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Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning är bland annat att se vilka kunskaper före detta 
gymnasieelever på Hotell och restaurangprogrammet har tillägnat sig i skolan och vad de, sett 
ur sitt nuvarande perspektiv, tycker har varit användbar kunskap. För att uppnå syftet har jag 
valt ett kvalitativt undersökningssätt där jag har intervjuat sju personer ur ovannämnd grupp. 
Jag har sedan presenterat och analyserat dessa intervjuer. Av resultatet framkom att samtliga 
elever beskrev att de tillägnat sig användbar kunskap, bland annat i förmåga att ta eget ansvar, 
samarbeta och planera. Det var däremot endast ett fåtal av dem som uppgav att de lärt sig att 
tänka kritiskt och granska fakta. Medan de flesta av de tidigare eleverna tyckte att de tack vare 
utbildningens bredd och apu: n fått en insikt och förståelse för de olika arbetssituationerna i 
serviceyrket. En slutsats av detta resultat är att elevernas nytta av kunskaperna förstärks med 
sammanhanget och mognaden.  
 
 
Nyckelord: Hotell- och restaurangprogrammet, sociokulturellt, kunskapssyn, arbetsliv 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Jag är en lärarstudent med inriktning yrkeslärare på hotell och restaurangprogrammet som just 
nu skriver mitt examensarbete på universitetet i Karlstad. Vi läser, under min nu pågående 
lärarutbildning, en hel del om kunskapsbegreppet, både när det gäller vad kunskap är och 
vilken kunskap som skolan bör ge till eleverna. Vi blir även medvetna om delar av vårt 
blivande uppdrag, alltså vilka mål och syften som finns i skolverkets läroplaner och 
programmål. Vi möter också elever under vår verksamhetsförlagda utbildning och följer dem 
i deras skolvardag.  
 
Skolverket skriver bland annat i läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf-94) att:  
Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra. 
Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen.1 
Detta innebär följaktligen att jag som blivande pedagog förväntas organisera undervisning 
som både är omväxlande för eleverna och ger dem bredden.  
 
Samtidigt pågår en livlig debatt i samhället om skolans uppdrag och vad den skall syfta till. 
Vissa hävdar bestämt att skolan har fått för stort ”fostrande” ansvar och bör återgå till den mer 
traditionella kunskapsförmedlande rollen och andra menar att skolans bör, för att hålla jämna 
steg med samhällsutvecklingen och dess krav, förse eleverna med färdigheter genom 
processen/arbetssätten. Alltså i större grad inrikta sig på hur eleverna lär sig än vad.  
 
Detta sammantaget väcker en nyfikenhet hos mig att undersöka vad eleverna själva har för 
erfarenheter av skolan och de kunskaper som den skall förmedla. Har eleverna fått med sig, 
som uppdraget anger, mer än ”bara” ren faktakunskap, och i så fall vilken kunskap? Därför 
ämnar jag att i denna undersökning försöka få en uppfattning av hur elever som gått ut hotell 
och restaurangprogrammet och som idag är yrkesverksamma uppfattar skolans arbete och vad 
de, sett ur deras nuvarande perspektiv, tycker har varit användbar kunskap.  
 
Jag hoppas att denna undersökning, för mig som blivande lärare, ska fungera som redskap i 
min framtida undervisning så att jag på bästa sätt kan främja elevernas kunskapsinlärning.  
  
 
 

Man har sina små nöjen 
Man har sin ängslan och sin oro, 
man har sorger och glädjeämnen, 
ingendera tar ut det andra, 
ingenting är något annat än det är, 
det är obeskrivligt. Man kan berätta, 
säga som det är, så gott det går. 
Tänk om vi alltid visste vad vi gjorde!2 

 

                                                 
1 Läroplaner för de frivilliga skolformerna (Lpf-94). 
2 Utdrag ur dikten ”lagårdsperspektiv”, Johnsson (1989)  
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1.2 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att se vilka kunskaper, förutom rena faktakunskaper, före 
detta elever på hotell och restaurangprogrammet har tillägnat sig i skolan. Vidare är syftet att 
se hur dessa idag yrkesverksamma människor uppfattar skolans arbete och vad de, sett ur sitt 
nuvarande perspektiv, tycker har varit användbar kunskap. 
 

1.3 Frågeställningar 
För att få mitt syfte besvarat har jag arbetat utifrån följande frågeställningar: 
 

• Tycker eleverna att de har tillägnat sig någon annan kunskap än ren faktakunskap på 
hotell och restaurangprogrammet, i så fall vilken?  

 
• Anser de att deras syn på denna kunskap har förändrats sen de gick ut skolan? 

 
• Har de haft nytta av den kunskapen i sitt nuvarande yrkesliv och i så fall hur? 
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2. Teorier och forskning 
Utifrån mitt valda syfte och mina frågeställningar så kommer jag här nedan att beskriva 
utvalda delar av det som finns forskat kring kunskap och yrkesutbildning. Dessa historiska 
perspektiv och teorier är det som till stor del ligger till grund för dagens syn på kunskap och 
skolans uppdrag, alltså programmål och läroplaner.   
 
