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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med detta arbete är att studera hur elever på hotell- och restaurangprogrammet upplever 

kunskapsförmedlingen på skolan och om den kunskap som förmedlas lever upp till de 

förväntningar som eleverna har på sina lärare. Min metodologiska utgångspunkt är en 

kombination av kvalitativ observation och kvantitativ datainsamling med hjälp av enkät.  

 

Jag har valt att studera endast en skola och då en i en liten stad. Jag har själv för avsikt att, efter 

avslutad utbildning, undervisa på en mindre ort i Sverige. I uppsatsarbetet har jag valt att låta 

elever och lärare svara på enkätfrågor anonymt för att få så ärliga svar som möjligt. Detta är min 

främsta metod för att nå fram till mina svar. Jag har även genomfört observationer av elever och 

lärare. Jag har också tittat på tidigare forskning kring ämnet och försökt knyta an till de krav på 

yrkeskunnande som våra styrdokument kräver.   

 

Slutsatsen jag kom fram till är att lärarna anser att de har de kunskaper, både inom ämnena men 

också att lära ut, som krävs av dem. Det visar sig också att lärarna till stor del uppfyller elevernas 

krav på kunskap och lärande. Resultatet på enkätfrågor samt observationer ger svar på mina 

frågeställningar och jag har fått en bild av vad elever kräver av sina lärare. 
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1  INLEDNING 

I takt med att Sveriges krogar blivit mer erkända för sin matlagningskonst och höga servicenivå 

ställs även större krav på kompetent och utbildad personal. Efter närmare tio års erfarenhet från 

några av Sveriges främsta krogar vill jag med denna studie belysa dels uppfattningar om kunskap 

och lärande, dels hur utbildningsväsendet ser på vad elever behöver kunna för att leva upp till de 

krav som branschen ställer. Skolverket ger rekommendationer och presenterar sin syn på vilka 

krav som kan ställas på dagens elever. Detta uttrycks i kursplaner.  I kursplanen för till exempel 

serveringskunskap sägs bland annat att kunskap om servering bör vara bred, för att möta 

gästernas krav. Samtidigt uttrycks det att samspelet inom och mellan olika yrkeskategorier måste 

vara god (Skolverket, 2010).  

 

En närmare förklaring av vad bred kunskap står för respektive vad samspelet mellan olika 

yrkeskategorier i själva verket innebär, belyses genom den studie som denna uppsats beskriver. 

Med utgångspunkt från kursplanen för servering vill jag studera om elever känner sig redo att gå 

ut och möte olika förväntningar och om lärarna är medvetna om vad deras elever tycker och 

tänker inför detta. Dessutom har jag själv arbetat i mer än tio år i branschen och de senaste fem 

åren på några av landets bästa krogar vad det beträffar service och professionell matlagning.  

 

Därför utgick jag även ifrån min egen förståelse, egen erfarenhet och av vad de krögare och 

restauratörer med goda yrkeskunskaper, erfarenhet av yrkeskultur och med tydlig yrkespraxis 

efterfrågar hos en nyanställd person som kommer direkt ifrån hotell- och restaurangprogrammet. 

Vad jag har fått erfara, kräver krögare både en bredare teoretisk och praktisk kunskap än vad jag 

upplever att de lärare som undervisar idag är medvetna om. Många lärare som arbetar på skolorna 

idag, har för lite aktuell yrkeserfarenhet. Den yrkeserfarenhet de har för 15-20 år seden är inte 

aktuell för de elever som lämnar skolan idag.  
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1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att studera hur elever på hotell- och restaurangprogrammet på en 

gymnasieskola upplever förmedlingen av yrkes- och kompetenskunskap i sin utbildning, 

framförallt om denna lever upp till de förväntningar som eleverna har på sina lärare, 

lärandemomenten och på utbildningens innehåll. Vidare studeras lärarnas syn på sin egen 

yrkeskunskap och kompetens i förhållande till kunskapsförmedling och utbildningsinnehåll. 

Slutligen görs en jämförelse mellan elevers och lärares upplevelser av kunskapsförmedlingen i 

utbildningen, för att utröna likheter och skillnader i upplevelse mellan lärare och elev.  

1.1.1 Frågeställningar 

Syftet med detta arbete kan delas upp i följande frågeställningar:  

1. Hur upplever eleverna förmedlingen av yrkes- och kompetenskunskap under 

utbildningen?  

2. Hur upplever lärarna förmedlingen av yrkes- och kompetenskunskap och sin egen 

kompetens i förhållande till denna?  

3. Vilka likheter och skillnader finns i lärares och elevers upplevelser av yrkes- och 

kompetenskunskap? 

1.2 Avgränsning 

Studien avgränsas genom att endast en skola har valts. Skolan finns i en liten stad och jag har för 

avsikt att arbeta i en stad av denna storlek i framtiden. Anledningen till att jag begränsat mig till 

en skola är således dels att jag ämnar arbeta på en skola av detta format, men också att jag velat 
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studera ett exempel mer ingående, snarare än att generalisera över hela landet. Studien är ganska 

ingående och omfattande för denna skola, därför ansåg jag också att ytterligare studier vid andra 

skolor inte var nödvändigt för att uppnå mitt syfte. Jag har valt att ta med samtliga elever som 

läser på den aktuella skolans HR-program.  

1.3 Disposition 

Nedan följer en kort genomgång över uppsatsens fortsatta disposition. I första inledande kapitlet 

framgår syfte och frågeställning samt bakgrunden till studien. Därefter beskrivs min metod för 

framställning av restultat. Vidare redogör jag för de teoretiska utgångspunkter som ligger till 

grund för studien. I kapitel 4 redovisas mina resultat och slutligen diskuterar jag mina resultat i 

ett diskussionskapitel.   

 

Kapitel 2 Teoretiska utgångspunkter 

I mitt andra kapitel redogör jag för tidigare forskning kring begreppet yrkeskunskap. Jag 

diskuterar också begreppet yrkeskunnande, där kunskap är nyckelord och det som eleverna är 

ämnade att få från sina lärare, som är starkt knutet till studien och analysen. Ett närliggande 

begrepp som ibland används synonymt med yrkeskunnande är kompetens, varför även det 

begreppet diskuteras i detta kapitel. I kapitlet gör jag även en redogörelse av forskning kring 

bedömning av yrkesämnen HR-programmet 

Kapitel 3 Metod och material 

I kapitel 3 beskriver jag hur jag gått till väga och vilka metoder jag har använt mig av vid 

genomförandet, samt vilka teorier som ligger till grund för arbete av denna uppsats. I kapitlet 

beskrivs också skolan med dess miljö samt elever och lärare där min studie ägde rum på. 
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Kapitel 4 Resultatredovisning 

I detta kapitel beskrivs de empiriska fakta som jag kommit fram till. I kapitlet presenteras mina 

primärdata, det vill säga svaren på mina enkätfrågor samt den information som är inhämtat via 

observationer på plats. I detta kapitel analyseras också resultaten från de enkätundersökningarna 

med utgångspunkt i den teori som legat till grund för uppsatsen.  

 

Kapitel 5 Diskussion av resultat 

Detta avslutande kapitel diskuterar jag några av de mest intressanta resultat denna studie har givit 

mig. Jag ger också åtgärdspunkter på eventuelle förändringar och förbättringar på HR-

programmets verksamhet.  
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2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I följande kapitel redogör jag för tidigare forskning kring begreppet yrkeskunskap. Jag diskuterar 

också begreppet yrkeskunnande, där kunskap är nyckelord och det som eleverna är ämnade att få 

från sina lärare, som är starkt knutet till studien och analysen. För att kunna svara på om eleverna 

upplever att de får den kunskap som de förväntar sig och om lärarna ser sig själva besitta den 

kunskap och kompetens som krävs för att lära ut yrkeskunskap, är en redogörelse av begreppet 

yrkeskunnande nödvändigt för att kunna knyta det till kunskap. Ett närliggande begrepp som 

ibland används synonymt med yrkeskunnande är kompetens, varför även det begreppet diskuteras 

i detta kapitel. I kapitlet gör jag även en redogörelse av forskning kring bedömning av 

yrkesämnen HR-programmet 

 

2.1 Tidigare forskning 

Jag har inte kunnat hitta någon forskning kring just vad elever och pedagoger anser är relevant 

yrkeskunskap. Däremot har Helena Tsagalidis (2009) gjort en stor forskning av bedömning av 

karaktärsämnen på HR-programmet. Ett program som efter 1994 gymnasieform utökades från två 

till tre år. I studien understryks vikten av att studera yrkesutbildningar. Tsagalidis menar att 

specifika yrkeskunskaper beskriver yrkets profil, dess yrkeskultur, yrkespraxis och yrkeskunskap 

och har för att nå fram till svar på sin frågeställning analyserat sina svar utifrån ett 

kunnandeperspektiv. Kunnande beskrivs i hennes avhandling som ett mångdimensionellt och 

dynamiskt begrepp som rationaliserats till: kunskapsformer, nyckelkvalifikationer och specifika 

yrkeskunskaper. Denna studie fokuseras framförallt på den tredje punkten, dvs. specifika 

yrkeskunskaper. 

Tsagalidis studie visar att respondentens uttalanden om bedömningsobjekt i karaktärsämnen kan 

identifieras i alla kunskapsformerna, dock i olika grad i skilda sammanhang. Detta framträder i 

såväl hennes intervjuer som i de filmreflektioner som gjorts och ramar därmed in bedömning av 
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kunnande på en mer övergripande nivå. Att identifiera kunskapsformer i elevhandlingar menar 

Tsagalidis är en fördel. I karaktärsämneslärarnas beskrivningar tydliggörs bedömningsobjektets 

sammansatta natur. Den visar därmed bedömningsproblematiken som läraren i den konkreta 

undervisningssituationen på ett professionellt sätt behöver behärska.  

Tsagalidis studie visar att bedömning av kunnande på HR-programmet i gymnasieskolan är en 

sammansatt företeelse. Ökad kommunikation av kunskap om bedömningsobjekt mellan lärare 

och elever erbjuder större möjligheter för gemensam förståelse om bedömning. Tsagalidis tar 

bland annat upp en studie av Häckner i sin avhandling där två skolor vid två tillfällen undersöks. 

