaktligen resultatet av intervjuerna som 
gjordes efter att eleverna hade tagit studenten och börjat arbeta. En sammanfattning med 
återkoppling till bakgrund och teori görs efter varje del var för sig. I nästa kapitel, Diskussion, 
kommer sedan hela studien att avrundas. 

5.1. Funderingar inför studenten 
Grunden är alltså enkätundersökningen54 med både öppna och slutna frågor. Svaren redovisades 
sedan för varje klass och studien kompletterades med gruppdiskussioner. Sammanställningen55 
av enkätsvaren är sorterade i följande grupperingar; Tjejer, Killar, Kondis, Hotell, Kök & 
Servering samt slutligen en Total för hela skolan. Det är 39 svarande som ligger till grund för 
det fortsatta resonemanget. Citaten är tagna från enkäternas öppna frågor och eftersom dessa 
enkäter var anonyma, namnges svararen inte annat än med e1, e2 som motsvarar enkät nr 1 osv. 
Vissa förtydliganden är också hämtade från de efterföljande klassrumsdiskussionerna. 

5.1.1 Den skolförlagda utbildningen

De allra flesta, 27 stycken, menar att utbildningen på skolan väl eller mycket väl har mött upp 
mot förväntningarna som de hade på utbildningen när den påbörjades. Det är ingen skillnad 
mellan hur pojkar och flickor har svarat. Den enda grupp som eventuellt kan sägas avvika är 
hotelleleverna som är något mer negativt inställda. Dock är det den minsta gruppen, endast sex 
personer, vilket gör att varje individ utgör nästan 17 procentenheter i just den gruppen. 

5.1.1.1. Lärarnas roll 

Det ges både ris och ros till skolan och lärarna. De positiva kommentarerna är helt klart fler än 
de kritiska. Kanske inte helt oväntat, så upplever eleverna att yrkesämnena har varit den stora 
behållningen, men framförallt framgår det att det är läraren som gör ämnet intressant, vilket 
även bekräftades starkt under de efterföljande klassdiskussionerna. En bra och engagerande 
lärare kan göra ett tråkigt ämne intressant och tvärt om, fel lärare kan förstöra vilket ämne som 
helst. 

Det är ju klart, har man en bra lärare blir ju det ämnet roligare och även skolan (e5). 

Jag har nog lärt mig mycket, vissa lärare har varit jobbiga ibland (e18). 

Lärarna har varit otroligt bra. Kunniga och lätta att vara med (e3). 

 
54 Bilaga 1. 

55 Bilaga 2. 
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5.1.1.2. Struktur 

Årskurs ett anses generellt ha varit bättre strukturerad och tydligare i kursupplägget, medan 
tvåan och trean upplevdes som lite rörigare. I årskurs ett läste eleverna varmkök och kallkök i 
metodköket56 på skolan samt att de hade 4 veckors praktik på vårterminen. I årskurs två var all 
praktisk undervisning i kök och servering förlagd till skolans öppna restaurang57. Två dagar per 
vecka var alla restaurangelever schemalagda där. I trean var alla praktiska kurser förlagda 
externt. 

När vi kom ut på praktik i tvåan hade vi inte varit i [metod]köket på ett år, då hade man 

tappat allt och där man va hade de ju förväntningar att vi skulle kunna en massa (e23). 

I ettan tyckte jag att det var väl uppstrukturerat. Men sen när jag valde hotellinriktningen var 

det inget bra (e13). 

5.1.1.3. Kravbilden 

Av dem som anser att utbildningen på skolan inte har levt upp till förväntningarna, är det sex 
stycken som har angett att skolan har varit för slapp eller oseriös, den allmänna kravnivån har 
varit lägre än vad som utgavs inför starten i ettan och att skolan inte var så seriös som det 
verkade i ettan. 

Jag tycker att skolan är slapp och det gör eleverna slappa och otaggade (e11). 

Ibland påminner skolan mer om en fritidsgård än en skola (e3). 

Vi lär oss absolut ingenting jämfört med andra skolor (e9). 

Under två av de efterföljande klassrumsdiskussionerna blev det livliga debatter angående 
kravnivån på skolan och hur man eventuellt skulle kunna hitta en nivå som passar alla. 
Nivågruppering, beting, inte sätta några betyg förrän i trean utan bara ha omdömen fram till 
dess, var åsikter som kom fram. 

5.1.1.4. Mer metodmatlagning 

Framför allt från köks- och konditorklasserna kommer önskemål om mer metodmatlagning även 
i 2:an och 3:an, med möjlighet till lite friare händer och mer experimenterande (e7). Från de 
efterföljande diskussionerna i klasserna förtydligades ”mer experimenterande” med att de gärna 
hade velat lära sig varför en majonnäs eller bearnaise emulgerar. Vad är det som händer rent 
kemiskt. Göra rena experiment som att poppa popcorn i olika typer av fett, bara för att se vad 
skillnaden blir. Varianter på chokladmousse och potatismos togs också upp som exempel. 

5.1.1.5. Balansen mellan kärnämnen och karaktärsämnen 

Påpekanden om bristfällig kurslitteratur och att det är bara massa stenciler (e9), förekommer 
också. Detta upplevdes som ett problem särskilt om någon har varit sjuk och behöver böcker för 
att plugga ifatt. Röster höjs också om att det har varit för lite karaktärsämnen till förmån för 
kärnämnen. 

För lite kök, jag började här för att bli kock, inte plugga en massa annat skit (e14). 

 
56 En provköksliknande miljö. Metoder och tekniker lärs ut. Inga gäster serveras utom de själva. 

57 Där blir det tillämpad matlagning. Dagens lunch och en 3-rätters affärslunch serveras dagligen. 
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Vidare påpekade flera, både i enkäterna och i diskussionerna efteråt att årskurs två var särskilt 
teoritung medan i trean har det varit i princip två tredjedelar praktik. Bättre balans däremellan 
hade varit önskvärt. 

5.1.2. Den arbetsplatsförlagda utbildningen 

En överväldigande majoritet är nöjda eller mycket nöjda med hur den arbetsplatsförlagda 
utbildningen har utfallit i förhållande till förväntningarna som eleverna har haft genom 
utbildningen. I alla grupper är 90 procent eller fler nöjda eller mycket nöjda med APU.  

5.1.2.1. konstruktionistiska elever 

Alla kommentarer på enkäterna, och de var många, tyder på att majoriteten av eleverna har en 
konstruktionistisk58 syn på den arbetsplatsförlagda utbildningen. De menar att det är på APU:n 
som kunnande och färdigheter skapas. 

Det är där man lär sig. 80 % av det jag kan kommer från praktiken (e35). 

Jag har lärt mig jättemycket och trivts jättebra. Borde ha mer praktik, det är då man lär sig 

(e12). 

Har haft turen att hamna på grymma praktikplatser där de har tyckt att det är kul att lära 

mig och inte bara sett mig som gratis arbetskraft (e11). 

Det finns även en avigsida på den konstruktionistiska synen och det är att istället för att lära sig 
en massa yrkeskunskaper så kan eleven känna sig utnyttjad. 

Man lär sig inget mer än att bli expert att städa, skala hacka. Man blir utnyttjad med skitjobb 

i köket. Det är inte som att en praktikant tar över luckan59 av en fast anställd kock (e20). 

5.1.2.2. Att bli accepterad i gemenskapen ... eller inte 

Många har lagt in kommentarer om vikten att bli en i gänget, att komma in i gruppen. Lyckas 
man med det då blir APU:n en positiv upplevelse. På de efterföljande klassdiskussionerna kom 
det fram ännu fler synpunkter på hur de upplevde att de hade blivit behandlade. Flertalet är 
fortfarande positivt inställda till det arbetsplatsförlagda lärandet och menar att de, ju längre tiden 
led, blev mer och mer accepterade i arbetsgemenskapen. Vissa drog också kopplingar till att i 
och med att de blev mer och mer produktiva så blev de också mer accepterade som kollegor. 