Inledningsvis börjar jag med att i stora drag redogöra för yrkesutbildningens innehåll. Sedan 
återges skolan och pedagogernas uppdrag i form av delar av vad som står skrivit i skolans 
läroplan för frivilliga skolformer och i hotell och restaurangprogrammets kursmål. Vidare har 
jag sammanställt några teorier och forskningsresultat om kunskapsindelningar, synen på 
kunskap och hur den skapas.  

2.1 Yrkesutbildningens innehåll 
I början på 1990- talet gjorde man om samtliga gymnasieprogram. De tidigare yrkesinriktade 
programmen gjordes om från två till treåriga och kurserna blev modulindelade, vilket innebär 
att samma kurs kan ges till elever på olika program. Elever på de yrkesförberedande 
programmen läser både yrkesinriktade ämnen (karaktärsämnen) och allmänna ämnen 
(kärnämnen). I samband med denna förändring så utökades också kärnämnena. Syftet med 
denna förändring var bland annat att sudda ut kompetensgränserna och jämställa 
yrkesutbildningen med den allmänna gymnasieutbildningen. Man ville också försöka minska 
statusskillnaderna mellan andens och handens arbeten.3  
 
Hotell- och restaurangprogrammet har två inriktningar:  

• Hotell - med fördjupning av kunskaper för att kunna arbeta med hotell- eller 
konferensservice.  

• Restaurang och måltidsservice – med fördjupning av kunskaper i matlagning eller 
servering.4  

Tanken på färdigutbildning är inte längre aktuell utan utbildningarna skall nu förbereda för 
såväl kommande yrkesarbete som för fortsatta studier vid högskola. Den yrkesinriktade 
utbildningen skall också erbjuda alla elever minst 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning 
(APU)5.  
 
Undersökningar som har gjorts har visat att fördelarna med arbetsplatsförlagd utbildning är att 
eleverna ges möjligheter till träning i ”riktiga” situationer och att detta höjer deras motivation 
och förståelse för yrkesområdet. De nackdelar man sett med APU: n är att det kan bli en hel 
del ”dötid”, när eleverna bara får stå och titta på och att inte handledarna har tillräckligt med 
tid till eleverna.6    
 
För att öka intresset och utveckla arbetsformer inom yrkesutbildningen har Skolverket fått 
uppdraget att utarbeta ett valbart alternativ till skolförlagd yrkesutbildning. Detta förslag skall 
ses som ett alternativ till skolförlagd gymnasial utbildning. Elever som vill genomföra sin 
gymnasieutbildning med en större andel av utbildningen förlagd till arbetslivet inom ett 
specifikt yrkesområde skall ha möjligheten till detta genom den gymnasiala 
lärlingsutbildningen.7  

                                                 
3 Linde, G (2000) 
4 Skolverkets nationella program, hotell och restaurangprogrammet. 
5 Linde, G (2000) 
6 Sällström, B (2002) 
7 Skolverket, gymnasial lärlingsutbildning (2007) 
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Det som bland annat skiljer ett skolförlagt nationellt program från gymnasial 
lärlingsutbildning är att eleven skall genomföra minst en tredjedel av utbildningens på en eller 
flera arbetsplatser.8  

2.2 Kunskapsuppdraget 
I dagens läroplan och hotell och restaurangprogrammets programmål, som ligger till grund för 
hela utbildningsuppdraget som skolan och pedagogerna har, står bland annat att eleverna 
under sin utbildning skall utveckla initiativförmåga, servicekänsla och förmåga att möta 
gäster med olika behov och bakgrund. Dessutom står att eleverna efter fullföljd utbildning 
skall kunna arbeta både på egen hand och i arbetslag på ett ansvarsfullt och yrkesmässigt sätt.9  
Lpf-94 skriver också att 

Skolan skall förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den 
gemensamma referensram som alla i samhället behöver. Eleverna skall också 
kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och 
snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny 
kunskap blir därför viktig. Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska 
fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis 
närmar sig eleverna ett alltmer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.10 

 
När man läser målen och syftena i de olika kurserna som förkommer på Hotell och 
restaurangprogrammet så är det några färdigheter som är återkommande, några av dessa är 
bland annat att utveckla:  

• initiativförmåga 
• ekonomiskt tänkande 
• insikt om företagandets villkor 
• ge eleverna möjlighet att ta ställning i moral och etikfrågor som rör mat och alkohol  

samt att ge kunskaper om service och samspelet mellan människor11 

 

2.3 Vad är kunskap 
Kunskap är enligt NE ett mångfacetterat begrepp och synonymt används exempelvis 
kunnande, vetande, vetskap, kännedom, erfarenhet, insikt, lärdom och vishet.12  Ordet 
kunskap har med kunna att göra. I samband med att kunna används också ordet veta. När vi 
vet något så kan vi något. Kunskap skall inte förväxlas med information. Informationen skall 
ses som ett material för kunskapen. Förväxlingen beror, enligt Liedman, på att människans 
hjärna jämförs med datorernas. Men skillnaden är att medan en dator endast behandlar 
uppgifterna kliniskt så är människan en tänkande och kännande varelse, men hon är också en 
historisk varelse. Genom vår historia förs kunskaper vidare genom generationer.13 
 