Fordons- och omvårdnadsprogrammet på den ena skolan samt elmekaniks- och 

textilkonfektionsprogram på den andra. I denna studie ingick totalt 57 elever och i 

undersökningen studeras hur man kan utveckla metoder för kartläggning av gymnasieelevernas 

och lärarnas föreställning om undervisningen och arbetet i klassrummet.  

Resultatet i Häckners studie visade att det fanns stora skillnader mellan elevernas och lärarnas 

föreställningar om undervisning och att elevens kognitiva kartor skiljde sig i komplexitet mellan 

olika klasser. Fordonsklassen hade svagare kognitiva kartor jämförelse med elmekaniska klassen. 

I denna klass bedrevs en integrerad undervisning med kärnämnen, vilket kan vara en av 

förklaringarna. En annan skillnad var att eleverna var mer inriktade mot det konkreta i 

undervisningsinnehållet, medan lärarnas uppfattningar var mer komplexa. Lärarna uppfattade 

t.ex. att eleverna hade möjligheter att påverka resultatet av undervisningen, vilket inte stämde 

överens med elevernas upplevelser. En ofta bortglömd aspekt av undervisningens effektivitet är 

relationerna mellan lärare och elever, vilket i undersökningen lyfts fram som en viktig del i en 

lyckad undervisning/inlärning. Denna undersökning lyfte fram vikten av kommunikation som 

påverkar förståelsen både t.ex. betygkriterier och undervisningsmål. Relationen mellan lärare och 

elev, samt vilken betydelse det får för likheter och skillnader mellan lärares och elevers 

upplevelser kring kunskapsförmedlingen är en sak som jag kommer att titta närmare på i analysen 

av den studie jag gjort i detta arbete. 



Examinationsuppgift - Fredrik Sjöman AU90 (61-90) HED (Grund) 

 

11 

 

Tsagalidis redogör också för Härdigs studie från 1995. Härdig genomförde en studie där han lät 

533 yrkeslärare inom bygglinjen och gymnasieskolans utbildning av byggnadsarbetare svara på 

enkätfrågor. I avhandlingen tas exempelvis upp vilka krav på kvalifikationer som ställs på 

arbetstagarna. I avsnittet Yrkesutbildningen och yrkeskunnandet, behandlas de egenskaper vilka 

yrkeslärarena värderar högst hos bygglinjens elever. I frågan om bedömning av elevegenskaper 

ansåg lärarna t.ex. att förmågan att vara i skolan och därmed ha god närvaro var den viktigaste 

egenskapen en elev kunde ha, därefter kom punktlighet (att komma i tid till lektioner). De 

yrkesmässiga kunskaperna däremot, som exempelvis fallenhet för yrket samt kunskaper och 

färdigheter, hamnade först på åttonde och nionde plats av tio av Härdigs redovisade alternativ. 

Det är väldigt intressant att se hur lågt lärarna prioriterar elevernas tillgodogörelse av 

yrkeskunskapen, vilken man kanske kan tycka vore det viktigaste i lärandeprocessen. I denna 

studie kommer jag därför också att försöka titta på hur lärarna på hotell- och 

restaurangprogrammet prioriterar olika moment i utbildningsverksamheten. 

2.2 Yrkeskunskaper 

I denna studie ställer jag mig frågan om elever och lärare ser lika på yrkeskunskap och 

kunskapsförmedling eller om det finns skillnader och vad dessa likheter och skillnader i så fall 

kan bero på. Som utgångspunkt för att ta reda på hur lärare ser på kunskap och 

kunskapsförmedling bör en differering av begreppet yrkeskunskaper göras. Därför vill jag i detta 

kapitel ge en tydlig bild av begreppet yrkeskunskap. 

Dagen kunskapssyn skiljer sig från den kunskapssyn svenska samhället hade på 50- och 60-talet. 

Dåtidens skola präglades av behavioristisk kunskapssyn, där kunskap betraktades som små 

enheter, som lärde var för sig. Dagens kunskapssyn är mer komplex. Att livet bärs upp av olika 

kunskapsformer är dock inte något som vi upptäckt de senaste decennierna. Enligt 

Carlsson, Gerrevall & Pettersson (2007) gjorde Aristoteles redan på 300-talet f. Kr en indelning 

av kunskapen i vetenskapliga-teoretiska och praktiska kunskapsformer. Den vetenskapliga 

kunskapen kan sägas svara mot det vi idag kallar fakta och förståelse. Således kan de praktiska 

kunskapsformerna svara mot läroplanernas färdigheter och förtrogenhet menar 
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Carlsson, Gerrevall & Pettersson. De menar att den senare kunskapsformen utvecklas genom våra 

mellanmänskliga erfarenheter och kan ses som en praktisk klokhet vi förvärvar och refererar till 

Gustavsson (2002).    

 

För att kunna karaktärisera kunskapsdimensionerna, den teoretiska och den praktiska, använder 

sig Ingela Josefsson (1999) av begreppen påståendekunskap och förtrogenhetskunskap. Enligt 

den gällande läroplanen för gymnasieskolan (Lpf94) lyfts kunskapsformerna – fakta, förståelse, 

färdigheter och förtrogenhet fram. Fakta och förståelse svarar mot de teoretiska dimensionerna, 

medan färdigheter och förtrogenhet svarar mot de praktiska dimensionerna av kunskap. Dessa 

kunskapsformer ska inte ses som isolerade kvaliteter, utan vårt kunnande bygger på ett samspel 

mellan dem menar Carlsson, Gerrevall & Pettersson. 

 

Svensson (1994) skriver i sin rapport Flexibelt lärande – Studie av en modifierad 

distansutbildning för missbrukarvård/behandling att i vår tid diskuteras olika typer av kunskap. 

Svensson refererar till Molander (1988) som gör en uppdelning i vetande och kunnande. Ett 

praktiskt kunnande, menar Molander, är att man kan utföra vissa typer av handlingar, t.ex. bygga 

ett hus. Vissa sådana handlingar är samhandlingar d.v.s. kollektiva handlingar, att man kan 

“hjälpas åt“ t.ex. att bygga huset eller att samtal med någon. Annorlunda är att veta att ett 

påstående är sant, t.ex. veta att tecknet _ betyder Pi_3,14. Detta kallar Molander “veta-att“ till 

skillnad från det praktiska kunnandets “veta-hur“. Molanders tredje kategori är 

“förståelsekunskap“ d.v.s. veta innebörden av ett ord eller sats. Denna kunskap inbegriper både 

“veta-hur“ och “veta-att“. Denna kunskap utgår från något som finns i en gemenskap med andra.  

En debatt har förts i Sverige under 1980-talets och har handlat om vetenskaplig kunskapstradition 

kontra praktisk kunskapstradition. Enligt Svensson menade man att det fanns kunskapstraditioner 

som till väsentlig del bygger på kunskaper förvärvade genom praktik, genom egen erfarenhet och 

genom övning, t.ex. vård, behandling, praktisk pedagogik (lärarskicklighet) till skillnad från 

kunskap som bygger på ett vetenskapliggörande, d.v.s. verbalisering och teoretisk genomlysning. 
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Vidare refererar Svensson till Molander (1990) där han menar att det är tre faktorer gjort att 

debatten fick ett sådant genomslag under 1980-talet. För det första insikten om att många sorters 

praktiskt förmedlad kunskap håller på att erodera och är svår eller omöjlig att ersätta. För det 

andra en långsam urholkning av sådana kunskaper via den s.k. nya högskolans försök till 

vetenskapliggörande av olika typer av praktisk förmedlad kunskap. För det tredje det s.k. 

projektet “datorisering av kunskap“ där den moderna datatekniken urholkar traditionella 

yrkeskunskaper.  

Den kunskap som skapas genom övning och personlig erfarenhet har i debatten kallats för “tyst 

kunskap“ till skillnad från den kunskap som skapas genom verbalisering och teoretisk 

genomlysning enligt den gängse vetenskapssynen menar Svensson. Enligt Svensson finns det 

kunskaper, vetande och insikter av olika slag: Sådana som behandlaren utövar i sin kontakt med 

klienten, sådana som snickaren använder sig av i sitt arbete, sådana som uttrycks genom 

vetenskapliga teorier, och så vidare.  

När tyst kunskap sägs ha uppkommit genom erfarenhet eller genom mästar-lärlingförhållande 

beskriver man kunskapens orsaker, d.v.s. de faktorer och den process som gjort att en person vet 

eller kan just detta. Man frågar då efter uppkomsten, d.v.s. man undrar hur en viss person kommit 

att veta eller kunna. 

Tsagalidis (2009) beskriver yrkeskunnandet som när det gemensamt konstruerade kunnandet 

överförs till den lärande individen, t.ex. som yrkeskultur i form av en fungerande praxis och 

vedertagen yrkeskunskap. Vidare menar Tsagalidis att i denna process ha det skett 

institutionalisering. ”Yrkeskulturer utvecklas i yrkesgemenskaper där yrkespraxis står för 

traditioner eller för de gemensamma och mest effektiva reglerna (Högheilm, 1998) men kan 

utvecklas och förändras avhängig teknisk utveckling” (Tsagalidis, 2009). 

I denna studie skulle jag vilja säga att den definition av yrkeskunnande jag använder mig av 

främst är den Svensson menar bygger på kunskaper förvärvade genom praktik, genom egen 
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erfarenhet till skillnad från kunskap som bygger på ett vetenskapliggörande, d.v.s. verbalisering 

och teoretisk genomlysning. 