Allt är så otroligt beroende på kökschefen och de övriga anställda (E3).

Jag kommer kunna jobba vidare med detta yrke tack vare bra stöd och undervisning /.../ på 

min nuvarande praktik (e4). 

Även hos dem som är kritiska till praktiken har det lyfts fram problem av relations- eller 
kommunikationskaraktär.  

Personalen på vissa praktikplatser har varit väldigt otrevliga och har förväntat sig för mycket (e18). 

 
58 Jämför 3.1.4. Höghielms resonemang om hur elever med konstruktivistisk läggning ser 

praktikplatsen som en kunskapskälla, snarare än en plats att testa sina från skolan förvärvade 

kunskaper. 

59 Luckan är bänken där maten lämnar köket och servisen tar vid och bär ut den till gästen. 
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Det blev strul på mina praktikplatser, en ville inte ens ha mig där för att jag var tillsammans 

med en utlänning (e28). 

5.1.3. Kommunikation mellan skola och praktikplats 

5.1.3.1. Hur APU-perioder förläggs 

Beroende på vilken inriktning och vilka individuella val eleverna hade gjort, schemalades 
praktikperioderna olika. Vissa fick långa praktikperioder, 8-10 veckor, antingen på hösten eller 
på våren. Andra elever var ute på praktik 2 eller 3 dagar per vecka hela läsåret, allt beroende på 
kursval och inriktning. Även här blev det livlig debatt bland eleverna på seminarierna huruvida 
det är bättre att blockläsa eller varva praktik och teori kontinuerligt. Bra argument för båda 
varianterna kom fram. Majoriteten var dock överens om att vid lång sammanhängande praktik 
är det att föredra att förlägga den till vårterminen. 

I trean var det dåligt att praktiken var i början av året och inte i slutet (e13). 

Det finns också de som menar att det hade varit bättre att varva praktikperioder med perioder av 
skola, istället för att, som de flesta eleverna, under ett helt läsår vara ute tre dagar per vecka. Det 
är svårt att ställa om från praktik till skola. Det blir en bättre kontinuitet och en behagligare lunk 
i vardagen om skola och praktik varvas med längre intervall. 

Det har varit piss att ha praktik 3 dagar i veckan, för att när man är på praktik vill man 

kunna fokusera sig på det och inte behöva plugga en massa /.../ för det är alltid så många 

prov eftersom de har tryckt in alla lektioner på två dagar (e23). 

5.1.3.2. Engagemang från skolans sida 

Åsikter om att kontakten mellan skolan och praktikplatsen kunde ha varit mycket bättre 
förekommer också. Det har varit för få och för oengagerade praktikplatsbesök från skolans sida.  

Sista [praktiken] innan jul var sämst när [lärares namn] var ute, för han brydde sig inte om 

man trivdes (e17). 

Under klassdiskussionerna kom det också fram exempel på missnöje hur närvarohanteringen 
hade skötts. Det gavs exempel på elever som hade skolkat från praktiken flera veckor i sträck 
utan att skolan hade uppmärksammat situationen. Några hade också synpunkter på att skolan 
bara lyssnade på handledaren när det uppstod någon form av konflikt och att de själva kände sig 
överkörda. Det var ingen som lyssnade på vad de tyckte eller hur de upplevde situationen när 
det inte funkade på praktiken.  

En elev menar i enkäten att skolan inte hänger med i utvecklingen med nätverk osv (E37), dock 
utan att utveckla sin åsikt, men det framkom under klassrumssamtalen att bättre rutiner för apu-
besök måste upprättas, så att alla får komma till tals, och tätare besök efterfrågas också.  

5.1.4. Övergången från skola till arbete 

På den sista frågan Känner du dig redo att gå ut och arbeta med det du har utbildat dig till, som också 
kan ses som en sammanfattande fråga på hur hela utbildningen har varit, blev det lite större 
spridning på svaren. Totalt sett menar 18 av de 39 att de har tillräckligt på fötterna för att 
fungera i en riktig yrkesroll eller till och med att de känner sig redo att gå ut och arbeta med det 
de har utbildat sig till. Av enkätsvaren att döma har killarna högre tankar om sina förmågor än 
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vad tjejerna har. Drygt hälften av killarna tror väl eller mycket väl om sig själva, medan en 
tredjedel av tjejerna känner sig säkra i sin roll att möta yrkeslivet.  

Även inom de olika grenarna varierar självsäkerheten något. I Hotellgruppen känner sig två 
tredjedelar helt trygga och säkra på sin roll. Även hos dem som har valt kök och/eller servering 
är självförtroendet gott, nästan hälften i den gruppen ser framtiden an med tillförsikt och med 
gott mod. Kvar blir då kondisklassen (100 % tjejer) där en knappt tredjedel tror starkt på sin 
förmåga. Överlag har tre tiondelar av dem svarat att det nog är lite nervöst att ta steget ut i 
arbetslivet. Enkäten visar att tjejer generellt är lite försiktigare än killar och kondisklassen är 
också den grupp där det kittlar lite mer i magen än i andra grupper. Ungefär en femtedel av hela 
kohorten är tveksamma till sin kapacitet att ta steget ut i arbetslivet. Endast en av de trettionio 
tillfrågade svarade absolut inte på frågan om denna var redo för att gå ut och arbeta. 

5.1.4.1. De som är tveksamma 

De som är tveksamma till sin förmåga att börja arbeta med det de har utbildat sig till anger i 
huvudsak tre anledningar till det. A) De som anser att de inte färdigutbildade helt enkelt; det 
finns så mycket mer att lära. B) De som har insett att det är ju inte det här de vill jobba med; de 
har gjort ett felaktigt val från början. C) Den tredje gruppen är de som känner en viss nervositet, 
kanske inte i första hand på grund av kunskapsbrist, utan det är förändringen i sig som är pirrig. 
De uttrycker en oro att lämna det trygga och invanda mot något nytt och osäkert.  

Helt enkelt nervöst att bli stor (e34). 

Det känns som om jag har lärt mig några mer saker på praktiken. Men jag känner mig ändå 

inte redo! (e21). 

Vill helst inte jobba som bagare/konditor pga tidiga mornar och väldigt slitsamt. Ändå nöjd 

att jag fått lära allt inom det yrket, men jag har insett att det inte är något för mig (e18). 

Jag har inte speciellt starkt självförtroende med det jag gör och alltså känns det läskigt att 

man skall söka jobb och säga hur grym man är (e27). 

5.1.4.2. De som är redo 

I den gruppen som har bäst självförtroende har två kategorier utkristalliserat sig. Den första 
gruppen är den som känner sig trygg i gemenskapen på arbetsplatsen och menar att med bra 
arbetskamrater och stöd kommer att fungera bra (e4). Många har redan fått löfte om anställning 
efter studenten. Den andra tydliga gruppen är den som litar helt på sin egen förmåga och anser 
att de har läget under kontroll. 

...men framförallt att jag vill så jag kan (e36). 

Jag har längtat massor efter at få börja jobba. Känner mig jätterygg. Äntligen skall jag få 

tjäna pengar (e12). 

Eller som en servitörsaspirant helt kallt konstaterar: 

Jag är grym!!! (e1).
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5.1.5. Sammanfattning och analys av Funderingar inför studenten 

5.1.5.1. Den skolförlagda utbildningen 

Att skolan av en del elever upplevs som slapp och kravlös kan vara ett resultat av att många 
skoltrötta elever söker sig till just HR-programmet och att skolan måste förhålla sig och anpassa 
sig till detta faktum. Då kan skolan upplevas som kravlös ur de mer studiemotiverades 
synvinkel. Ett möjligt sätt att komma runt problemet, som framkom ur klassrumsdiskussionerna, 
skulle kunna vara att nivågruppera undervisningen, alternativt vara mycket tydligare med vad 
som krävs av eleverna för att uppnå ett visst betyg. 