Kunskaperna införlivas genom våra sätt att leva och uppleva världen och blir en del av vår 
identitet, kunskap och information är också i grunden olika men ändå relaterade till 
varandra14. Information kan ses som ett resultat av enskilda eller kollektiva 
                                                 
8 Skolverket, gymnasial lärlingsutbildning. (2007) 
9 Skolverkets nationella program, hotell och restaurangprogrammet. 
10Läroplaner för de frivilliga skolformerna (Lpf-94). 
11Skolverkets nationella program, hotell och restaurangprogrammet 
12Nationalencyklopedins ordbok 
13 Liedman, S-E (2001) 
14 Ibid. 
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kunskapsprocesser, men för att informationen skall införlivas som kunskap hos människor så 
måste den bearbetas och infogas i den egna kunskapsmassan. Liedman menar även att ingen 
kunskap är bestående utan måste underhållas och förnyas och att hela livet är en lärprocess.15  

 

2.4 Kunskapens indelning 

2.4.1 Praktisk och teoretisk kunskap 
Människan har genom hela historien försökt att på olika sätt skaffa sig kunskap om sig själv, 
samhället och om naturen, i syfte att bättre förstå sin situation och den tillvaro vi finns i. 
Filosofi, vetenskap och forskning har varit aktiviteter som har används för att finna svar och 
försöka förstå hur saker och ting fungerar. Att kunna skilja mellan att säkert veta och att tro, 
eller att kunna skilja säker kunskap från att uttrycka en åsikt är en långvarig tradition med 
rötter i den grekiska antiken.16  
 
Redan under den tiden så delade man in kunskapen i olika delar. Gustavsson tolkar 
Aristoteles och Platons indelningar på följande sätt: 

• Vetande sådant som är nödvändigt betingat och inte kan förhålla sig på annat sätt och 
för evigt är desamma. Att vara övertygad om ett sakförhållande och veta 
anledningarna till det. 

• Kunnighet kopplas till framställning och handling. Kunnigheten knyts till 
framställningen av olika produkter. 

• Klokheten det som utmärker den kloke är denne kan överväga sådant som är gott och 
nyttigt med hänsyn till ett gott liv överhuvudtaget17. 

 
Platon menade att det som skiljer en åsikt från att ha kunskap att vi kan ange goda skäl för det 
vi tror eller håller för sant. Att kunskap är detsamma som sann och välgrundad tro (vetande).  
 
Aristoteles menade att hantverkaren behövde och använde en annan form av kunskap än den 
som filosofen behövde när han funderade på livets mönster. Han menade att det i huvudsak 
finns två slag av handlingar. En som är inriktad mot tillverkning och skapande och som 
kännetecknas av att själva syftet med handlingen är inbyggd i den (kunnighet). 
Den andra var den som syftar till gott liv för människan. Den kunskap som behövs för att 
politiskt eller etiskt göra det bättre för människan (klokhet).18   
 
Allmänt brukar man skilja mellan att veta och att kunna, där kunna innebär att man har en 
färdighet, en förmåga att utföra något praktiskt. Vad vi utför har vi sällan ord för att uttrycka, 
men vi kan ändå åstadkomma det med våra händer eller genom våra handlingar 
Vi kan lite förenklat dela in dessa tre kunskapsformer, vetande, kunnighet och klokhet, i två 
former av kunskap. En teoretisk och en praktisk, där den första definierar kunskap med 
utgångspunkt från sann och berättigad tro och den andra som tar sin utgångspunkt i 
människans handlingar. En central tanke idag när vi talar om praktisk kunskap är att vårt 
handlande och vår förmåga till reflektion hänger samman, vi tänker och vi gör på samma 
gång.19 
                                                 
15 Liedman, S-E (2001) 
16 Gustavsson, B (2001) 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid.  
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2.4.2 Skolverkets indelning och definition av kunskap 
Gustavsson redogör hur Skolverket har definierat och delat in kunskapen i följande fyra 
indelningar:  

• Faktakunskap som information, regler och konventioner, utan åtskillnad mellan ytlig 
och djup kunskap eller mellan olika sätt att förstå samma fenomen. 

 
• Förståelsekunskap, som i motsats till fakta sägs ha kvalitativ karaktär, att förstå är att 

uppfatta meningen eller innebörden i ett fenomen. 
 

• Färdighetskunskap som att vi vet hur något skall göras och kan genomföra det. 
 

• Förtrogenhetskunskap som bakgrundskunskap eller kunskapens tysta dimension i en 
kunskap som är förenad med sinnliga upplevelser och som kommer till uttryck i 
bedömningar.20  

Och som jag nämnde i inledningen är skolans uppdrag att dessa kunskapsbegrepp skall 
samspela med varandra och inte ensidigt betona den ena eller andra formen. 