2.3 Kompetens 

Ett begrepp som flitigt används inom restaurangyrket (givetvis i andra yrken också) är 

kompetens. Kompetens är ett mångtydigt begrepp som är svårt att strikt definiera. Vanliga 

lexikala betydelser är skicklighet, duglighet, förmåga, behörighet (Prisma, 1991). Dreyfus (1997) 

beskriver utvecklingen av kunskap inom en domän, från novis till expert, genom fem olika steg 

eller nivåer. På Dreyfus första nivån räknas en person som novis, dvs. personen har ingen (eller 

väldigt lite) tidigare kunskap om den aktuella domänen. Nivån kännetecknas av att beslutfattaren 

tillämpar enkla, situationsoberoende regler. På den andra nivån ses beslutfattaren som en 

avancerad nybörjare. Den tredje nivån kallar Dreyfus kompetensnivån. Nivån kännetecknas av att 

beslutfattaren börjar kunna organisera sina kunskaper hierarkiskt och kan därför planera och 

kontrollera sitt handlande på ett bättre sätt. På den fjärde nivån klassas beslutsfattaren som 

skicklig. Reglerna är nu kopplade till situationer och beslutsfattaren gör inte längre så många 

medvetna beslut utan handlar mer intuitivt utifrån den givna situationen. På den femte och sista 

nivån är beslutsfattaren en expert. På den nivå fattas inga tydliga beslut utan beslutsfattaren vet, 

genom att relaterar till tidigare erfarenheter, hur situationen ska hanteras för att uppnå målet. En 

del i syftet med denna studie är att titta närmare på hur elever upplever sin egen och lärarnas 

kompetens, samt hur lärare upplever sin egen kompetens. Jag kommer då att försöka ställa de 

upplevelserna i relation till Dreyfus ovan nämnda fem nivåer.  
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3 METOD OCH MATERIAL 

Jag kommer här att beskriva hur jag gått till väga och vilka metoder jag har använt mig av vid 

genomförandet, samt vilka teorier som ligger till grund för arbete av denna uppsats. I detta kapitel 

beskrivs också skolan med dess miljö samt elever och lärare där min studie ägde rum på. 

3.1 Tillvägagångssätt och urval 

”Det finns olika metoder som går att använda när det är dags att göra ett urval inför en 

undersökning. […] Det finns en mängd olika former av urval som kan karaktäriseras som 

bekvämlighetsurval. Ett exempel är att man kan koncentrera undersökningen på tillgängliga 

platser där det är enkelt att nå människor som kan ingå i undersökningen, exempelvis anställda på 

ett företag. Metoden kan även användas vid pressande ekonomiska eller tidsmässiga restriktioner. 

Vi har valt att göra ett bekvämlighetsurval av tidsmässiga skäl och även på grund av att det har  

varit svårt att få svar från de intervjuade personerna eftersom några av de frågor vi ställde var 

sekretessbelagda” (Charpentier & Dalle, 2000, sid. 12).  

 

Studien gjordes på en gymnasieskola på en liten svensk ort. Anledningen till urvalet av plats för 

studien är att jag har för avsikt att jobba på en skola i en mindre stad samt att jag hade en tidigare 

relation till skolan. Skolan ligger dessutom på för mig närliggande geografiskt avstånd, den kan 

ses som ett typiskt exempel på en utbildning som jag ville undersöka och som redan nämnts hade 

jag kontakt med skolan sedan innan. På grund av de tidsmässiga aspekter så fungerade det väldigt 

bra att arbeta med denna skola och därmed kan det också ses som ett bekvämlighetsurval. 

Samtidigt bör man vara medveten om svårigheterna att generalisera slutsatserna i detta arbete 

eftersom studien endast är förlagd på ett utbildningsställe.    

 

Jag valde att bygga uppsatsen på både en kvantitativ metod med elev- och lärarenkäter samt en 

kvalitativ metod genom observationer av elever och lärare för att kunna studera hur elever och 

lärare ser på kunskap och kunskapsförmedling på skolan. Med hjälp av enkäter och observationer 
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jämförs olika uppfattningar från elever och lärare för att nå fram till resultat.  I den aktuella 

studien är ambitionen att upptäcka företeelser samt tolka och förstå innebörden av dessa (Patel 

och Davidsson, 2003). Genom att ta reda på vad lärare på den aktuella gymnasieskolan förväntar 

sig att deras elever skall kunna när de går ut gymnasiet får man en bild av vad eleverna bör och 

ska kunna i sin utbildning.  Arbetet har skett med hjälp av enkäter och observationer utformade 

för lärare och elever, vilka beskrivs längre fram i texten. Vid sidan av lärarenkät och 

lärarobservationer har elevers förväntningar på sina lärare studerats. Urvalet är årskurs 1, 2 och 3 

på skolan. Förväntningar hos eleverna handlar om vad de förväntar sig att de kan och bör lära sig 

både teoretiskt och praktiskt.  Frågan är om eleverna anser att deras skola med dess 

lärare/pedagoger förmedlar de kunskaper som eleverna förväntat sig samt om eleverna själva ser 

sig tillräckligt mottagliga för den kunskap som förmedlas, och om inte, varför i så fallet? 

Att hitta realistiska metoder inför framtida lärararbete att kunna tillmötesgå elevers förväntningar 

på yrkeskunnande har varit ett viktigt incitament för studien.  Att finna metoder för att kunna 

bedöma och betygsätta elever i karaktärsämnena i det framtida restaurang- och 

livsmedelsprogrammet är av stort intresse.  

3.1.1 Kvalitativ samt kvantitativ metod 

Som tidigare nämnt används både kvalitativ och kvantitativ ansats. Kvalitativ (senlat. 

qualitati´vus) avser kvaliteten och används för att understryka faktiska egenskaper t.ex. hos något 

som skall undersökas. Kvalitativ metod är inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för 

olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som 

analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan samt att forskaren 

försöker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörder 

(Nationalencyklopedin, 2010). Kvalitativa metoder kännetecknas av att de inte fokuserar på 

siffror eller tal. De inbegriper eller resulterar ofta i verbala formuleringar, skrivna eller talande. 

Utsagor sker verbalt och instrumenten består av traditionella ”ordet” (Backman, 1998).  

Kvantitativ metod där begreppet kvantitativ (medeltidslat; quantitati´vus) används för att 

understryka mätbara egenskaper t.ex. hos något som skall undersökas, är också ett 
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samlingsbegrepp från samhällsvetenskaperna för de arbetssätt där forskaren systematiskt samlar 

in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i statistisk form samt analyserar utfallet 

med utgångspunkt i testbara hypoteser. De kvantitativa arbetssätten bör vara formaliserade och 

väl definierade. Kvantitativa metoder är väsentliga vid studier av stora populationer. Fram till 

1960-talet dominerade dessa två metoder samhällsvetenskaperna (Nationalencyklopedin, 2010). 

Enligt Backman (1998) är det viktigt att påpeka att distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativ 

metodik inte behöver innebära en åtskillnad i de perspektiv, paradigm eller förhållningssätt som 

nämnt ovan. Det kvalitativa perspektivet är inte synonymt med den kvalitativa metoden. Sådana 

metoder kan mycket väl användas i det traditionella perspektivet menar Backman. Vidare kan 

intervjuer förekomma, exempelvis ofta i den traditionella ansatsen. Användandet av kvantitativ 

metod i det kvalitativa paradigmet är själfallet också möjligt, även om det inte är lika vanligt. Ett 

viktigt särmärke för de kvalitativa metoderna är att de utgår från studiesubjektets perspektiv, 

medan kvantitativa studier typiskt i högre grad utgår från en forskares idéer om vilka dimensioner 

och kategorier som skall stå i centrum (Alvesson & Sköldeberg, 1994). 

3.2 Genomförande  

Efter att ha utformat en enkät och funderat över vilka frågor jag ville fördjupa mig i delade jag ut 

mina enkäter till sex gymnasieklasser från HR-programmets samtliga årskurser. Givetvis skedde 

detta vid flera tillfällen men under en vecka för att jag på så sätt skulle kunna samla in mina 

enkäter och kunna sammanställa dem så snabbt som möjligt. Jag försökte skapa en lugn miljö 

genom att använda en sal som ligger lite avsides och som eleverna vanligtvis inte använder, för 

att på så sätt få dem mer koncentrerade på uppgiften. Elevernas lektionssalar består oftast av en 

restaurangmatsal eller ett storkök där det förekommer mycket brus.  Jag berättade varför jag var 

där och vilken roll de skulle spela i min undersökning. Jag läste varje fråga med svarsalternativ 

och därefter fick eleverna svara genom att bocka för en ruta i ett formulär. Flera av eleverna 

känner mig sedan tidigare då jag arbetat som lärare på skolan, andra elever känner mig inte.  



Examinationsuppgift - Fredrik Sjöman AU90 (61-90) HED (Grund) 

 

18 

 

Efter att alla elever fått svara på mina enkäter delade jag även ut enkäter utformade med frågor 

jag ville fördjupa mig i anpassade för lärare på skolans hotell- och restaurangprogram. Under 

framställningen av enkäterna växte flertalet frågor fram, samtliga frågor ställdes också till elever 

och lärare. Under studiens gång har jag valt att lyfta bort de frågor som inte rör mitt syfte eller 

svarar på de frågor som ligger till grund för min studie. 

3.2.1 Enkätundersökning 

 Jag valde att göra en studie med hjälp av enkäter och sedan komplettera dessa med 

observationer. Både intervjuer och enkäter, dvs. frågeformulär, är enligt Patal och Davidsson 

(2003) tekniker för att samla information som bygger på frågor. För att få svar på frågorna hur 

eleverna upplever förmedlingen av yrkes- och kompetenskunskap under deras utbildning ansåg 

jag att enkätfrågor var det mest tillförlitliga alternativet. Likaså gällde för att kunna få svar på hur 

lärarna upplever förmedlingen av yrkes- och kompetenskunskap och sin egen kompetens i 

förhållande till denna. Med hjälp utav att jämföra svaren i elevers och lärares enkäter kunde jag 

se vilka likheter och skillnader som fanns i lärares och elevers upplevelser av yrkes- och 

kompetenskunskap. 

Enkäter, till skillnad från intervjuer, är den typ av formulär man ofta förknippar med att de 

skickas med post. Enkätundersökningen är ofta en kvantitativ metod som ofta betecknar den typ 

av forskning som innebär att forskaren använder ”sifferdata” för att beskriva verkligheten genom 

analys med hjälp av statistiska metoder. Enkelt utryckt syftar kvantitativ forskning till att förklara 

något (Frejs & Thornberg, 2009). Ett kvalitetsbegrepp som förekommer i samband med 

mätningar är validitet. Begreppet har sin hemvist i den kvantitativa forskningsmetoden men har 

också anammats av en del forskare som arbetar med kvalitativ forskning (Fejes & Thornberg, 

2009). Begreppet validitet refererar till i vilken utsträckning den forskning som genomförs och att 

den eller de metoder som används verkligen undersöker det som avses att undersökas (Kvale, 

1989).   Inom olika mätningar används ofta även begreppet reliabiliteten, vilket 

innebär tillförlitligheten i en mätning av något.  
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Vidare studie skulle vara att se om de elever eller lärare jag intervjuat skulle svara samma på de 

frågor jag ställt vid ett eller flera tillfällen och då kunna få samma svar. Detta skulle då innebära 

att det finns reliabilitet i svaren. Det är också så att de som göra vidare studier skall vara 

oberoende av vem som utfört det första testet. Av reliabilitet följer inte att man har validitet, som 

innebär, som sagt tidigare, att testet mäter det som det är avsett att mäta. Däremot kan ett test 

eller en mätning inte ha högre validitet än reliabilitet (Nationalencyklopedin, 2010). 