Tydligt framgår också lärarens roll för att skapa ett intresse för ämnet. En dålig lärare kan 
förstöra även ett intressant ämne oavsett om det är ett yrkesämne eller ett karaktärsämne. Även 
motsatsen gäller angående lärarens roll. 

Denna studie bekräftar tidigare undersökningar om att balansen mellan yrkesämnen och 
kärnämnen upplevs av eleverna som snedfördelad60. Min erfarenhet då jag själv har undervisat i 
svenska A är att få eleverna att se på ämnet som ett verktyg för att underlätta de andra ämnena, 
snarare än ett ämne med ett självändamål. I svenskan lär de sig hur att strukturera en uppsats. 
Sedan skriver de en uppsats i t ex livsmedelskunskap och blir bedömda och betygsatta i två 
ämnen med en uppsats; ett enkelt exempel på ämnesintegrering.  

Det finns också tydliga kopplingar mellan elevernas kommentarer och branschens önskelista61 
på egenskaper och förmågor om vad som behövs för att övergången mellan skola och arbete 
skall bli så friktionsfri som möjligt. Branschens önskelista ligger närmare elevernas 
uppfattningar om vad som är viktigt än Skolverkets syfte med HR-programmet. 

5.1.5.2. Den arbetsplatsförlagda utbildningen 

Även här bekräftas tidigare studier om att elever på yrkesförberedande program har lättare att ta 
till sig kunskaper och färdigheter när de får arbeta praktiskt med händerna och skapa62. Hellre 
skapa och experimentera än att skriva och lösa problem med en högre abstraktionsgrad. De allra 
flesta ser också på sin praktikplats som ett ställe där nya kunskaper skaffas. Även några dåliga 
exempel på erfarenheter kom fram där elever känt att de utnyttjats till att utföra okvalificerade 
och för yrket ovidkommande sysslor63. Exempel på hur eleverna känner sig tryggare och att de 
mer och mer kommer in i gemenskapen på arbetsplatsen framgår också tydligt. De har gått från 
ett perifert deltagande till ett mer fullständigt deltagande i verksamheten på praktikplatsen64. 

 
60 Se 2.3 där både Skolverket och Olofsson konstaterar att elever på praktiska program ofta kan 

känna en vis frustration över mängden teoretiska ämnen som faktiskt ingår i ett yrkesförberedande 

program. 

61 Jfr 2.2. där egenskaper som att passa tiden och att vara serviceinriktad värderas högre än 

kunskaper i engelska och informationsteknologi. 

62 Jfr 2.3. om hur både Olofsson och Skolverket konstaterar att eleverna kan tappa modet över 

mängden teoretiska inslag som faktiskt ingår i ett praktiskt program. 

63 Jfr 3.1.4. där exempel på utnyttjande av lärlingar beskrivs. 

64 Jfr 3.2. Lave & Wengers teorier om legitimt perifert deltagande. 
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5.1.5.3. Kommunikation mellan skola och praktikplats 

Den stora stötestenen blev hur att fördela och förlägga praktikperioderna. Varva praktik ett par 
dagar i veckan med skola över hela läsåret eller att ha långa sammanhängande praktikperioder 
diskuterades flitigt och bra argument för och emot båda varianterna kom fram. Dock ligger detta 
lite utanför målet med denna uppsats, därför behandlas det inte mer ingående här. 

Rutinerna för hur skolan sköter uppföljning, kontakt och rapportering med eleverna och 
praktikplatserna fick viss kritik. Bättre rutiner med tydligare strukturer för praktikplatsbesök 
efterfrågas. 

5.1.5.4. Övergången från skola till arbete 

Detta var ju den grundläggande frågan och målet för denna studie.  Ett första svar på frågan kan 
uttolkas och det blir, kanske inte helt oväntat, att en del är mycket trygga i sin roll medan andra 
känner en viss oro så här i brytningen mellan skola och arbetsliv. Det kan ju också sägas stå i 
linje med skolans uppdrag att vara yrkesförberedande i motsats till yrkesfärdig. Vissa elever har 
kommit längre än andra i sin utveckling. Tydligare än väntat kom det fram klara kommentarer 
från eleverna om vikten av att fungera i gemenskapen för att praktiken skall kännas meningsfull 
och att övergången när den kommer, ska bli smidig. 

De som kände sig säkra i sin roll och trodde att det blir enkelt att ta steget ut i arbetslivet angav 
två anledningar till detta. För det första, gemenskapen de kände med sina kollegor på 
arbetsplatsen skulle göra övergången smidig. För det andra, var det några som helt litade på sin 
egen förmåga när det gällde att ta det första steget ut i förvärvsarbete. 

De lite mer försiktiga kunde delas in i tre kategorier. De som kände att de inte var 
färdigutbildade än. De som kände att de hade gjort ett felaktigt val, hotell och restaurang var 
inte deras grej. Slutligen de som är mer nervösa för förändringen i sig, snarare än att de tvivlar 
på sina förmågor. De som innan studenten kände en viss oro eller tvekan inför framtiden kan få 
stöd av såväl Lave & Wenger som Höghielm. Det kan ses som att de inte hade kommit in i 
gemenskapen, alternativt att de inte riktigt hade knäckt koderna för yrkets kultur. 
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5.2. Återblick på utbildningen 
Efter att ha genomfört, transkriberat och analyserat intervjuerna har följande huvudteman 
utkristalliserat sig; Arbetsgivarnas kravbild, Att leva upp till arbetsgivarnas krav, Skolverkets 
mål för HR-programmet, Förbättringsområden och Övergången från skola till arbetsliv. 

Intervjuerna har omarbetats till uppsatsformat och genom att klippa in citat och utdrag ur 
intervjuerna bekräftas det som annars kan uppfattas som subjektiva ståndpunkter65.  Att 
redovisa intervjuerna ordagrant i detta fall skulle bara bli förvirrande då graden av struktur var 
mycket låg och varje intervju levde sitt eget liv efter sina egna förutsättningar. För att stärka 
intervjupersonernas anonymitet redovisas även i detta avsnitt citaten med, ”i” för intervju och en 
siffra, inom parentes efter varje citat. Det är ju trots allt vad som sägs som är intressant, inte 
vem som sade det. Systemet är också analogt med del 5.1 i resultatredovisningen. 

5.2.1. Arbetsgivarnas kravbild 

5.2.1.1. Personliga egenskaper och yrkesfärdigheter 

Personliga egenskaper som, intresse, engagemang, nyfikenhet, anser alla intervjupersoner som 
viktiga. Av dem som gått serveringsinriktning ansåg alla att just de personliga egenskaperna är 
det viktigaste; viktigare än yrkestekniska kunskaper. Med rätt inställning och attityd, lär man sig 
de tekniska färdigheterna efterhand. Skolan kan bara ge ett hum om hur det fungerar i 
verkligheten.  

Det är först när man står där med ett fullastat fat med mat framför riktiga gäster som det 

räknas (i7). 

Är man pigg och glad och rask så lär man sig (i4).  

Av dem som valt kök eller konditori som inriktning, angavs både personliga egenskaper som 
yrkestekniska färdigheter som viktiga.  De med konditorutbildning betonade yrkesfärdigheterna; 
inte att man måste kunna alla recept utantill.  

Man behöver inte kunna allt på en gång. Det tar ju tid att lära sig allting. Det finns ju pärmar. 

Man får fråga, alla recept finns ju i pärmarna (i3).  

Det är metoderna och tillvägagångssätten som måste sitta säkert; handlaget. Personliga 
egenskaper var för dem (konditorerna) en självklarhet. 

Fattar man inte det [att visa intresse osv], då är man dum i huvudet. Då ska man inte ut och 

jobba, då får man inget jobb över huvudtaget (i4).  