 

2.4.3 Tysta och uttalade kunskaper 
Molander gör en annan indelning och tolkning av kunskap än Skolverket, där han istället 
delar in kunskapen i uttalade kunskaper och tysta kunskaper:  

• Påståendekunskap - kunskap uttryckt genom påstående. 
• Färdighetskunskap - kunskap i form av kunnande eller färdighet, att kunna göra olika 

saker. 
• Förtrogenhetskunskaper – kunskap i form av förtrogenhet med olika fenomen. Bakom 

detta finns viktiga insikter, inte minst genom tyngdpunkten på förtrogenhet. 
 
Här vill Molander uppmärksamma tudelningen av kunskap, där påståendekunskapen eller det 
som brukar kallas för teoretisk kunskap är uttalad kunskap, medan de övriga två är former av 
det som brukar kallas för tyst kunskap.  Han exemplifierar det med ett påstående som att - 
massa är lika med energi inte är särskilt svårt att uttala utan att det väsentliga är man förstår 
de ingående begreppen och de användningssammanhang som de hör hemma i. Annars handlar 
det bara att kunna upprepa dem som vilket eko som helst och blir då i och med detta, tom 
kunskap. Detta gäller alla språkliga uttryck, vår förståelse och vårt handlande, som är i någon 
mening tysta, ger orden en innebörd. Molander menar därför att all kunskap i grunden är 
tyst.21 
 

2.5 Synen på kunskap  
Den klassiska koden som utvecklades i antikens bildningsideal var indelad i sju olika 
lärdomsgrenar, Trivium och Quadrivium. Trivium bestod av grammatik, dialektik och retorik 
och quadrivium av geometri, aritmetik, astronomi och musik. Den humanistiska inriktningen 
skulle syfta till att, bland annat genom läsning av grekiska och latin, ge goda vanor att träna 
uthållighet, minne och argumentationsteknik, medan de naturvetenskapliga ämnena, med 

                                                 
20 Gustavsson, B (2002) 
21 Molander, B (2000) 
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matematik som huvudinriktning, skulle leda till att träna intellektet och det logiska tänkande. 
22 
 
Naturvetenskapen fick under 1600- 1700-talen en starkare ställning som bildningstanke och 
den nya kunskap som naturvetenskaperna gav, de s.k. realämnena. Kampen mellan en 
humanistiskorienterad läroplan och en naturvetenskaplig var emellanåt hård. Man kan till viss 
del se kampen som en maktstrid mellan olika grupper i samhället. Den mer nyttobetonade 
naturvetenskapen stod folket närmare, de önskade att den dominerade klassens 
bildningsmonopol skulle brytas. 
 
Denna indelning av humanistiska och naturvetenskapliga ämnen speglas fortfarande i dagens 
skola och uppdelning av programinriktningar. Under denna period handlade inlärning till 
största delen om åskådlighetsundervisning eller det man kallar för förenklingspedagogik. 
Detta innebar i stora drag att man undanröjde varje tankesvårighet för barnet och 
undervisningen framställdes på ett lättillgängligt, tydligt och förenklat sätt. 
 
Fram till 1800-talets början hade ingen vetenskaplig framställning gjorts av pedagogikens 
problem. Den första sammanhängande pedagogiska teorin utvecklades först nu av Johann 
Friedrich Herbart, tysk filosof och pedagog. Hans hade en klassisk bildningstanke och hans 
filosofi byggde till stor del på associationspsykologi, intresse och den spontana 
uppmärksamheten. 23  
 
Först i mitten på 1800- talet, när folkskolan infördes i Sverige kom kravet att skolan skulle 
lösa upp denna maktkamp genom en läroplan som satte moralen och en gemensam 
värdegrund i fokus. Detta innebar att det kom att anses som en självklarhet i det vi brukar 
kalla för, den disciplinerade pedagogiken, att det i förskolelärarens uppgifter ingick att fostra 
barnen, lära dem hålla sig rena och hela, veta hut och hyfs, gudsfruktan och respekt för 
överheten och ståndpersoner.   
 
Lindqvist skriver också att när samhällsstrukturen sedan förändrades under 1900-talet och 
industrialiseringen ökade medförde det att skolans uppdrag snarare blev att utbilda arbetskraft 
och man mer och mer började diskutera den allmänna utbildningen och dess inriktning. Synen 
på fostran började ifrågasättas och istället framhölls utbildningens nytta. Som en rörelse mot 
den herbartianska pedagogiken uppstod progressivismen. 
 
Den progressiva pedagogiken bygger på att barnen är i fokus och betonar också vikten av 
praktiska uppgifter i undervisningen. Progressivismen vill i praktiken leda till att överbrygga 
klyftan mellan tanke och handling genom att eleverna i skolan ska få utföra praktiska 
uppgifter. Det är av stort vikt att undervisningen anknyter till det praktiska, det verkliga, samt 
till de erfarenheter barnen har.  
 