Den typ av enkät som jag valt att använda kallas ”enkät under ledning” där man tar med sig 

formuläret och besöker en eller flera personer som besvarar den så att man kan till vid eventuellt 

förtydliga i vissa avseenden (Patel och Davidsson, 2003). Patel & Davidsson (ibid s.70-71) gör 

en skillnad mellan anonymitet och konfidentialitet när det handlar om enkätmaterial. I ett 

material där anonymitet råder anger deltagarna inte sitt namn och det finns inte heller något annat 

sätt att identifiera deltagarnas svar i enkätmaterialet. I ett konfidentiellt material går det däremot 

att identifiera deltagarnas svar men de är bara forskaren som har tillgång till de uppgifterna. 

Elever och lärare ombeddes i denna studie att svara på frågorna anonymt. Eftersom enkäter 

bygger på frågor, innebär det att det hela byggde på individens villighet att svara på frågorna. 

Vidare förtydligades på enkätens förstasida att elever eller lärare inte skulle ge någon information 

som namn eller nummer. Efter insamlande av enkäter förvarades dessa utan åtkommande från 

obehörig. Därmed kan vi konstatera att deltagarna som lämnat sina svar i den här studien är 

anonyma, det går alltså inte att spåra vem som gett vilka svar.    

Enkäterna sammanställde jag med avsikt att uppnå så bra svar som möjligt för att uppnå mitt 

syfte. Jag valde att ha fasta svarsalternativ på mina frågor men varierade svarsalternativen så att 

de personer som gjorde mina enkäter inte fastnade i ett visst mönster samt att jag ville bibehålla 

motivationen hos dem. Enkäterna gjordes av samtliga sju lärare som arbetar på hotell- och 

restaurangprogrammet på den aktuella gymnasieskolan. Fem av dessa undervisar köksämnen och 

två i serveringsämnen. Endast två av lärarna på programmet är behöriga. Min avsikt var att alla 

elever i årskurs ett, två och tre skulle göra enkäterna. Av olika skäl kunde tyvärr inte alla elever 

göra enkäterna som planerat. Bortfallet berodde här på att vissa elever inte var närvarnade när 

enkäterna genomfördes. Men uppskattningsvis gjorde 90 procent av eleverna enkäterna. I 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Validitet
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enkäterna som delades ut till eleverna ingår endast frågor med förbestämda svarsalternativ vilket 

innebär att den delen av materialet ger ett innehåll av kvantitativ karaktär. I enkäten till läraren 

ingick både frågor med förbestämda svarsalternativ samt frågor där lärarna själva skulle 

formulera sina svar vilket ger ett material som få behandlas både kvalitativ och till vissa delar 

kvantitativt. Fördelen att använda sig av enkäter samt att dessa fylls i på plats är att fler svar 

kommer in - jämförelsevis om de skulle skickas per post. Nackdelen är att tiden är begränsad och 

att eleverna kan känna sig stressade. Exempelvis delade jag ut enkäterna till några elever i årskurs 

två som fick svara på sina enkäter efter ett prov och strax innan de skulle gå hem för dagen. 

Eleverna kan även känna sig stressade av andra skäl, okoncentration samt i viss mån av påtvingad 

undersökning även om jag påpekade, både skriftligt och muntligt, att just denna var frivillig 

(Patel och Davidsson, 2003).  

3.2.2 Deltagande observation 

Under drygt 8 veckor observerade jag elever och lärare på skolan för att kunna bilda mig en 

uppfattning om den aktuella gymnasieskolan. Efter mina observationer kunde jag komplettera 

materialet med enkätsvaren för att kunna se hur elever upplevde förmedlingen av yrkes- och 

kompetenskunskap under utbildningen samt hur lärarna upplevde förmedlingen av yrkes- och 

kompetenskunskap och sin egen kompetens i förhållande till denna. Observationerna gav mig 

också större tydlighet av vilka likheter och skillnader som fanns i lärares och elevers upplevelser 

av yrkes- och kompetenskunskap. 

Det jag ville studera under mina observationer var om lärarna arbetar efter de programmål som 

finns. Hotell- och restaurangprogrammets syfte är att ge grundläggande kunskaper för arbete 

inom hotell- och restaurangverksamhet och utgick ifrån Dreyfus (1997) sätt att beskriva 

utvecklingen av kunskap inom en domän, från novis till expert, genom fem olika steg. Det är 

även så att programmet syfte är att ge eleverna en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och 

för vidare studier (SKOLFS 1999:12).  
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Nyckelbegrepp som jag utgick ifrån då jag gjorde mina observationer var: kompetens, både 

teoretisk och praktisk samt yrkeskunskaplig kompetens, personlig kompetens som egenskaper 

och förhållningssätt samt social kompetens.  Jag utgick ifrån att lärare borde ha de färdigheter 

som krävs för att uppnå målen i styrdokumenten samt att kunna hantera de verktyg som krävs. De 

borde också besitta det kunskaper dvs. att veta fakta och att känna till metoder för att förmedla 

kunskap. Samtidigt som deras erfarenheter, sociala förmåga, inflytande och goda värderingar är 

hörnstenar i deras lärande. 

 

Observation ses som en kvalitativ metod där registreringar eller ”avläsningen” av verkligheten är 

en komplicerad process. Observationer ställer mycket stora krav på den som genomför dem 

utifrån ett kvalitativt perspektiv. Ibland kräver man tränade observatörer, intervjuare och 

dokumentläsare för att rätt tolkning av det man ser skall ske (Backman, 1998). De deltagande 

observationerna skedde under lektionstid och då endast på restaurangrelaterade ämnen. Jag valde 

att koncentrera mig på de ämnen som ligger under inriktningen Servering. Däribland 

Serveringskunskap A, B och C samt barteknik och ansvarsfull alkoholhantering. Jag gjorde också 

upp ett schema för att kunna följa samtliga årskurser och spendera lika mycket tid med varje 

klass från de olika årskurserna.  

Under observationerna antecknade jag det jag såg och kunde sedan sammanställa mina stödord i 

ett, för mig, hanterbart dokument. Liknade tillvägagångssätt gällde för observation av lärare på 

skolans hotell- och restaurangprogram. Här observerade jag lärarna en och en – en lärare varje 

dag.  

3.3.1 Beskrivning av förstaårseleverna 

Förstaårseleverna har undervisning i karaktärsämnen tisdag och torsdag varje vecka. Tisdagar 

undervisas första årets A-klass och på torsdagar årets B-klass. Undervisningen äger rum i en 

lektionssal som är arrangerad som en verklig restaurang med ett angränsande kök. Köket fungerar 

också som metodkök för bland annat elever i olika årskurser vid livsmedelsprogrammet.  
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I denna skolsal, som också under vissa perioder tar emot gäster på tisdagar och torsdagar, sker 

förstaårselevernas första kontakt med restaurangyrket. Först sker en teoretisk genomgång och 

sedan delas eleverna in i två grupper. Den första gruppen agerar kockar och tillagar metan medan 

andra gruppen agerar serveringspersonal och färdigställer matsalen. När maten är klar och 

matsalen iordningställd sker service till betalande gäster. Sedan serveras gästerna en trerätters 

lunch bestående av en förrätt, en varmrätt och en dessert. Samtliga rätter serveras på tallrik och 

serveras av elever från kall- eller varmköket ut till gästerna i matsalen. Detta sker under uppsyn 

av tre lärare, en kallkökslärare, en varmkökslärare och en serveringslärare. Elevernas stationer i 

kök och matsal varieras av ett schema så samtliga elever får ta del av samtliga stationer och 

moment i både kök och matsal. 

3.3.2 Beskrivning av andraårseleverna 

Andraårseleverna har sin undervisning i praktiska karaktärsämnen på en existerande 

lunchrestaurang som bedrivs av skolan i kommunhuset i stadens centrum. Detta gör de fyra dagar 

i veckan. A-klassen de två första dagarna och sedan studerar B-klassen på lunchrestaurangen de 

andra två. Här får eleverna möta gäster som har möjlighet att ställa högre krav på mat och service 

än på den verksamheten skolan driver på skolan för förstaårseleverna. Detta eftersom elever i 

årskurs två skall befinna sig på en högre kunskapsnivå då de avslutat serveringskunskap i årskurs 

ett. Även på denna restaurang får eleverna prova på att både arbeta i kökets olika delar och i 

matsalen. Upplägget, tillskillnad emot det för årskurs, är att de elever som arbetar på 

kallköksstationen förbereder en kall buffé och dagens dessert samtidigt som de elever som arbetar 

på varmköksstationen förbereder två olika varmrätter inför lunchen. De elever som arbetar på 

serveringsstationen förbereder dagens lunchservering genom att organisera bokningar, ställa i 

ordning i skåp och kylar samt duka matsalen. Allt sker under uppsyn av tre lärare, en 

kallkökslärare, en varmkökslärare och en serveringslärare. 
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3.3.3 Beskrivning av tredjeårseleverna 

Eleverna i tredje året har sina praktiska kurser endast en dag i veckan på skolan. Övrig praktisk 

undervisning sker i form av APU på restauranger i kommunen. Denna dag är de på samma 

lunchrestaurang som andraårseleverna, dock den femte dagen i veckan då andraårseleverna inte 

studerar här. Tredjeårseleverna har nu valt inriktning, och de allra flesta har valt inriktning kök. 

De som valt att studera serveringskursen kan räknas på en hand.  

Denna dag i veckan kan lunchgästerna förvänta sig mer än de tidigare fyra dagarna i veckan, 

eleverna serverar en trerättersmeny. Alla rätter serveras på tallrik och rätterna i sig skall vara 

tillagade på en mer avancerad nivå än av yngre årskurserna.  