De nykläckta kockarna känner att kraven på yrkeskunnande var ungefär på samma nivå som 
kraven på rätt inställning och attityd. De båda har fortsatt att arbeta på den restaurang där de 
gjorde sin praktik, så deras chefer visste ju redan vad de kunde, och vilka krav som kunde 
ställas på deras yrkeskunskaper. Visst har kraven ökat menar de båda, men det har snarare varit 
en glidande stegring än ett stort kliv. Ansvar och befogenhet kommer i små portioner hela tiden. 

Även de två kockar som tog studenten -05 menar båda att de yrkestekniska kraven är viktigast. 
Inte så att man som nyutexaminerad behöver besitta de tysta kunskaperna, som att det hörs att 

 
65 Jfr Kvale, Steinar, 1997. Kapitel 7 & 9. om att bearbeta och skriva ut intervjuer. 
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det är rätt temperatur i stekbordet, det syns på bubblorna när spaghettin är klar osv, det kommer 
med tiden. Däremot behöver man kunna de grundläggande metoderna; koka, grilla, brässera, att 
slå en bearnaise, sätta en sky osv. Som en kock med lite erfarenhet nu uttrycker det: 

Pigg, rask och kreativ var positivt men inte nödvändigt tydligen, fråga inte varför bara...(i5).  

5.2.1.2. Teoretiska karaktärsämnen 

Alla svarande, i synnerhet de som jobbar bakom kulisserna, kommer fram till att 
livsmedelskunskap och hygien är de områden där kunskaper erfordras, om än i skiftande grad. 
Implicit framgår det att det är väldigt skiftande hygienkrav ute på krogarna. En intervjuperson 
ansåg helt frankt att hygienkunskaperna hon fått från skolan var helt bortkastade, i all fall på 
hennes första arbetsplats, för där var hon i princip den enda som städade sin egen arbetsbänk. 
Andra hävdar det motsatta, att det är ännu mer noggrant med egenkontrollen66 på krogen än på 
skolan. Alla tillfrågade var mer eller mindre tveksamma till om de skulle kunna sätta upp rutiner 
för ett egenkontrollprogram på stället där de arbetar. Livsmedelskunskap nämns som ett ämne 
som de själva borde ha varit mer alerta på, att kunskaperna behövs nu men att det där och då 
kändes rätt onödigt.  

...att lära sig namnet på 10 olika äpplen, när man i alla fall inte gjorde mos eller paj eller sylt 

eller nåt. Det blev så abstrakt på nåt sätt (i1). 

Liknande uppfattning har servitriserna om ämnet dryckeskunskap.  

Visst, vi hade Drycker och Ansvarsfull alkoholhantering i skolan, men va fan, när man är 

sexton bast då fattar man ingenting om alla distrikt i Frankrike och alla namn på druvor och 

sånt. Vore bättre om man hade drycker och alkohollagar och sånt i trean när man är arton. 

Då fattar man bättre vad det handlar om (i8).

Andra åsikter som kom fram från servitriserna, var att i skolan lades all fokus på vinkunskap, 
medan det i det dagliga yrket ställs mer frågor om öl än om vin från gästerna. 

5.2.1.3. Kärnämneskunskaper 

Det generella svaret är att kravet på svenskkunskaper inte behöver vara större än att man kan 
läsa, skriva och förstå enklare instruktioner som recept och dagens lista med saker att göra. 
Kraven på matte sträcker sig till att kunna räkna om ett recept till si eller så många personer och 
att kunna räkna dagskassan. 

...det är ju bara huvudräkning! MVG i matte för att räkna kassa , näe...(i7).  

Språkkunskaper är absolut önskvärda, särskilt för de som har gästkontakt och alla servitriser 
önskar att de hade lagt ner lite mer energi på sina språkstudier. Även kockar och konditorer 
känner att engelskkunskaper är viktiga, när det kommer till att förklara innehållet för allergiker 
eller att översätta menyer. 

 
66 Livsmedelsverket kräver att alla företag som arbetar med oförpackade livsmedel måste ha ett 

egenkontrollprogram för hygienrutiner. Detta för att minimera risken att våra gäster far illa av 

maten samt att säkerställa spårbarheten om så ändå skulle ske. 
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5.2.2. Att leva upp till arbetsgivarens krav 

5.2.2.1. Väl förberedda 

Alla utom en upplevde det som mycket enkelt att leva upp till de kraven som de närmaste 
cheferna ställde. Hon som kände att kraven var höga arbetade också på en av Stockholms finaste 
krogar direkt efter studenten. 

I början blev man hårt kollad. De var inne och petade i nästan allt man gjorde. När de såg att 

jag kunde då släppte de efter lite (i8).  

5.2.2.2. Kamratfostran 

En annan åsikt som kom fram tydligt är att som ny får de oftare höra att de har gjort fel än att de 
har gjort något bra, vilket nästa lilla utdrag från gruppintervjun med de tre servitriserna får 
demonstrera: 

I9: Man får aldrig beröm när man gör nånting bra, men om man gör nåt fel, då får man skit 

som fan. Det är så jävla tråkigt. Varför är det så? 

I8: Fast när man känner att de tycker att det är roligt att ha en där, då blir det roligt.  

I10: Det är för att de ska hålla koll på en, så att man inte ska tro att man är för bra eller 

nåt... 

I9: Det är säkert som hämnd för all skit de själva fick i början, nu tar de igen det på oss! 

De två som tog studenten -05, säger också att de själva inte hade några problem med att leva 
upp till köksmästarnas krav. Samtidigt har en av de mer erfarna intervjupersonerna inte särskilt 
höga tankar om de som har kommit efter. 

De klarar det inte. De saknar passion för det de gör. De vill inte. De tror att de kan gå och 

lalla. Vissa är jätteduktiga, men många är inte mycket att ha. /.../ De är inte intresserade. 

Även om jag visar och förklarar så gör de knas i alla fall (i6).

5.2.3. Skolverkets mål för HR-programmet 

5.2.3.1. Grundläggande yrkeskunskaper 

Alla, utan undantag, anser att de har tillräckligt på fötterna för att möta skolverkets krav på att 
eleverna skall ha grundläggande kunskaper inom hotell- och restaurang samt att de kan arbeta 
på ett serviceinriktat sätt, efter avslutat program. De känner också att yrkesutbildningen på 
skolan har varit värdefull.  

Ara... jag har ju fått arbete, haha. Men jag hade aldrig fixat jobbet om jag hade kommit 

direkt från gatan, inte en chans (i2). 

Med självständigheten, som är ett annat krav på Skolverkets lista, är det också gott ställt. Alla 
känner att de kan ta och att de tar eget ansvar. De menar alla att de kan jobba både själständigt 
och i team. De kan alla komma in på sin vakt och göra en bedömning om var och med vad de 
skall börja dagens arbete. Även på frågan om att självständigt söka kunskap och förkovra sig, 
hade alla idéer och förslag på var kunskap stod att finna. Kanske inte helt oväntat var de 
vanligaste förslagen på källor Internet, Wikipedia, Google, före detta lärare, mamma och pappa. 
Just nu var alla nöjda med att jobba och tjäna egna pengar. Vidare studier är idag något som 
ligger långt bort i tiden. 
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5.2.3.2. Ekonomi 

Den ekonomiska medvetenheten är det lite si och så med. Koll på vad saker och ting kostar är 
det inte många som har i dagsläget, förutom att vanilj är dyyyyrt (i1). Det är nog mer en känsla, 
eller att det har bankats in under praktiken att inte kasta råvaror i onödan. 

Man har nog mer en känsla av hur man tar vara på saker och att man inte slänger för 

mycket. Spara allt som sparas kan. Använda allt som användas kan (i2).  