Utbildningen ska vara nyttig både för individen och för samhället. Det blev i och med 
införande av denna pedagogik inte lika accepterat att fostra barnen i skolan. Lärarens roll 
skulle vara stödjade och vägledande. Denna progressiva pedagogik har i sin undervisning lagt 
stor vikt vid grupparbeten, projektundervisning och konstnärligt skapande.24  
 

                                                 
22 Lindqvist, G (1999) 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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2.5.1 Kunskap och fostran 
Donald Broady menar att även om agan har förbjudits sen vi frångick den disciplinerande 
pedagogiken, så lever tanken kvar att vi ska fostra våra elever i mer än bara skolämnena. 
Under 1900-talet har det bara blivit mindre och mindre öppet, och idag är det vad han kallar 
den dolda läroplanen25. 
 
Broady är starkt kritisk till vad eleverna lär sig i skolan idag, och menar att de inte lär sig 
ämnen som matematik och grammatik, utan att eleverna lär sig att bete sig på ett visst sätt i 
skolan. De långsammare eleverna lär sig inte faktakunskaper, utan istället att de är dumma 
och inget kan och inget förstår. Risken med att skolans fostrande roll är dold, menar han är att 
pedagogerna inte är medvetna om vad de lär ut i klassrummet. Är man inte medveten om vad  
man lär ut, så kan man inte heller ha en plan för hur man ska göra det, och den pedagogiska 
tanken försvinner. Den dolda läroplanen är ofta dold för skolledning och lärare men inte lika 
dold för eleverna.26  
 
Han menar att skoldebatten, där man ställer kunskapsförmedling mot fostran är absurd. Att 
man som lärare inte kan välja det ena eller det andra, utan att den viktigaste fostran sker i 
undervisningen, vare sig man vill eller inte. Det är denna fostran eller om man så vill, dessa 
krav, som man idag kommit att kallat för ”den dolda läroplanen”. Några av dessa krav kan 
vara att: 

• kunna arbeta individuellt 
• att vara uppmärksam 
• att kunna vänta 
• att kontrollera sig motoriskt och verbalt 
• kunna uttrycka egna erfarenheter 
• att underordna sig lärarens osynliga auktoritet 

 
Vidare säger han att dessa krav blev ”dolda” i och med progressivismens införande. Att dessa 
krav var tydligt uttalade i skolans och lärarens uppgifter innan ideologins införande.27 
 

 

2.6 Hur skapas kunskap? 

2.6.1 Kunskap i ett sociokulturellt perspektiv 
Med ett sociokulturellt perspektiv på lärande är det lika viktigt att fokusera på den verksamhet 
som bedrivs som den lärande individen. En elev som lär kopplar samman den nya kunskapen 
med det som eleven redan vet sedan tidigare och detta gör att kunskapen varieras beroende på 
vem som lär sig. Kunskap är något som varierar från grupp till grupp och det är inte något 
som kan överföras från lärare till elev. Man kan se kunskap som något som byggs upp i 
samspel mellan individer. En elev sägs ha tagit till sig information och gjort den till kunskap 
när eleven har integrerat informationen med sin kunskapsstruktur, som bland annat består av 
värderingar och attityder och inte kan skiljas från den. Kunskaperna måste också förankras i 
elevens livsvärld, där huvudmålet för inlärning är att eleven skall förstå sig själv och få en  

                                                 
25 Broady, D (2004) 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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omvärldsförståelse. Eleven skall också kunna handla som individ och fungera i olika sociala 
sammanhang och grupper. 28 
 
Vygotskijs29 syn på hur kunskap skapas, som i allra högsta grad är aktuell i dagens 
pedagogiska syn, handlade om att lärarens roll bör vara handledande.  
Han menade att all psykologisk utveckling utgår från ett gemensamt handlande där individen 
lär sig att behärska dessa handlingar för att sedan kunna utföra dem själv. Skillnaden mellan 
det som individen kan utföra själv och tillsammans med andra kallade han den närmaste 
utvecklingszonen (Zone Of Proximal Development).30  
 
Han framhöll också vikten av att eleven lär sig att tänka och arbeta intellektuellt och på ett 
forskande sätt. Lärarens roll, är inte med detta sätt att se, uppfostrande, utan läraren skall 
istället organisera den sociala miljön. Vidare menade han att det krävs en aktiv elev, en aktiv 
lärare och en aktiv miljö och att det är den sociala miljön som utvecklar elevens handlingar.  
Vygotskij säger också att det är dynamiken mellan dessa egenskaper som är avgörande för om 
eleven skall utvecklas och erövra kunskap.31   

 

2.6.2 Kunskap sett ur ett yrkesförberedande perspektiv 
Praktiska kunskapsområden har i allmänhet, i dubbelbemärkelse, underordnats den teoretiska 
kunskapen. När det inte handlat om rent kroppsarbete så har den uppfattats som uttryck för 
någon bakomliggande teoretisk kunskap eller intellektuell förmåga. Vidare har den praktiska 
förmågan/kunskapen ansetts mindre värd än den intellektuella/teoretiska.  
 