Även metoderna att servera är på en mer avancerad nivå. Mer matsalstekniska moment 

praktiseras av eleverna som valt servering. Allt sker under uppsyn av tre lärare, en kallkökslärare, 

en varmkökslärare och en serveringslärare 

3.3.4 Beskrivning av lärarna på gymnasieskolans hotell- och 

restaurangprogram 

Det arbetar sju lärare på den aktuella gymnasieskolans hotell- och restaurangprogram.  Den lärare 

som undervisat kortast tid har gjord det i ett år och den lärare som undervisats längst har gjort det 

i sju år. Samtliga lärare har mer än tio års erfarenhet från hotell- och restaurangbranschen. Fyra 

av dessa sju lärare som undervisar på hotell- och restaurangprogrammet arbetar utöver sin 

lärartjänst vid tillfälle på en restaurang utanför skolans verksamhet. Arbetslaget är indelat i två 

trios, en serveringslärare undervisar tillsammans med en kallkökslärare och en varmkökslärare på 

antingen den ena eller den andra ”restaurangen”. Trio nummer ett undervisar årskurs ett i skolans 

skolsal där det bedrivs restaurangverksamhet och den andra trion undervisar årskurs två och tre i 

den skolsal i kommunhuset som skolan bedriver i stadens centrum. I denna lokal serverar även 

kommunens anställde fika två gånger om dagen. För att sköta denna drift är en person anställd. 
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Det förekommer mer ofta än sällan att elever och lärare på hotell- och restaurangprogrammet 

hjälper till med sysslor knutan till fikaserveringen.  

3.4 Problem på vägen 

Jag anser inte att jag stötte på några större problem längs vägen. Dock var det inte alla elever som 

var tillgängliga vid tillfällen då jag delade ut mina enkäter. Detta gjorde att jag vid flera tillfällen 

fick be elever göra enkäterna då de inte hade tänkt sig det. Glädjande var att inga elever avböjde 

att ställa upp, vilket gjorde att jag kunde genomföra enkätundersökning på så gott som samtliga 

elever på den aktuella gymnasieskolan.  
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4 RESULTATREDOVISNING 

I följande kapitel beskrivs de empiriska fakta som jag kommit fram till. I kapitlet presenteras 

mina primärdata, det vill säga svaren på mina enkätfrågor samt den information som är inhämtat 

via observationer på plats. I detta kapitel analyseras också resultaten från de 

enkätundersökningarna med utgångspunkt i den teori som legat till grund för uppsatsen.  

 

4.1 Hur upplever eleverna förmedlingen av yrkes- och 

kompetenskunskap under utbildningen? 

Sammantaget visar de flesta enkätsvaren från eleverna på HR-programmet samma sak. Eleverna i 

de olika årskurserna svarar väldigt likt och är nöjda med den yrkes- och kompetenskunskap de får 

under sin utbildning.  

På enkätfrågan om deras lärare har den kunskap som krävs för att lära ut svarar de flesta att de 

har det. Endast en enda elev i årskurs 2 svarar nej med tilläggsordet ”vissa”, övriga elever svarar 

att de inte vet. I årskurs 3 är det ingen som svarar nej på frågan vilket visar att i denna årskurs är 

förtroendet totalt bland de elever som svarat på frågan. Dessa svar visar tydligt att majoriteten av 

eleverna är av samma åsikt. Observationen av eleverna visar att förstaårseleverna är i ett mycket 

tidigt skede i sin utveckling mot sitt yrkeskunnande och tyr sig mycket till sina lärare. De är 

märkbart osäkra på sina roller som elever. Observationen av eleverna i årskurs 1 visar att de inte 

tar egna initiativ och frågar sin lärare inför varje moment vilket tyder på att de söker den kunskap 

deras lärare har och förlitar sig på den. Eleverna är stillastående och inväntar uppgifter från deras 

lärare innan de gör något vilket tyder på att förstaårseleverna förlitar sig på den kunskap om att 

lära ut som deras lärare har. Då jag observerade eleverna i årskurs 3 kunde jag se att de flesta 

elever ha förtroende för sina lärare och vara mottagliga för deras kunskap. De kommer ofta och 

gärna och ber om hjälp och råd i deras arbete. Lärarna försöker, enligt dem själva, skapa en god 

miljö för eleverna där alla är kompisar och hjälps åt. Både elever och lärare.  
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Diagrammet ovan visar hur elever i årskurs 1, 2 och 3 har svarat i procent på frågan: Anser 

du att lärarna på ditt program har den kunskap som krävs för att lära ut?  

 

Svaren på frågan om vad eleverna tror skulle kunna förbättra deras utbildning är det ett svar som 

är mest framträdande hos alla årskurser. Mer praktik, det vill säga APU, är det som främst 

önskas. Förstaårselevernas svar består till en tredjedel av svaren mer APU.  Detta svarar även lite 

drygt hälften av eleverna i årskurs 2 och näst intill samtliga eleverna i årskurs 3 att de också 

efterfrågar. Mina observationer av eleverna i årskurs 2 visar att det saknas viss kunskap hos ett 

antal elever, det är främst teoretiska färdigheter från kurserna i årskurs ett som saknas. Speciellt 

när det kommer till servering kan var tredje elev inte från vilket de olika tallrikarna skall serveras. 

Flera elever har inte tillräckligt god kännedom av kökslokalen. Det finns många maskiner i köket 

som eleverna inte behärskar. Maskinerna är likadana som i det metodkök eleverna arbeta med i 

årskurs ett och av samma fabrikat som på flera APU-platser de varit på. Under observationerna 

visar flera av tredjeårseleverna en självsäkerhet inom sina karaktärsämnen. Eleverna verkar vara 

intresserade av matlagning vilket visas genom sättet de diskuterar sinsemellan och med sina 

lärare. Elever har med sig egna recept från böcker, internet eller från något matprogram de sett. 

De kommer också med förslag till sina lärare på teman och projekt som innefattar restaurang. Jag 
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tror att mycket av denna självsäkerhet och initiativförmåga är ett resultat utav APU. Tyvärr har 

inte alla elever i tredje året samma glöd, några har många kunskapshål och skulle främst behöva 

mer teoretiska kunskaper. 

Samtliga av svaren på denna fråga tyder på att de flesta eleverna inte tycker att den praktik som 

de utför i skolan är tillräklig och att förmedlingen av yrkes- och kompetenskunskap bör även 

komma från utanför skolan. Nämnvärt är att en elev i årskurs tre vill ha bättre lärare och inte 

upplever kunskapsförmedlingen på skolan och att den yrkeskunskap som förmedlas inte lever 

upp till de förväntningar som eleven har. 

 

 

Diagrammet ovan visar hur elever i årskurs 1, 2 och 3 har svarat i procent på frågan: Vad 

tror du skulle kunna förbättra din utbildning? 

På frågan om eleverna själva tycker att de tar till sig den kunskap som deras lärare ger dem, 

svarar alla elever på i de tre årskurserna att de gör det. Detta varav hälften svarar att de gör det i 

hög grad. När eleverna svarar på frågan om de har tillräckligt med intresse för att ta till sig 
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lärarnas kunskaper svarar första hälften i årskurs 1; ja, andra hälften att de inte vet. Övriga elever 

på hotell- och restaurangprogrammet, förutom två stycken i årskurs 2, svarar alla att de har 

tillräckligt med intresse för att ta till sig lärarnas kunskaper. Vid observationerna av eleverna i 

årskurs 2 tyckte jag mig kunna se tydligt att eleverna tar till sig utav den yrkeskunskap och 

kompetens de förmedlas. Fler elever visar nu tecken på detta och god förmåga att ta egna 

initiativ. Genom att ta för sig att välja en station de vill arbeta vid samt vilka eller vilken råvara 

de vill arbeta med. De visar upp en nyfikenhet och intresse av de recept och förklaringar deras 

lärare har och följer upp med flera frågor kring lektionernas recept och moment.  

Skälet till detta kan vara att eleverna i årskurs 1 inte ser sin egen kompetens än. Att eleverna inte 

vet vilken yrkeskunskap som de behöver få från deras lärare, eller hur den skall förmedlas kan 

vara en orsak till detta. De något äldre eleverna kan troligen ha en tydligare bild av vilken 

kunskap de kan förvänta sig utav sina lärare och på vilket sätt den skall förmedlas. 

Slutligen skulle jag vilja redogöra för i vilka, enligt min mening, av Dreyfus nivåer eleverna bör 

placeras i. Förstaårseleverna bör placeras i den första nivån räknas där en person anses som novis, 

dvs. personen har ingen (eller väldigt lite) tidigare kunskap om den aktuella domänen. Eleverna 

tillämpar enkla, situationsoberoende regler.  

Andraårseleverna bör placeras på den andra nivån och räknas som en mer avancerad nybörjare.   

Men det finns även elever som skulle kunna placeras på den tredje nivå som Dreyfus kallar för 

kompetensnivå. Flera av eleverna börjar kunna organisera sina kunskaper hierarkiskt och kan 

också planera och kontrollera sitt handlande på ett bättre sätt än förstaårseleverna och några 

klasskamrater.  

Tredjeårseleverna kan också placeras under två olika nivåer, delvis under den tredje nivån, 

kompetensnivån men flertalet av eleverna bör placeras under den fjärde nivån. Flertalet elever i 

årskurs 3 kan klassas som skicklig. De gör inte längre så många medvetna beslut utan handlar 

mer intuitivt utifrån den givna situationen de befinner sig i. 
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4.2 Hur upplever lärarna förmedlingen av yrkes- och 

kompetenskunskap och sin egen kompetens i förhållande till denna?  

Sammanställningen av de enkäter som delades ut till sju yrkeslärare som arbetar den aktuella 

gymnasieskolans hotell- och restaurangprogram visade ett tydligt mönster. De har svarat snarlikt 

på de flesta. Det enda som skiljer sig märkbart är svaren från behöriga lärarna.  När jag bad de 

lista de fem viktigaste kompetenser (dvs. kunskaper, färdigheter och värderingar) de tyckte var är 

viktigast att – rent allmänt - ha när det gäller att lära ut på hotell- och restaurangprogrammet 

svarade de behöriga att förståelse var det viktigaste och att de har ganska god sådan. De 

obehöriga lärande svarade samtliga att det är yrkeskunnande som är viktigast och samtliga 

svarade att de har hög eller mycket hög yrkeskunskap. De övriga svaren är bland annat empati, 

social kompetens och pedagogiska kunskaper som så gott som alla anser sig ha höga kunskaper 

om. 