En intervjuperson uttrycker att det nog snarare är av hänsyn till miljö och av någon form av 
samhällsmoral som hon försöker att slänga så lite som möjligt (i1). Att räkna ut utvinning och 
svinn på en lax och hur mycket som måste tas betalt i andra ändan, för att det skall löna sig i 
slutändan, får räknas till kunskapsluckorna.  

Där har skolan något att jobba mer med (i2).

5.2.3.3. Etiska ställningstaganden 

Det vore förmätet att säga att skolan har lyckats förmå eleverna att ta ställning till etiska frågor 
och förhållningssätt, som t ex djurhållning eller GMO67, som rör det valda yrkesområdet.  

Det har varit lite kasst med den delen. Vi har väl pratat om det, men att skolan skulle ha gett 

mig en ståndpunkt.... tveksamt (i4).  

Så uttrycker en nybliven konditor det, vilket får sammanfatta vad de intervjuade hade för åsikt 
om etiska aspekter på yrket.  

Det var bara en servitris som utvecklade svaret vidare till att etik också innefattar hur gäster kan 
och bör bemötas och hur man uppträder mot sina kollegor (i7). Även området arbetsmiljö och 
hälsa får ses som ett utvecklingsområde för skolan att förbättra sig på av svaren att döma. Dock 
är det fler än en intervjuad som kastar in en liten brasklapp angående det egna engagemanget för 
de teoretiska ämnena.  

Jag var lat men klarade G i nästan allt. Önskar att jag hade pluggat mer... Varit lite mer 

engagerad, men det är mitt eget fel (i7). 

5.2.3.4. Arbetsmiljö och säkerhet 

Alla kommer väl ihåg att de hade läst Arbetsmiljö och säkerhet som ämne i skolan även om få 
kunde peka på vad som hade lästs och lärts. De intervjupersoner som hade fördjupat sig inom 
servering diskuterade i termer om rättssäkerhet och vad de får eller inte får göra i vissa 
situationer. 

Det jag saknar är hur man ska agera i vissa situationer... fulla gäster... Vilka krav kan jag 

ställa på mina chefer? Om man blivit pistolhotad, måste man ändå stänga själv på kvällarna 

även om det är läskigt? Kan jag välja, eller är det bara att göra det? Rättigheter och 

skyldigheter (i7). 

 

 
67 Genmodifierad mat. 
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5.2.4. Förbättringsområden 

5.2.4.1. Kommunikation mellan skola, praktikplats och myndigheter 

Något som absolut kan förbättras är kommunikationen mellan skola, myndighet och arbetsliv. 
Särskilt mellan skolan och praktikplatserna var det många som kände att kontakten borde ha 
varit både tätare och bättre strukturerad. Det gavs exempel på elever som inte varit på sin 
praktikplats på flera veckor innan det kom fram till skolan. Ett sammanfattande excerpt är det 
här angående hur kontakten mellan skolan och APU-platserna kan förbättras. 

Det är för lätt att försvinna. Ring en gång i veckan och kolla läget. Prata med köksis så får du 

veta vad som eleverna behöver lära sig mer av för att funka i verkligheten. Ingen på min 

praktik visste vem som var praktikansvarig på skolan... Komma ut och sitta ner och snacka.  

Bättre kontakt, tätare kontakt, bara ha koll på att eleven är där och att det funkar. Sen ett 

eller två längre besök där man sitter ner alla tre och har någon form av utvecklingssamtal eller 

nåt. Lite djupare snack om hur det går och vad om kan förbättras (i2).  

En annan intressant åsikt angående kontakten mellan berörda parter, som kom fram i en intervju 
var den att restaurangerna måste tala om för skolverket vad det är för kunskaper som de vill ha. 

Skolan gör ju i första hand som skolverket säger och då är det väl bra om krogen talar om 

för de som bestämmer vad som behövs, eller? Ja, å sen så kommer chefen till mig och 

undrar varför vi inte har fått lära oss det eller det. Vad ska jag svara på det? (i8) 

Mer praktisk undervisning i skolan efterlyser alla som gått köks- eller konditorinriktning. Det de 
saknar är mer metodundervisning, mer fokus på baskunskaper. Bli snabbare i fingrarna, att 
kunna rulla 150 exakt lika stora kanelbullar eller tournera en hink med identiska potatisar är 
färdigheter som de nu ser att de skulle ha haft nytta av. Finliret som chokladtemperering eller att 
dra socker, lär de sig på plats, det är bättre om skolan fokuserar på grunderna. Undervisningen i 
metodköket i ettan kunde gärna ha fått fortsätta i tvåan och trean också, men fokus kunde 
kanske flyttas från hur att slå en bearnaise till vad som händer kemiskt när den blir tjock och 
varför den till slut spricker. Fördjupade kunskaper som helt enkelt ger trygghet och säkerhet.  

Servitriserna känner att trots att de redan tidigt visste att det var servitriser de ville bli så var det 
fortfarande mer kök än servering i tvåan. Det var först sista året som de kunde fokusera helt på 
den inriktning de faktiskt hade valt. Även hos dem framkommer önskemål om att lära mer om 
lite, mer repetition.  

Mer fokus på grunderna så att man verkligen kan dem. Finliret och allt hokus pokus, det lär 

man sig när man kommer ut sen (i9). 

5.2.4.2. Ämnesintegrering 

Även om ingen använde ordet ämnesintegrering så framkom synpunkter på att det borde vara 
bättre koll på vad som lärs ut i olika ämnen och av olika lärare. Ett exempel som gavs på 
motstridigheter var vad som var nyttigt att äta. 

[Magister Si] sa en sak i Näringslära, medan [magister Så] sa tvärtom i Idrott & Hälsa. Det 

blev bara förvirrande. Ibland skulle man äta massor av det eller det, och sen på nästa lektion 

var det helt förbjudet (i10). 

Även kunskapsförmedlingen inom hygien och arbetsmiljö togs upp som exempel där 
informationen som förmedlades emellanåt kändes motstridig. 
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5.2.4.3. Lärlingsutbildning 

Lärlingsutbildning eller att förlägga delar av utbildningen, till exempel livsmedelskunskap, till 
praktikplatsen var inget förslag som föll i god jord.  

Det blir nog ostabilt och osäkert och väldigt olika vad som lärs ut i teori från ställe till ställe 

(i1). 

När ekvationen inte gick att få ihop om att de vill ha mer praktik, men att lärlingsutbildning 
ändå inte kändes som ett alternativ framkom det att skolan fyller en social funktion och är viktig 
i sin roll som samlingsplats för eleverna där information kan bytas och planer för framtiden kan 
smidas, även om själva lärandet ibland kan vara underordnat. 

Skolan är nog ganska bra som den är. Vi hade så mycket praktik ändå. Skolan är kul för där 

har man sina polare. Så den är viktig på sitt sätt (i8). 

Det kunde jag känna att när jag var på praktik så missade man vad som hände. När man 

kom hem på kvällarna så var man så trött att man somnade med en gång (I10). 

5.2.5. Övergången från skola till arbetsliv 

5.2.5.1. Separationsångest 

Visst är de alla glada över att sluta skolan och börja arbeta och tjäna sitt eget uppehälle. Det har 
ju varit målet med att gå en yrkesutbildning, att få ett fast jobb. Många har ju gjort det före dem 
och många är de som kommer efter. Men ändå kom det fram några kommentarer om att de nog 
hade det ganska bra i skolan. Särskilt han som hade arbetat långt över 200 timmar i juli... 

Fan vad jag vill ha sommarlov!!! Det är bara att fortsätta i samma tempo (i2).  

Det kändes konstigt de första dagarna. Nu vet man att man aldrig ska tillbaks till skolan mer. 

Man har alltid varit van att gå tillbaks till skolan (i3). 

5.2.5.2. Inget stort steg 

Att fortsätta på sin praktikplats är ett mycket bra sätt att växa in i restaurangvärldens praxis och 
kultur. Den generella åsikten var dock att man nog inte skall stanna för länge på sitt första jobb, 
ett år är lagom. Man måste lära sig hur det funkar på andra ställen, bygga upp sin egen 
kunskaps- och erfarenhetsbank.  