Denna dubbla underordning av det praktiska och det teoretiska, är djupt rotad i västerländsk 
vetenskap och filosofi. Molander menar att mänskliga handlingar är grundläggande för all 
kunskap och är ett mer realistiskt sätt att se på kunskap. Mot denna bakgrund har hans försök 
att skapa en kunskapsteori för praktisk kunskap, med boken – kunskap i handling, snarare 
blivit ett försök att förstå kunskap i handling överhuvudtaget och inte ett försök att urskilja en 
särskild kunskapsteori från teoretisk kunskap. I centrum vill han istället sätta den levande 
kunskapen. Han menar att akademiska gränsdragningar och bibliotekens 
klassifikationssystem, ger sken av fasta gränser mellan de olika formerna, vilket är 
vilseledande.32  
 
”Tyst kunskap” blev ett centralt uttryck i diskussioner om yrkeskunnande under 1980-talet. 
En innebörd av ”det tysta” är - det ordlösa överförande av kunskaper, att visa genom att göra. 
Enligt Molander så skriver Michael Polanyi i boken - The Tacit Dimension, att vi vet och kan 
mer än vi kan uttrycka i ord. Han talar om ”tacit knowing” där verbformen är väsentlig 
eftersom han vill betona kunskapens aktiva och personliga sida. Där vi exempelvis kan känna 
igen saker och vi kan göra saker utan att kunna tala om hur vi känner igen något eller exakt 
hur vi gör. Tyst kunskap kan bland annat förmedlas och skapas genom föredöme (exempelvis 
från mästare till lärling), övning och personlig erfarenhet. 33 

                                                 
28 Dysthe, O (1996) 
29 Rysk psykolog och sedermera lärare 1896-1934 
30 Lindqvist, G (1999) 
31 Ibid. 
32 Molander, B (2000) 
33 Ibid. 
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Studier som har gjorts av Skolverket har visat att elever på program med yrkesämnen brukar 
betona hur viktigt det är att undervisningen känns verklighetsförankrad och användbar. De lär 
sig oftast från praktik till teori istället för tvärtom. Många av eleverna som går de 
yrkesförberedande programmen vill hellre lära sig genom att ”göra” än att ”höra” och att de 
inte har tålamod att lyssna på långa föreläsningar. De uppskattar heller inte långa läs och 
skrivuppgifter. För att leva upp till dessa elevers önskemål och behov krävs en pedagogik som 
bygger på omväxling och verklighetsanknutna övningar. Ämnesintegrerade arbetssätt är också 
en förutsättning för att eleverna skall se helheten, känna engagemang och lust och i och med 
detta själva ta ansvar för sin kunskapsinlärning.34   
 
Skolverkets studier visar också på att många av dessa elever har valt ett yrkesinriktat program 
för att komma bort från grundskolans generella undervisning och vill finna en egen identitet 
och känna delaktighet i en yrkeskultur.35 
 
Att utbilda sig till ett yrke innebär mycket mer än att lära sig de metoder och färdigheter som 
yrket kräver. Det handlar till stor del om att skaffa sig en identitet och uppnå en social 
position. Genom att individens identitet och självbild är en väsentlig del av lärandet, så skapas 
också en lojalitet mellan den lärande och yrket, mellan mästaren och lärlingen. Eleven är 
därför tvungen att acceptera mästarens auktoritet, efter som denne gestaltar den position 
lärlingen själv vill uppnå.36  
 

2.7 Pedagogiska inriktningar 
Steinberg menar att de idag vanligaste indelningarna på vad skolan bör förmedla och hur den 
skall göra det är, förmedlingspedagogik, aktivitetspedagogik och processpedagogik. Hans 
tolkning på vad som kännetecknar dessa olika inriktningar är sammanfattningsvis:37 

2.7.1 Förmedlingspedagogiken  
Läraren är den ursprungliga kunskapskällan och dennes uppdrag är att föra över och förmedla 
kunskap till eleverna. Här definieras kunskapen mest som fakta, basfärdigheter och 
information.  
 
Eleven är mottagare för lärarens information och denne läser, lyssnar och skriver. 
Förmedlingspedagoger kännetecknas av föreställningen att eleven redan bör vara motiverad, 
visserligen ser denne som sin uppgift att göra innehållet intressant och engagerande. Men 
eleverna skall själva förstå nyttan med kunskapen och det är inte pedagogens uppgift att 
motivera eleverna.  
 
Skolan ses som den primära platsen för inlärning, även om dagens förmedlingspedagoger 
förstår att man kan lära sig genom kamrater, Internet och dylikt så föredrar de mer 
traditionella inlärningssätt. De typiska metoderna är föreläsningar, uppsatser, repetitionsfrågor 
och instuderingsuppgifter.  
 
Den traditionella utvärderingsformen är det skriftliga provet. Dessa pedagoger anser att betyg 
behövs för att höja motivationen och ge feedback på elevens prestationer.  