Under mina observationer upplevde jag två skilda typer av undervisning på de två olika 

undervisningsplatserna på HR-programmet. I den skolsal där årskurs ett undervisas råder en mer 

skolanpassad undervisning. Här är genomgångarna av lektionerna mer noggranna. Alla moment 

som eleverna ska göra under dagen presenteras av lärarna skriftligt på whiteboardtavla.  Eleverna 

som ska arbeta i köket skall också följa de recept på de aktuella rätterna som deras lärare visar 

dem i deras läroböcker. Sedan följer en mer pedagogisk undervisning där varje moment, både i 

köket och i matsalen, visas och förklaras i lugn och ro. Här lämnas mycket utrymme för frågor 

och reflektioner av eleverna. Under servering behåller lärarna ett bra lugn och låter alla elever ta 

sin tid. Eleverna får goda möjligheter att stanna upp och tänka till på vad de gör.  

Svaren på frågan om lärarna upplever att de kan infria elevernas förväntningar på dem som lärare 

svarar alla att de gör det. Främst svarar de i att de gör det i hög grad men någon anser sig göra det 

i mycket hög grad. Detta tyder på att de lärare som svarar på denna fråga bör placeras på Dreyfus 

femte nivå och då klassa sig själva som experter.  
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På frågan om lärarna upplever att de rent allmänt behöver kompetensutveckling som lärare för att 

leva upp till de krav som idag ställs på lärare på skolan får de två svarsalternativ. Antingen Ja, 

det var länge sedan jag arbetade på restaurang eller Ja, jag behöver allmänt 

kompetensutveckling inom vissa specifika områden. På den sista kan de ge alternativ på vad de 

skulle behöva kompetensutveckling inom. Samtliga svarar ja på den sista och ger följande förslag 

för egen kompetensutveckling: drycker, mat & dryck i kombination, pedagogik, kemimatlagning 

och andra specialområden kring servering och kök. Kompetenser så som drycker, mat & dryck i 

kombination och kemimatlagning är delvis kompetenser som lärarna kan läsa sig till men en stor 

kunskapskälla inom dessa är att aktivt och fysiskt arbeta eller praktisera på restauranger som 

praktiserar något av detta. På så sätt kan mer kunskap insupas och sedan delges till eleverna som 

de undervisar. Andra kompetenser som eftersträvas är kompetens kring elever i behov av särskilt 

stöd. 

Vad de sedan tror du skulle kunna förbättra utbildningen svara fem av sju att arbetsplatsförlagda 

utbildningen (APU) skulle vara det bästa medan de övriga tror att mer teori inom karaktärsämnen 

samt studiebesök på restauranger skulle vara en förbättring. Detta är just det som eleverna, utöver 

kunskap från lärare, har angett som önskvärt. Så här ser vi en klar likhet hos elever och lärare på 

vad vilket typ av kunskap och kunskapsförmedling de eftersöker. Vad detta kan bero på är 

troligen att både elever och lärare anser att verklighetsbaserad och yrkesrealistisk kunskap är en 

viktig kunskapsförmedlare för att elev skall uppnå tillräklig kunskap. 

Men alla svarar att de upplever deras elever är i ganska hög grad mottagliga för de kunskaper, 

färdigheter och värderingar som de delger dem. Det är också de flesta som svara i hög grad på 

frågan på om deras elever är tillräckligt motiverade av deras undervisning. Någon svarar att de 

inte varken instämmer eller har avvikande uppfattning och en svarar nej på frågan. För att 

förtydliga ber jag lärarna att med egna ord uttrycka varför de ev. är motiverade eller omotiverade 

av din undervisning.  Svaren blir att det är svårt att locka eleverna att vara motiverade i de 

teoretiska ämnena, att de teoretiska lektionerna är schemalagda på sena tider. Att det finns 

motivation och ett stort intresse för branschen och någon svara att vissa elever ”har det i sig – 

eller inte”. Om elever ”har det i sig eller inte” har dock inte med om elever är mottagliga för 
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kunskap eller inte att göra. Om kunskapsförmedlingen på skolan och om den kunskap som 

förmedlas från lärare lever upp till de förväntningar som eleverna har bör inte sådant ”tyckande 

och tänkande” vara förknippat med intresse. Som nämnt tidigare visade även Härdigs studie av 

lärare på ett byggprogram att fallenhet för yrket var en elevegenskap som de lärare som 

intervjuades såg som en grund för bedömning av sina elever. Lärarnas svar i denna studie är 

således att de anser att fallenhet är en viktig elevegenskap till skillnad mot svaren de lärare 

Härdig intervjuade.    

Något fler än hälften av lärarna svarar att de upplever att hotell och restaurangprogrammet som 

sådant och i sin helhet lever upp till elevers förväntningar. En lärare svarar att de inte varken 

instämmer eller har avvikande uppfattning och en annan svarar nej på frågan. Detta svar har även 

de flesta elever angett.  

På föregående fråga ges lärarna möjlighet att ge svar på vilket sätt hotell- och 

restaurangprogrammet lever/inte lever upp till elevens förväntningar. Alla kommentarerna pekar 

på vad skolan bör göra för att leva upp till elevernas förväntningar och förslag på det är bland 

annat att mer tid till karaktärsämnen behövs, bättre information om utbildningen så inte eleverna 

blir besvikna när de upptäcker att det inte är vad de föreställt sig. Avslutningsvis svarar en lärare 

att verkligheten ser annorlunda ut än den skolan ger en bild av.  

Slutligen bör nämnas att jag anser att lärarna bör placeras under Dreyfus femte nivå och tituleras 

som experter inom sitt område. Lärarna vet genom att relaterar till tidigare erfarenheter, hur 

uppkomna situationer ska hanteras för att uppnå målet. 

4.3 Vilka likheter och skillnader finns i lärares och elevers upplevelser 

av yrkes- och kompetenskunskap? 

 

Det finns tydliga likheter bland elevers och lärares svar på enkäterna. Likaså finns det likheter 

tydliga i de observationer jag gjort.  De flesta eleverna anser att deras lärare lever upp till de 
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förväntningar som eleverna har på yrkeskunnande och kompetens. Detta upplever lärarna att de 

också gör.  

 

Majoriteten av de elever som svarat på enkäterna önskar mer APU under sin utbildning. Detta 

svara de flesta lärarna också. Det är tydligt att både elever och lärare vill tillföra yrkeskunnande 

och kompetens utifrån skolans väggar.  

Svaren på frågan om eleverna är mottagliga för den yrkeskunskap lärare har är svaren således 

mycket lika. De flesta eleverna svarade att de är mottagliga för den yrkeskunskap deras lärare 

delger dem och lärarna i sin tur anser att de flesta, men inte alla elever, är mottagliga för den 

yrkeskunskap som förmedlas samtidigt som det finns två lärare som inte tror att deras elever 

kommer arbeta efter avslutad utbildning. Om det är samma lärare som också svarat att de varken 

instämmer eller har en avvikande uppfattning eller nej på frågan om deras elever är tillräckligt 

motiverade av deras undervisning eller inte kan vi inte utläsa av enkäterna. Vilket hade varit 

intressant ha jämföra.  

Av att döma av denna studie är elever och lärare överrens om det mesta. Det finns ett stort 

förtroende för lärarna och den förmedlingen av yrkes- och kompetenskunskap som sker under 

elevernas utbildning. Det finns visserligen avvikanden i svaren men de är så pass få att de inte 

kan mäta sig med de tydliga likheter som svaren präglas av.   
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5 DISKUSSION 

Detta avslutande kapitel diskuterar jag några av de mest intressanta resultat denna studie har givit 

mig. Jag ger också åtgärdspunkter på eventuelle förändringar och förbättringar på HR-

programmets verksamhet.  

 

5.1 Att få praktisera 

Ett väldigt intressant resultat från denna studie är att nästan alla elever och de flesta av lärarna 

svarar att ett av det viktigaste av utbildningens innehåll är lärandemomentet APU. Eleverna har 

schemalagd APU men vill ändå ha mer, de för också praktisera sina kunskaper på skolan men vill 

ändå ha mer praktik. Likaså lärarna, även om de är ansvariga för ett praktiskt lärande på skolan. 

Det finns flera fördelar med APU, inte bara det att fler kompetenser kan tillföras åt eleverna och 

att deras yrkeskunnande stärks. Även det att kontakter knyts med branschen. Eleverna för visa 

upp sina yrkeskunskaper som de får med sin från skolan till sina framtida arbetsgivare.  

Det anses inte bara vara eleverna som bör praktisera. Även lärarna anser att de själva bör vara ute 

i branschen och förstärka sin yrkeskunskap och sin kompetens. Detta för att på ett bättre sätt 

kunna förmedla yrkeskunskap och kompetens till sina elever. Flera av dem har också svarat att de 

arbetar och praktiserar utöver sina arbeten på skolan. Vilket jag anser vara bra. Dock frågar jag 

inte vad lärarna gör på arbetet eller vilken typ av restaurangverksamhet de arbetar på.  

 

5.1.1 Bör få ut det bästa ur praktiken 

Jag är övertygad om att mer APU är en viktig åtgärd som bör göras på HR-programmet. Att vara 

ute i verkligheten där allt är på allvar och där eleverna har väldigt lite utrymme för misstag, till 

skillnad mot skolan, är nödvändig för en god utveckling hos eleven.  Viktigt är att valet av APU-

platser bör vara baserat på elevens nivå. De mest novisa eleverna i årskurs 1 måste först få smak 

på branschen genom att placeras på enklare serveringar och kök. Vidare bör elever allt eftersom 

de stiger i nivå placeras i verksamheter som tillför fler yrkeskunskaper och kompetens.  Att en 

liten stad inte har det utbud av kvalitetsrestauranger som är bäst anpassade för vissa elever då de 

uppnår viss nivå är tyvärr ett faktum. Därför bör skolan kontakta andra kommuner med 



Examinationsuppgift - Fredrik Sjöman AU90 (61-90) HED (Grund) 

 

34 

 

restauranger som kan generera mer kompetens till eleven. Ett samarbete med andra kommuner 

kan vara nödvändigt för att hjälpa elever med boende och andra praktiska saker för att APU på 

annan ort skall kunna vara genomförbara.  