Det smidigaste är ju om man får jobb på sin APU! Då är man ju en i gänget. Fast man ska 

nog inte stanna kvar för länge, då utvecklas man inte (i4).  

Den gängse uppfattningen är att övergången från praktikant till medarbetare har varit en 
glidande stegring med successivt ökat ansvar under resans gång. Ingen har pratat i termer om att 
det skulle vara ett stort steg att gå från elev till att nu vara anställd och få riktig lön för sina 
arbetsinsatser. 

Det glider liksom över, man fortsätter på sin praktikplats och sen bara rullar det på. Enda 

skillnaden är väl att man får betalt för det man gör (i9). 

För alla utom en övergick den sista praktiken i trean till en anställning, men hon fortsatte istället 
att jobba på det ställe där hon hade sommarjobbat de tre sista åren innan studenten. 
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De intervjuade är alla överens om att utbildningen har varit verklighetsanpassad och att de har 
fått en bra start på yrkeslivet. Just nu känner de att de kommer att hålla på länge än och att 
vidare studier ligger långt fram i tiden. 

5.2.5.1. Att bli accepterad 

Det blir en tydlig skillnad i bemötandet (till det positiva), efter det att livet som praktikant har 
lämnats till förmån för att vara anställd. Tydligare är det hur kollegorna ändrar attityd än 
cheferna. De intervjuade upplever att de har passerat en magisk gräns och blivit upptagna i 
gemenskapen. De har jobbat ”gratis” en längre tid och i och med att de börjar få betalt för sitt 
arbete är de inte längre hang-arounds (i2), som en av de intervjuade uttrycker det.   

Man är bättre behandlad som anställd. Man är inte längre den där lilla skiten i hörnet. Jo det 

märks en skillnad, man är accepterad på ett annat sätt (i8). 

De pratar direkt med mig nu både på jobbet och när vi går ut efteråt och snackar skit och tar 

en öl. Man är med i gemenskapen på ett annat sätt. De tar en mer på allvar (i2). 

5.2.6. Sammanfattning och analys av Återblick på utbildningen 

5.2.6.1 Arbetsgivarnas kravbild  

Intressant här är att jämföra elevernas svar med arbetsgivarnas önskelista68. Kraven på 
kunskaper i kärnämnen upplevs generellt inte vara högre än det som lärs ut i A-kurserna. Visst 
framhåller även eleverna vikten av engagemang och egen drivkraft, men de intervjuade lägger 
lite mer tyngd vid yrkesfärdigheter än vad Skolverkets rapport 268 gör69.  

Det går att urskilja en glidande skala på huruvida det är personliga egenskaper eller 
yrkesfärdigheter som är av större vikt. Ju mer kundkontakt desto större fokus på de personliga 
egenskaperna; ju mer noga med att göra exakt enligt receptet desto större vikt mot 
yrkesfärdigheter. För servitriserna är alltså inställning och attityd mycket viktigare än att kunna 
tranchera en apelsin framför gästen; det lär man sig när det behövs. För konditorer är det större 
vikt mot tekniska färdigheter. Det är ju också den gruppen som är mest noga med att följa recept 
och vedertagna metoder. Kockarna hamnar däremellan. Även om underlaget är litet så är det 
väldigt tydligt hur 05:orna betonade vikten av yrkesfärdigheter före personliga egenskaper, 
jämfört med hur de nybakade medarbetarna ser på frågan. 

Så här i ett retrospektiv kommer det fram i några fall ett visst mått av eftertankens kranka 
blekhet, när de konstaterar att det hade varit klokt att lägga ner lite mer engagemang på de 
teoretiska delarna av undervisningen i skolan, särskilt då moderna språk. 

Det är i alla fall en (i7) som ger klart uttryck för ett objektivistiskt förhållningssätt70 till 
utbildningen på praktikplatsen när hon konstaterar att skolan ger ett hum om hur det fungerar, 
men det är först när man står där i verkligheten som man verkligen fattar vad det handlar om. 

 
68 Se 2.2. Arbetsgivarnas önskelista över färdigheter hos nyexaminerade medarbetare och 

praktikanter, där egenskaper värderas högre än färdigheter. 

69 Ibid 

70 Jfr 3.1.4. hur Höghielm skiljer mellan elever med objektivistisk och konstruktionistisk syn på 

APU. 
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5.2.6.2 Att leva upp till kravbilden 

Alla menar att det var enkelt eller i alla fall överkomligt att leva upp till arbetsgivarnas och de 
mer erfarna kollegornas krav och förväntningar. Det var 05:orna som var tydligast med att 
betona vikten av att vara säker på grunderna, innan man börjar med pilliduttandet. Intressant var 
också att båda två som examinerades 2005 hade en tydlig uppfattning om att dagens 
nyutexaminerade till vissa delar inte håller måttet. De själva har fått samma utbildning av 
samma lärare på samma skola och de anser att de själva inte hade några problem att möta 
kravbilden. Det ligger dock utanför denna uppsats ambition att ta reda på när och i så fall varför 
uppfattningen ändras.  

5.2.6.3. Skolverkets mål för HR-programmet 

Skolan har lyckats väl med att ge eleverna grundläggande kunskaper för arbete inom valt 
yrkesområde, vilket ändå får ses som det övergripande målet med Hotell- och restaurang 
programmet71. Det finns stöd för att utan skolan skulle de inte klara av att göra sitt jobb. I vissa 
fall kunde skolan kanske ha gjort ett bättre arbete med att förmedla och leva upp till de mål som 
finns för HR-programmet, till exempel inom områden som ekonomisk medvetenhet, etiska 
ställningstaganden och arbetsmiljö. Samtidigt kommer, återigen, insikten fram om den bristande 
personliga studieinsatsen fram hos många av de intervjuade.  

5.2.6.4. Förbättringsområden 

De intervjuade önskar att det skulle finnas tydligare kommunikationsvägar och kopplingar 
mellan skolan, arbetslivet och myndigheterna. Ingen av intervjupersonerna talar direkt om 
ämnesintegrering, men det kommer ändå fram kommentarer som tyder på att det råder ett 
bristande kommunikations- och informationsutbyte i lärarkollegiet. 

En villfarelse som kullkastades i och med denna studie var den att de allra flesta skulle föredra 
att ha fått gå en lärlingsutbildning istället för en gymnasieutbildning, om än med mycket APU. 
Men så är alltså inte fallet enligt denna undersökning. Skolan är viktig för eleverna, om än på 
annat sätt än som kunskapskälla. Önskemålen om mer praktik betyder alltså inte i första hand att 
eleverna vill ha mer tid på sina praktikplatser, utan att de vill ha mer tid i metodkökets 
laboratorieliknande miljö, där de får möjlighet att experimentera och testa olika 
tillagningsteknikers olika fördelar och nackdelar. De känner att de skulle må bättre av att ha en 
mindre men stabilare grund att stå på. Finliret och överkurserna lär de sig snabbt ute på plats om 
de bara har en bra grund att utgå från, tillsammans med ett genuint intresse. Skolans kanske 
viktigaste uppgift, ur elevernas perspektiv, är dock den, att fungera som en samlingsplats där de 
kan utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Denna naturliga samlingsplats skulle försvinna om 
mer av utbildningen flyttades ut till praktikplatserna. 