                                                 
34 Skolverket (2002) 
35 Ibid. 
36 Säljö, R (2000) 
37 Steinberg, J (2004) 
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Steinberg menar att eftersom så många missbrukat denna pedagogiska form så det är lätt att 
ironisera den. Problemet med denna pedagogik är att den inte i tillräcklig utsträckning, som 
krävs i dagens moderna samhälle, tränar eleven i ansvarstagande, självdisciplin, självinsikt 
och samarbete. Dock tillägger han att det finns goda förmedlingspedagoger och att man inte 
behöver överge dessa inlärningsmetoder helt.38  
 

2.7.2 Aktivitetspedagogiken:  
Läraren fungerar mer som en partner för sina elever, dennes främste uppgift är att motivera 
eleverna och om så krävs underhålla för att göra undervisningen intressant. Här handlar 
kunskapen mer om att eleven också skall kunna förstå och se sammanhang och kunna 
tillämpa och analysera sin kunskap. Eleven är en deltagare i undervisningen och man 
diskuterar tillsammans med handledare och övriga elever tillvägagångssätt och mål med 
undervisningen.  
 
Skolan som fortfarande är den primära platsen för inlärningen skall fungera och ses som en 
rolig, avspänd och omväxlande arbetsplats där alla får plats. Metoder för denna pedagogiska 
form kan vara dramaövningar, spel, diskussioner, grupparbeten och redovisningar. Man 
använder textböcker i mindre omfattning än i förmedlingspedagogiken.    
 
Utvärdering och bedömning har här en större variation. Eleverna kan själva få konstruera sina 
prov, frågorna har en mer analyserande och resonerande karaktär, man använder mer muntliga 
förhör och man värderar elevarbeten såsom uppsatser och redovisningar högre.  
 
Fördelen med denna pedagogiska form är, enligt författaren, att den sätter pedagogisk 
metodik i centrum. Nackdelen är att detta i sin tur gör lärarrollen svårare och mycket mer 
psykologiskt och fysiskt krävande39. 

 

2.7.3 Processpedagogiken 
Läraren förvandlas från förmedlare och underhållare till handledare, mentor och uppföljare.  
Kunskapen utvecklas och sker stegvis. Hur man lär sig är viktigare än vad man lär sig, man är 
mindre fast i ämnen och tänker mer tvärvetenskapligt.  
 
Eleven skall tränas i ansvarstagande, självdisciplin, självinsikt och samarbete och den 
förväntas spela en aktiv roll när det gäller att bestämma vad den skall lära sig och hur. Med 
denna pedagogiska inriktning utgår man ifrån att eleven är motiverad, att alla elever har en 
inbyggd motivation och lust att lära.  
 
Utvärdering och bedömning sker genom PM och uppsatser, redovisningar, uppvisningar, 
utställningar, praktikredogörelser, portfolio40 och utvecklingssamtal. Prov kan förekomma 
men skall helst innehålla analytiska och resonerande frågor så eleven kan demonstrera sin 
förståelse.41  
 
                                                 
38 Steinberg, J (2004) 
39 Ibid. 
40 En metod för att dokumentera processer. 
41 Steinberg, J (2004) 
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Metoder för denna pedagogiska inriktning är grupp-, tema- och projektarbete, problembaserat 
lärande, upplevelsebaserad inlärning, ”action learning-program” och ”self-managed learning”, 
äventyrs-, laborativ och övningsbaserad inlärning.  
 
Processpedagogiken menar att kunskapens kvalitet är viktigare än kvantitet, denna 
pedagogiska tanke bygger på att det numera finns så stor kunskapsmängd att skolan inte har 
en chans att gå igenom allt som är viktigt. Utan strävan med denna undervisning bör snarare 
vara att ”lära sig att lära” och ge eleverna tiden att göra djupdykningar i kunskapssökandet.  
 
Eleverna lär sig då att söka, samla, sammanställa och presentera information, samarbeta med 
andra och även analysera vad de varit med om. Steinberg menar att processpedagogiken både 
främjar kunskap och inlärningsprocessen samtidigt som den medför social träning och 
samverkan. Den tar hänsyn till individen, uppmuntrar kvalitetstänkande och tränar samarbete, 
ansvarstagande och självdisciplin.42  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
42 Steinberg, J (2004) 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 
Forskning kan vara kvantitativt inriktad eller kvalitativt inriktad där det förstnämnda innebär 
att man vid datainsamlingen utför mätningar och sedan använder sig av statistiska metoder 
när det insamlade materialet analyseras och bearbetas. I motsats till detta innebär kvalitativ 
forskning att man i insamlandet av data inriktar sig på kvalitativa intervjuer och analyser av 
textmaterial43. 
 
Eftersom jag genom mina frågeställningar vill försöka förstå hur eleverna ser på kunskap och 
vad de tycker de fått med sig från sin yrkesförberedande utbildning och ut i arbetslivet så har 
jag valt en kvalitativ undersökningsmetod. Min ambition är även att försöka förstå hur 
eleverna ser, känner och upplever det de lärde sig i skolan. Denna metod innebär att jag kan 
gräva djupare utifrån de svar jag får. Detta i sin tur innebär ett fylligare och mer uttömmande 
svar mot om jag valt en kvantitativ undersökning. Jag använde mig av en intervjuguide (se 
bilaga), där min strävan var att ha med så öppna men samtidigt tydliga frågor som möjligt. 
Denna guide fungerade som en mall för intervjun och svaren byggdes på av följdfrågor som, 
ge exempel, beskriv, hur, var, när.  
 