Den praktik eller val av arbete som lärarna bör sträva efter bör också vara av den arten att den 

kan generera i den bäst tänkbara kompetensen och yrkeskunskap. Att arbete med något man 

redan kan bara för att arbeta kan jag tycka vara meningslöst just i detta sammanhang.  Givetvis 

skall man som lärare själv välja var man vill vara och själv se vad som är bäst för sin egen 

utveckling men man bör tänka på vad även eleven kan dra för nytta av att jag som lärare 

praktiserar yrket. 

5.2 Lärarna har vad som krävs för att lära ut 

Det visade sig tydligt i min studie att elever på hotell- och restaurangprogrammet på 

gymnasieskolan upplevde förmedlingen av yrkes- och kompetenskunskap i sin utbildning som 

mycket god och att den levde upp till de förväntningar som eleverna hade på sina lärare.  

Det förvånade mig faktiskt att elevernas svar var så självklara. Jag hade en föreställning om att 

eleverna skulle sakna mer yrkeskunskap och kompetens hos sina lärare. Samtidigt var det 

glädjande att se så tydligt att eleverna upplevde förmedlingen av yrkes- och kompetenskunskap 

så positivt.  

Skälet till att jag tvivlade var att jag kan tycka att det saknas något av det som jag kallar ”modern 

yrkeskunskap”. Med modern yrkeskunskap menar jag den yrkeskunskap som de aktiva inom 

restaurangbranschen praktiserar ute på landets ledande krogar idag. Som jag tagit upp i tidigare 

avsnitt skapas varje dag nya trender och det tillkommer nya tekniker för att framställa 

matkreationer. Allt ifrån att destillera råvaror till att vakuumförpacka råvaror för att sedan koka 

dem på låg temperatur under tryck. Denna typ av teknisk matlagning praktiserades inte för 5-10 

år sedan då de flesta av dagens lärare var verksamma i restaurangbranschen. Och många av dessa 

tekniker kommer elever att stöta på när de efter avslutat utbildning börjar arbeta.  
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Därför tycker jag att dessa yrkeskunskaper bör finnas hos lärarna på skolornas HR-program för 

att detta inte skall bli något helt främmande att möta som nyutexaminerad hotell- och 

restaurangelev. 

5.2.2 Lärarna kan förbättra sin yrkeskunskap 

Genom att studera de ovannämnda teknikerna och trender inom matlagning kan lärare förmedla 

en bredare yrkeskunskap och kompetens än vad de gör idag. Dock visar studien att elever inte 

kräver mer än den yrkeskunskap och kompetens än den som lärarna besitter. Men jag tycka att 

lärare bör vara mer nyfikna och intresserade att plocka in nya saker i utbildningen. Eleven kan, 

enligt mig, inte kräva något som hon inte vet existerar. Men kommer bli varse detta när hon 

sedan arbetar och då kan krögare och restauratörer ifrågasätta skolan och ställa sig undrande 

varför dessa yrkeskunskaper som så flitigt praktiseras inte finns med som underlag i 

restaurangutbildningen.  

5.3 Gör om – gör rätt 

När jag gjorde mina observationer av förstaårseleverna lade jag märke till eleverna tilläts göra fel. 

Att det gjordes tydligt att eleverna var där för att lära sig, och att man kan lära sig utav sina 

misstag.  

Detta tycker jag är en mycket sund inställning. Att få göra fel, gör om det så det blir rätt helt 

enkelt. Jag tror att det vid flera tillfällen då jag studerade andra- och tredjeårseleverna inte var 

okunskap som var ett hinder för eleverna. Snarare rädslan att göra fel. De som besöker skolans 

restauranger bör vara väl medvetna om att eleverna är under utbildning och att de inte kan 

förvänta sig samma restaurangupplevelse som de kan göra på en vinstdrivande verksamhet.  

Jag tyckte mig se en mycket sund inställning till lärandet hos de lärare som undervisade 

förstaårseleverna. Det var en tydlig pedagogisk ansats och eleverna vågade göra fel vilket ledde 

till att de i slutändan visste vad som var det rätta och framför allt det som var fel i det de hade 

gjort. 
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5.3.3 Alla borde få göra om – göra rätt 

En förbättring som bör göras på HR-programmet är att i första hand väl informera de gäster som 

besöker alla skolans restauranger att eleverna är under utbildning. Att saker och ting kan gå fel 

under besöket.  

Det är självklart viktigt att belysa för eleverna att vi skall göra rätt och att målet med 

verksamheten är att tillmötesgår alla gäster på bästa sätt. Men man har råd att göra fel, annars lär 

man sig inte. Jag tror att lärare bör visa att vi bygger kompetens på att utöva yrket, om inte 

eleverna vågar prova kan de inte bli säkra på de moment de känner sig otrygga i.  

5.4 Slutligen 

Dessa tre ovanstående resultat är de som givit mig störst förståelse för vad elever på hotell- och 

restaurangprogrammet på en gymnasieskola upplever av förmedlingen av yrkes- och 

kompetenskunskap i sin utbildning. Jag anser att jag fått en tydlig bild av vad både lärare och 

elever anser om sin utbildning, och hur de ser på varandras yrkeskunskap och kompetens.  

Om jag skulle göra en vidare studie skulle det vara intressant att intervjua och studera de elever 

som varit med under denna studie då de avslutat sin utbildning och gått ut i arbetslivet. Med facit 

i hand se tillbaka på sin utbildning och se om den givit det den borde och varit till tillräklig grund 

för deras arbete idag. 
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7  BILAGOR 

I detta kapitel bifogar jag de enkäter jag delade ut till lärare och elever på HR-programmet. 

7.1 Lärarenkät 

Hej! 

 

Först ett tack för din medverkan.  

 

Ni som deltar i undersökningen är lärare som arbetar på hotell- & 

restaurangprogrammet. 

 

Instruktioner: 

 

 

 Skriv inte ditt namn på denna enkät 

 Du som fyller i enkäten kommer att vara helt anonym 

 Besvara frågorna i tur och ordning 

 Om det är en linje som denna (...........) betyder det att du skall själv fylla i svaret 

 Markera dina svar med ett kryss om inget annat anges, i rutan □ 

 Om du vill ändra ditt svar, täck över hela rutan och kryssa i rätt ruta 

 Var noga när du fyller i enkäten så att svaret syns tydligt 

 När du gjort klart och kontrollerat att du inte missat någon fråga, lämna då in frågeformuläret 

till mig 
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Bakgrundsfrågor 

 

1. Jag är en 

□ man 

□ kvinna 

 

2. Min utbildningsbakgrund är 

□ grundskola  

□  2-årig gymnasieskola 

□ 3-årigt gymnasium  

□ Universitet eller högskola 1-2 år 

□ Universitet eller högskola motsv. mer än två år 

□ Annan utbildning, nämligen: 

 

 

3. Jag är behörig lärare 

□ Ja 

□ Nej 
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4. Jag undervisar i 

□ Köksämnen 

□ Serveringsämnen 

 

5. Jag har undervisat i  

………………….år 

 

6. Jag har erfarenhet från hotell- & restaurangbranschen under 

□ 1-5 år 

□ 6-10 år 

□ Mer än 10 år 

 

7. Jag arbetar, utöver min lärartjänst, på en restaurang 

□ Ja 

□ Nej 
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Frågor om utbildningens innehåll 

 

Som lärare på hotell- och restaurangprogrammet krävs vissa kunskaper. 

 

8. Vilka kompetenser (dvs. kunskaper, färdigheter och värderingar) tycker du är viktigast att – rent 

allmänt - ha när det gäller att lära ut på hotell- och restaurangprogrammet?  

 

Lista de fem viktigaste kompetenserna (kunskaperna, färdigheterna och värderingarna) som du – 

generellt sett – anser behövs för att lära ut som lärare på hotell- och restaurangprogrammet.  

 

1 ___________________________ 

2 ___________________________ 

3 ___________________________ 

4 ___________________________ 

5 ___________________________ 

 

9. I vilken utsträckning anser du att du själv har de kunskaper, färdigheter och värderingar som krävs 

för att lära ut när det gäller var och en av de punkter du nämnt under punkten 8. 

 

Markera för var ett av de fem områden du valt en bokstav från A till E.  

A betyder ”Här har jag mycket hög kunskap”,  

B betyder ”Här har jag hög kunskap”,  

C betyder ”Här har jag ganska hög kunskap”,  

D betyder ”varken hög eller låg kunskap”,  

E betyder ”ganska låg kunskap”.  
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Ringa in den siffra som du tycker motsvarar de kunskaper, färdigheter och värderingar som du har 

inom resp. områden enligt punkten 8 ovan. 

 

Nummer 1 enligt fråga      8 ovan.       A      B      C      D       E 

Nummer 2 enligt fråga      8 ovan.       A    B      C      D       E 

Nummer 3 enligt fråga      8 ovan.       A      B       C     D       E 

Nummer 4 enligt fråga      8 ovan.       A      B       C     D       E 

Nummer 5 enligt fråga      8 ovan.       A      B       C     D       E 

 

10. Säger svaren enligt punkten 9 ovan något om var du behöver kompetensutveckling? 

 

Ja, jag behöver kompetensutveckling när det gäller område/nummer ( 1 eller,2,eller 3, eller 4, eller5) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11. Upplever du att du kan infria elevernas förväntningar på dig som lärare?  

□ Ja, i mycket hög grad 

□ Ja, i hög grad 

□ Ja, i ganska hög grad 

□ Varken instämmer eller har avvikande uppfattning 

□ Nej, i ganska liten grad 

□ Nej, i liten grad 

□ Nej, endast ringa eller inte alls 

□ Vet ej 

 

12. Om du svarat något av ”nej-svaren” enligt fråga 11, vad tror du är anledningen till att du inte kan 

infria elevernas förväntningar? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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13. Upplever du att du rent allmänt behöver kompetensutveckling som lärare för att leva upp till de 

krav som idag ställs på lärare på skolan?  