En konstruktionistisk syn på praktikplatserna är fortfarande legio. Det är på praktikplatserna 
man lär sig yrket och får sina kunskaper. Hur skulle det då bli om lärarna kunde få mer tid i 
metodköken för lite mer experimentell matlagning, som så många av intervjupersonerna 
efterfrågar? Till exempel, vad händer när popcorn poppas i olja, smör eller margarin? Blir det 
någon skillnad på potatismoset om potatisen skalas först och kokas sedan jämfört med om den 

 
71 Jfr 2.2. HR-programmet skall ge grundläggande kunskaper för arbete inom hotell- och 

restaurangverksamhet så att eleverna kan arbeta på ett serviceinriktat sätt. 
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kokas först och skalas efteråt? Då skulle eleverna kanske få en mer objektivistisk syn på 
praktiken när de ska ut på krogarna och testa sina kunskaper. 

5.2.6.5. Övergången 

Detta var ju den grundläggande frågan också för den andra delen och även hela den här 
uppsatsen. Det fungerade! Det första som slår an är hur smidigt övergången från skola till 
arbetsliv gick. Det flöt på. Det var ingen hög tröskel att kliva över utan snarare en glidande 
övergång. Smidigare än vad de själva trodde inför studenten och smidigare än vad som implicit 
framgår av Höghielms resonemang72. Den studerade skolan har alltså lyckats bygga en bro 
mellan skolans lösryckta redskapstillägnande och arbetslivets situationsanpassade praktik. I 
skolan memorerar eleverna och återger det de har lärt sig. På APU ser de sen en mening med 
vad de har lärt sig. Kanske att de också förändras lite då de successivt lägger till en ny identitet 
– yrkesidentiteten – till sina andra identiteter. Förvisso har dessa elever haft mer än de 15 
veckors praktik som alla elever på yrkesförberedande program skall ha. Det kan säkert vara en 
anledning till att de allra flesta på ett bra sätt har kommit in i gemenskapen och tagit till sig av 
den yrkeskultur som råder inom branschen. Det finns klara kopplingar i denna studie till Laves 
och Wengers teorier om hur eleven med tiden tillägnar sig mer och mer kunskaper i sin strävan 
att bli en fullvärdig medlem i gemenskapen73.  

Slutsatsen från den andra uppföljande delen blir alltså att det inte var särskilt svårt att leva upp 
till de krav som ställdes. Då alla utom en fortsatte på sina praktikplatser, fanns ju redan en 
etablerad kontakt och de själva visste vad som krävdes likaväl som arbetsgivaren visste vad hon 
kunde förvänta. Den största skillnaden mellan att gå som praktikant till att vara medarbetare, var 
snarare den att bli accepterad som en fullvärdig medlem i gemenskapen och få betalt för sin 
insats, än att leva upp till högt ställda krav. 

 
72 Jfr 3.1.3. Resonemanget om att skolkulturen utmärks av ett redskapstillägnande ryckt ur sin 

kontext, medan arbetslivet ger ett mer situationsanpassat lärande. 

73 Jfr 3.2. om legitimt perifert deltagande. 
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6. Diskussion 

6.1. Resultatdiskussion 

6.1.1. Syfte och övergripande frågeställningar 

Idén till denna uppsats föddes just efter det att regeringen med Skolministern i spetsen hade 
släppt planerna för den reformerade yrkesutbildningen som skall sjösättas inom kort. Tanken 
med den nya utbildningen är att de elever som i framtiden tar examen från ett yrkesprogram 
skall vara färdiga för yrket, mot idag yrkesförberedda. Ansatsen för denna studie blev då ta reda 
på hur väl förberedda eleverna själva anser sig vara att gå ut i arbetslivet, med dagens utbildning 
i ryggen. 

Det explicita syftet med denna uppsats var att ta reda på hur övergången från att sluta skolan till 
att börja arbeta upplevdes av eleverna på HR-programmet. Svaret på den frågan är att 
övergången gick smidigare än vad som kunde förväntas och att de alla upplevde att de har 
kommit in i arbetet på ett bra sätt. De känner sig som fullvärdiga medarbetare, snarare än att de 
är fullt betalda lärlingar. De intervjuade menar alltså att de har kommit längre i sin utveckling 
än vad som idag är målet med HR-programmet enligt Skolverket. Övergången visade sig också 
gå smidigare än vad de själva trodde inför studenten då ett visst mått av försiktighet kom fram 
från vissa håll. 

Den retoriska frågan som ställs i slutet på kapitel 2.2, om hur eleverna förhåller sig till de olika 
kravbilderna och förväntningarna som kommer från arbetsgivarna respektive skolan kan också 
anses besvarad. Det är ett ickeproblem för eleverna. De förstår och förhåller sig till att det finns 
två kravbilder som ställs på dem; å ena sidan skolans akademiska och ibland abstrakta krav i 
motsats till å andra sidan restaurangernas mer pragmatiska förväntningar. För de flesta är det 
arbetsgivarnas krav som kommer i första rummet, då deras främsta mål med att utbilda sig inom 
Hotell- och restaurang just är att så snart som möjligt komma ut i arbetslivet. Förvisso höjs det 
röster om att kommunikationen mellan skolan och arbetsplatserna kunde fungera bättre med 
klara instruktioner och rutiner för hur arbetsplatsbesök skall genomföras. 

6.1.2 Likheter och skillnader mellan de två studierna 

Trots det korta tidsspannet mellan undersökningarna, går det att se en perspektivförskjutning 
från elevernas sida. Inför studenten var det förhärskande perspektivet snarast ett subjektivt 
grodperspektiv då de tillfrågades om sina åsikter om utbildningen. Det egna egot stod i centrum 
och inställningen var snarast av karaktären; - vad kunde eller borde skolan ha gjort för mig. I 
den andra delen börjar synen på utbildningen få en lite mer överblickande prägel; tydligare ju 
längre från studenten de intervjuade hade kommit. Till exempel är den gängse uppfattningen 
innan studenten den, att det är på praktiken man lär sig. Grundsynen är konstruktionistisk. I 
intervjuerna efter studenten ges fler exempel på en mer objektivistisk syn på praktikplatserna; 
på praktiken gavs möjlighet att omsätta det som hade lärts i skolan.  

I båda delarna av resultatet framgår att skolan emellanåt upplevdes som kravlös och slapp. Ändå 
är det många som i efterhand anser att den egna insatsen kunde ha varit bättre. Så här i 
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backspegeln är det många som ångrar att de inte la mer krut på kärnämnen. Särskilt engelska 
och andra språk framhålls som matnyttiga. Denna ståndpunkt går emot arbetsgivarnas önskelista 
där till exempel kunskaper i engelska kommer först på plats 19 av 23. 

Kommunikation, eller brist på kommunikation går som en röd tråd genom alla enkäter och 
intervjuer och förslag på förbättringar kommer fram med tiden. Den interna kommunikationen 
på skolan mellan lärare och ämnen kan förbättras ytterligare. Vidare kan absolut dialogen 
mellan skolan och praktikplatserna utvecklas. Fler och regelbundna praktikplatsbesök, med en 
genomarbetad agenda för vad ett sådant besök skall innehålla var förslag som kom upp i 
studiens andra del. I den första delen konstateras bara att det inte funkade, utan att några 
konkreta förslag på förbättringar kom fram. 

6.1.3. Nya kunskaper 

En förutfattad mening kom på skam. Det var att de intervjuade inte ansåg att lärlingsutbildning, 
eller att förlägga mer av utbildningen till arbetsplatserna nödvändigtvis är en bra idé. Det kan bli 
osäkert och väldigt olika vad som kommer att läras ut om till exempel även de teoretiska delarna 
av Livsmedelskunskap och Hygien delegeras ut till handledarna på restaurangerna. Skolan fyller 
också en mycket viktig social funktion för eleverna. Det är där som band knyts och ränker smids 
och då kan man ju inte vara på APU hela dagarna... De Intervjuades åsikter om 
lärlingsutbildning kan ju också ställas mot regeringens förslag för den reviderade 
gymnasieskolan där någon form av lärlingsutbildning kommer att bli ännu en väg till 
yrkesutbildning. 