 

□ Ja, det var länge sedan jag arbetade på restaurang  

□ Ja, jag behöver allmänt kompetensutveckling inom vissa specifika områden 

 

Specificera inom vilka områden du behöver kompetensutveckling: 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 
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12. Om vi ser till målen som skolverket satt upp för kurserna du undervisar i är dessa realistiska och 

anpassade för dagens restaurangverksamheter  

 

□ Ja, de är i hög grad anpassade för dagens restaurangverksamheter 

□  Ja, de är väl eller ganska väl anpassade för dagens restaurangverksamheter 

□ varken väl eller inte väl anpassade till dagens krav 

□ Nej, de är i ganska liten grad anpassade för dagens restaurangverksamheter 

□ Nej, de är endast i liten grad anpassade för dagens restaurangverksamheter 

 

13. Försök att med egna ord förklara ditt svar under punkten 12. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

14. Tycker du att skolan saknar tillgång till relevant kurslitteratur kring dina ämnen? 

□ Ja, det saknas mycket 

□ Ja, till viss del och jag får själv söka och skaffa kursmaterial  

□ Nej, det mesta finns på skolan 

□ Vet inte 
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15. Vad tror du skulle kunna förbättra utbildningen? 

□ Mer teori 

Vilken slags teori? …………………………………………………………………………………………………………… 

□ Mer praktik utanför skolan (APU) 

□ Annat, nämligen................................................................................................................ 

□ Jag tror inte det finns/behövs någon förbättring 

 

16. Tror du att dina elever kommer känna sig trygga att söka jobb efter gymnasiet om man ser till de 

kunskaper, färdigheter och värderingar de fått i skolan? 

□ Ja, i mycket hög grad 

□ Ja, i hög grad 

□ Ja, i ganska hög grad 

□ Varken instämmer eller har avvikande uppfattning 

□ Nej, i ganska liten grad 

□ Nej, i liten grad 

□ Nej, endast ringa eller inte alls 

□ Vet ej 
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17. Upplever du att dina elever är mottagliga för de kunskaper, färdigheter och värderingar som du 

delger dem? 

□ Ja, i mycket hög grad 

□ Ja, i hög grad 

□ Ja, i ganska hög grad 

□ Varken instämmer eller har avvikande uppfattning 

□ Nej, i ganska liten grad 

□ Nej, i liten grad 

□ Nej, endast ringa eller inte alls 

□ Vet ej 

18. Har dina elever tillräckligt motiverade av din undervisning? 

□ Ja, mycket hög grad 

□ Ja, i hög grad 

□ Ja, i ganska hög grad 

□ Varken instämmer eller har avvikande uppfattning 

□ Nej, i ganska liten grad 

□ Nej, i liten grad 

□ Nej, endast ringa eller inte alls 

□ Vet ej 
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19. Kan du med egna ord uttrycka varför de ev. är motiverade eller omotiverade av din undervisning? 

 

 

 

20. Upplever du att hotell och restaurangprogrammet som sådant och i sin helhet lever upp till elevers 

förväntningar? 

□ Ja, mycket hög grad 

□ Ja, i hög grad 

□ Ja, i ganska hög grad 

□ Varken instämmer eller har avvikande uppfattning 

□ Nej, i ganska liten grad 

□ Nej, i liten grad 

□ Nej, endast ringa eller inte alls 

□ Vet ej 

 

21. På vilket sätt lever/lever inte hotell- och restaurangprogrammet upp till elevens förväntningar? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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22. Tror du att dina elever kommer att arbeta med restaurangyrket? 

□ jag tror att alla eller nästan alla elever kommer att stanna inom yrket mer än 5 år 

□ Jag tror att mer än hälften men färre än ”nästan alla eller alla” kommer att stanna inom yrket mer än 5 

år 

□ jag tror att det är ungefär 50-50, dvs cirka hälften av dem kommer att stanna inom yrket mer än 5 år 

□ jag tror att färre än hälften av gruppen elever kommer att stanna inom yrket mer än 5 år 

□ jag tror att endast få elever kommer att stanna inom yrket mer än 5 år 

 

23. Vad är anledningen till att du tycker som du gör? Kan du precisera ditt svar med egna ord? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

24. Kan du se dig arbeta som lärare på HR-programmet i framtiden? 

□ Ja, jag kommer att stanna här under resten av min yrkesverksamma karriär 

□ Ja, jag stannar nog som lärare här ett antal år framåt men inte under hela resterande 

     yrkesverksamma liv 

□ Ja, jag räknar med att stanna som lärare åtminstone de närmaste 3-4 åren 

□ Jag stannar nog ett eller ett par år framåt som lärare på HR-programmet 

□ Jag planerar inte att fortsätta som lärare på HR-programmet framöver 
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25. Kan du förklara varför du svarat som du gör enligt punkten 24? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

26. Är det något du vill tillägga i enkäten så finns det utrymme här nedan. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tack för din medverkan. Slut på frågor! 
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7.2 Elevenkät   

Hej! 

 

Först ett tack för din medverkan.  

 

Ni som deltar i undersökningen är elever som går hotell- & 

restaurangprogrammet. 

Instruktioner: 

 

 

 Skriv inte ditt namn på denna enkät 

 Du som fyller i enkäten kommer att vara helt anonym 

 Besvara frågorna i tur och ordning 

 Om det är en linje som denna (...........) betyder det att du skall själv fylla i svaret 

 Markera dina svar med ett kryss om inget annat anges, i rutan □ 

 Om du vill ändra ditt svar, täck över hela rutan och kryssa i rätt ruta 

 Var noga när du fyller i enkäten så att svaret syns tydligt 

 När du gjort klart och kontrollerat att du inte missat någon fråga, lämna då in frågeformuläret 

till din handledare 
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Bakgrundsfrågor 

 

1. Jag är en 

□ man/kille 

□ kvinna/tjej 

 

2. Min högstadieskola som jag har gått på är 

□ x 

□ x 

□ x 

□ x 

□ x  

□ x 

□ x skola 

 

3. Jag bor i 

□ x kommun 

□ Annan kommun 
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4. Jag har eller har haft helg-/extraarbete inom min utbildningsbransch under mina år som 

gymnasiestuderande.  

□ Ja 

□ Nej 

 

5. Jag har valt eller kommer troligen välja inriktning 

□ Kök 

□ Servering 

 

6. Jag går i årskurs 

  □ Ett 

 □ Två 

 □ Tre 
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Frågor om utbildningens innehåll 

 

7. Anser du att lärarna på ditt program har den kunskap som krävs för att lära ut? 

□ Ja  

□ Nej 

□ Vet inte 

 

8.  Anser du att den kunskap dina lärare har är tillräcklig för att du skall få ut det du förväntar dig av 

din utbildning? 

□ Ja, mycket hög grad 

□ Ja, i hög grad 

□ Ja, i ganska hög grad 

□ Varken instämmer eller har avvikande uppfattning 

□ Nej, i ganska liten grad 

□ Nej, i liten grad 

□ Nej, endast ringa eller inte alls 

□ Vet ej 
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9. Infriades dina förväntningar på dina lärare?  

□ Ja, mycket hög grad 

□ Ja, i hög grad 

□ Ja, i ganska hög grad 

□ Varken instämmer eller har avvikande uppfattning 

□ Nej, i ganska liten grad 

□ Nej, i liten grad 

□ Nej, endast ringa eller inte alls 

□ Vet ej 

 

10. Tycker du att den kunskap om restaurang din skola lär ut känns omodern? 

□ Ja, mycket hög grad 

□ Ja, i hög grad 

□ Ja, i ganska hög grad 

□ Varken instämmer eller har avvikande uppfattning 

□ Nej, i ganska liten grad 

□ Nej, i liten grad 

□ Nej, endast ringa eller inte alls 

□ Vet ej 
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11. Tycker du att det saknas relevant litteratur?  

□ Ja, mycket hög grad 

□ Ja, i hög grad 

□ Ja, i ganska hög grad 

□ Varken instämmer eller har avvikande uppfattning 

□ Nej, i ganska liten grad 

□ Nej, i liten grad 

□ Nej, endast ringa eller inte alls 

□ Vet ej 

 

12. Vad tror du skulle kunna förbättra din utbildning? 

□ Mer teori 

□ Mer praktik utanför skolan (APU) 

□ Annat, nämligen................................................................................................................ 

□ Jag tror inte det finns/behövs någon förbättring 
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13. Tror du att du kommer bära med dig de nödvändiga teoretiska och praktiska kunskaperna från din 

utbildning för att kunna känna dig trygg att söka jobb efter gymnasiet? 

□ Ja, men bara de teoretiska 

□ Ja, men inte de praktiska 

□ Nej, varken med de praktiska eller teoretiska 

□ Vet inte 

 

14. Tycker du att du tar till dig tillräckligt av den kunskap dina lärare ger dig?  

□ Ja, mycket hög grad 

□ Ja, i hög grad 

□ Ja, i ganska hög grad 

□ Varken instämmer eller har avvikande uppfattning 

□ Nej, i ganska liten grad 

□ Nej, i liten grad 

□ Nej, endast ringa eller inte alls 

□ Vet ej 
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15. Har du tillräckligt med intresse för att ta till sig dina lärares kunskaper? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet inte 

 

16. Tycker du att dina förväntningar på programmet blev som du tänkte dig? 

□ Ja, mycket hög grad 

□ Ja, i hög grad 

□ Ja, i ganska hög grad 

□ Varken instämmer eller har avvikande uppfattning 

□ Nej, i ganska liten grad 

□ Nej, i liten grad 

□ Nej, endast ringa eller inte alls 

□ Vet ej 
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17. Tror du att du kommer arbeta med restaurangyrket resten av ditt liv? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Delvis eller ha det som extraarbete 

□ Vet inte 

 

18. Vad var det som gjorde att du valde/sökte till det program du går nu? (Här kan du sätta fler än ett 

x) 

□ En kompis skulle söka 

□ Har varit intresserad av inriktningen länge 

□ Var nyfiken på inriktningen 

□ Vill ha mer praktiskt än teoretiskt  

□ Blev rådd att söka hit. 

□ Annat, nämligen................................................................................................................ 

□ Annat, nämligen................................................................................................................. 

  

19. Skulle du välja om samma program om du skulle välja om idag? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet inte 
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20. Vilket betyg vill du sätta på det program du valt? 

 

□ - (streck) 

□ IG (Inte godkänt) 

□ G (Godkänt) 

□ VG (Väl godkänt) 

□ MVG (Mycket väl godkänt) 

 

21. Är det något du vill tillägga i enkäten så finns det utrymme här nedan. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Tack för din medverkan. Slut på frågor!  