Det försök till syntes som görs under rubrik 3.3 känns giltig. Eleverna har i skolan fått lära sig 
de grundläggande yrkeskunskaperna genom att lära sig tekniker och metoder. Dessa har de 
senare fått möjlighet att genom APU sätta in i ett sammanhang, en praxis. Där har de fått ta del 
av en praktik och de har växt som personer när de har fostrats in i kulturen och blivit mer och 
mer delaktiga och tagit mer och mer ansvar på sina praktikplatser; numer arbetsplatser. De har 
sakta men säkert blivit mer nyanserade och lagt till nya sidor till sina identiteter. Någonstans på 
den vandringen har de införlivat yrkeskulturen i sin yrkesidentitet. 

6.2. Metoddiskussion 

6.2.1. Validitet och reliabilitet 

Vad hände med hotelleleverna? Varför försvann de i den andra delen av studien? Ingen av dem 
kom till återträffen i somras och alla hade på den allra första enkäten kryssat i alternativet Nej 
tack, det här var tillräckligt jobbigt på den sista frågan (om att ställa upp på enskild intervju). 
Att här diskutera hur det hade påverkat resultatet om de hade varit med även på del två, är 
orimligt och kan bara leda till spekulationer. 

I andra delen har redovisats endast dem som har gått vidare och fortsatt att jobba inom hotell- 
och restaurangbranschen, men vad hände med alla dem som inte kom med på tåget? Varför får 
inte de vara med? Förvisso kom det flera personer till återträffen som arbetar med helt andra 
saker än att laga och servera mat, men målet för den här studien var just att fånga upp hur 
övergången från HR-programmet till att jobba inom HR-branschen var. Därför fick de inte plats 
i denna studie. Att bara ta med dem som har gått vidare och nu arbetar med det de har utbildat 
sig till gör ju också att studien får en positiv bias.  
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6.2.2. Vidare studier 

Som fortsättningsstudie på detta tema vore det absolut intressant att fånga upp de som inte gick 
vidare ut och började arbeta med det de utbildat sig till under tre år. Varför blev det så? Var 
gymnasiet bortkastad tid eller har de haft nytta av sina kunskaper på annat sätt? Vad gör de 
istället? Hur många är kvar i yrket efter X antal år? Ett annat projekt som någon på den 
studerade skolan kanske kan vara intresserad av att arbeta vidare med är att ta fram rutiner för 
kontakten med praktikplatserna och avrapporteringen för APU.  

Vidare vore det mycket spännande att, om låt säga sex år, göra om samma studie som har gjorts 
idag; programmen skall ju bli yrkesprogram istället för som idag, yrkesförberedande program. 
Intressant blir då att se om dessa elever känner sig ännu bättre förberedda att möta framtiden 
och arbetslivet än studenterna i den här studien. De skall ju, om planerna går i lås, ges  

en yrkesutbildning [som] ska leda längre än i dagens gymnasieskola och leda fram till en 

yrkesexamen som ger en erkänd kompetens och anställningsbarhet74. 

 

 

 
74 SOU 2008:27 s.24 
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Bilagor 

Hej, Bilaga 1 
 
I mina egna studier på LHS ska jag nu göra en liten fältstudie, som så småningom skall bli en uppsats på 
sisådär 8-10 sidor... Den blir klar innan ni tar studenten, så alla som vill kommer att få läsa den. Det jag 
vill ta reda på i den här lilla studien är hur väl förberedda ni känner er för att möta verkligheten så här 
efter tre år på HR-programmet. Vad har varit bra, vad har varit dåligt, vad kunde ha gjorts 
bättre/annorlunda. Självklart kommer ingen enskild person kunna identifieras i den färdiga uppsatsen. 
 
Så snälla du, fyll i detta formulär och lägg det i mitt fack, eller låt läraren samla in. Tack! 
// Stefan Bodén 
 

Jag är 
 

• Tjej 
• Kille 

 
Jag har gått inriktning/utbildning 
 

• Konditor 
• Hotell 
• Kock 
• Servis 
• Servis & Kock 

 
Hur bra har utbildningen på skolan varit i förhållande till dina förväntningar?  
 

• Mycket bra 
• Ok  
• Ganska dålig 
• Mycket dålig 

 
Förtydliga och kommentera om du vill:___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 



 

 

Hur har utbildningen på praktiken/APU:n varit i förhållande till dina förväntningar? 
 

• Mycket bra 
• OK 
• Ganska dålig 
• Mycket dålig 

 
Förtydliga och kommentera om du vill:___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Känner du dig redo att gå ut och arbeta med det du har utbildat dig till? 
 

• Jag känner mig trygg och säker att kunna börja jobba med det jag har utbildat mig till. 
• Jo, det kommer att funka 
• Lite nervöst är det nog 
• Tveksam 
• Absolut inte! 

 
Förtydliga och kommentera om du vill:___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Vill du (istället/också) ställa upp på en intervju, för att hjälpa mig att få ännu bättre kvalitativa 
infallsvinklar på denna uppsats? 
 

• Nej tack, det här var tillräckligt jobbigt. 
• Ja, och jag är _________________. 



 

 

Bilaga 2 
  TOTTI Tjejer Killar Kondis Hotell Kök/serv 
Är du.....             

Tjej 20 20   10 3 7

Kille 19   19   3 16

Inriktning             

Konditor 10 10   10     

Hotell 6 3 3   6   

Kök & eller Servering 23 7 16     23
       
Utbildningen på skolan i 
förhållande till förväntningar? TOTTI Tjejer Killar Kondis Hotell K & / S 

Mycket bra 5 3 2 2 0 3

OK 22 11 11 5 3 14

Ganska dålig 9 4 5 2 2 5

Mycket dålig 3 2 1 1 1 1

 "Mkt bra" eller "OK" 69% 70% 68% 70% 50% 73%
       

Hur bra har utbildningen på 
praktiken/APU:n varit i 
förhållande till dina 
förväntningar? TOTTI Tjejer Killar Kondis Hotell K & / S 

Mycket bra 25 12 13 7 5 13

OK 11 7 4 2 1 8

Ganska dålig 2 1 1 1 0 1

Mycket dålig 1 0 1 0 0 1

 "Mkt bra" eller "OK" 92% 95% 89% 90% 100% 91%
       

Känner du dig redo att gå ut och 
arbeta med det du har utbildat 
dig till? TOTTI Tjejer Killar Kondis Hotell K & / S 

Trygg och säker 10 5 5 2 4 4

Kommer att funka 8 2 6 1   7

Lite nervös 12 7 5 5 1 6

Tveksam 8 6 2 2   6

Absolut inte 1   1   1   

"Trygg & säker" eller "Kommer 
funka" 46% 35% 57% 30% 66% 48%



 

 

Bilaga 3 
 

1. Hur var kravbilden på dig som nybakad medarbetare från din chef/handledare? 
 

• Yrkestekniska färdighetskrav?  
• Personliga egenskaper?  
• Yrkesteoretiska färdighetskrav?  
• Krav på andra teoretiska kunskaper.   
•  

 
2. Hur väl anser du att skolan har uppfyllt sitt uppdrag i relation till skolverkets krav? 
 
Exempel på krav från Skolverket om vad som skall komma eleverna till livs.... 
 

• Fick du grundläggande kunskaper inom HR, så att du kunde arbeta på ett 
serviceinriktat sätt? 

• Blev du ekonomiskt medveten? 
• Kunde du planera ditt arbete? 
• Gav skolan dig förmågan till eget lärande? 
• Etikmedvetenhet, miljömedvetenhet? 
• Hälsa, säkerhet, arbetsmiljö? 

 
 

3. Vad kan göras för att göra övergången mellan skola och yrkesliv (ännu) smidigare? 
 
Till exempel: 
 

• Samverkan/nätverk skola – arbetsliv 
• Andra utbildningsformer (lärling, LIA,) 
• Annan kravbild på befintlig utbildning 
• Verklighetsanpassning 
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