Trots att det rekommenderas i flera av de böcker jag läst om kvalitativa intervjuförfaranden 
(se fotnoter), att man lämpligen börjar intervjun med allmänna frågor, för att sedan smalna av 
dem i mitten av intervjun och avsluta med mer allmängiltiga frågor, så valde jag att frångå 
dessa rekommendationer. Detta för att mina egna erfarenheter av folk från dessa branscher är 
att man föredrar och är van att arbeta på ett konkret och praktiskt handlande sätt. Samtidigt 
befarade jag att om jag inlett intervjun med exempelvis frågan - beskriv vad kunskap är för 
dig? Så hade detta kunnat leda till att den intervjuade hade upplevt frågan som ”flummig” och 
tappat intresse för mina följdfrågor. Därför har min strävan varit att konkretisera frågorna så 
tydligt som möjligt och satt in dem i ett sammanhang.  
 

3.2 Val av intervjupersoner 
Jag har valt att intervjua personer som tidigare läst på ett gymnasialt Hotell och 
restaurangprogram. Jag begränsade mig, av praktiska och tidsmässiga skäl, till en skola. 
Denna valda skola har riksintag, vilket innebär att det är relativt höga intagningspoäng och de 
elever som läser här är i regel motiverade. En undersökning som nyligen gjorts, av skolan, har 
visat att en stor andel av de elever som läst på denna skola väljer att jobba med yrken som är 
kopplade till utbildningen. De jag valde att intervjua är alltså, före detta elever från denna 
skola. De har gått ut skolan för mellan 2 och 12 år sedan och arbetar idag som kockar, 
servitriser, krögare, restaurangchef, hovmästare och på turistbyrå. Jag har intervjuat sju 
personer från båda könen och i åldrar 20 till 31 år.   
   
Mitt urval av dessa personer gick till så att jag satt på den berörda skolan och drog ut 
klasslistor med personnummer (listorna fick inte lämna byggnaden) och sökte via 
skatteförvaltningen efter adresser. Jag lyssnade sedan runt bland lärarna om de kände till vilka 
av dessa personer som bodde inom rimligt avstånd och som jobbade inom branschen. Jag fick 
en gedigen lista på namn och lärarna vet inte vilka av dessa jag kontaktat eller intervjuat. Jag 
valde att använde mig av lärarnas information om var eleverna jobbade idag, för att få en bra 
                                                 
43 Patel, R & Davidsson, B. (1991)  
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spridning på yrkesroller. Dessa val grundade sig på att jag ville se om man trots sina olika 
yrkesroller hade en samstämmig syn på vilken kunskap som var till nytta i sin yrkesroll, 
eftersom alla yrken är inom servicebranschen. Samtliga jag kontaktat för förfrågan om 
deltagande har tackat ja.    

3.4 Intervjuförfarandet 
Trost belyser i sin bok skillnaderna mellan hans och Kvales sätt att se på förhållandet mellan 
den intervjuade och den som intervjuar. Trost menar att enligt Kvale så sker i intervjun något 
mellan de två, därför skriver han också inter vju och mellanrummet skall symbolisera ett 
utbyte av synpunkter mellan de två. I motsats till Kvale menar Trost att intervjuarens uppgift 
är att ställa frågor och lyssna men inte dela med sig av sina egna handlingar eller åsikter, för 
att man då riskerar att påverka den man intervjuar och dennes svar på frågorna.44 
 
I mina egna intervjuer så använde jag mig av båda dessa förhållningssätt. Eftersom jag 
intervjuade personer inom hotell, turism och restaurangbranschen och själv har lång 
erfarenhet av denna bransch, så tyckte jag det var viktigt att skapa en förtroenderelation till 
dessa människor för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Detta innebar att jag 
innan själva intervjun startade småpratade med deltagaren och berättade för dem vad jag har 
jobbat med och på vilka olika ställen, vilket i sin tur ledde till att intervjudeltagaren också 
berättade om sina erfarenheter. Vi höll oss alltså neutrala till ämnesfrågorna som sedan 
intervjun handlade om, men skapade en kontakt genom förståelse för branschen och 
gemensamma arbetsroller. När sedan själva intervjun startade så strävade jag efter att hålla 
mig så neutral som möjligt och aktivt och intresserat lyssna till vad den intervjuade berättade. 
Jag försökte också att inte forcera fram, utan lät den intervjuade berätta så uttömmande som 
möjligt kring frågorna och få god tid på sig att fundera.  
 
Platsen för dessa intervjuer har varit skiftande, några av dem har ägt rum på den intervjuades 
arbete i enskildhet och några av dem på ett café i en avskild hörna. Vi har via telefon kommit 
överens om en lämplig plats för intervjun och i de fall där intervjun ägt rum på deras 
arbetsplats så har den intervjuade själv föreslagit detta. Om de inte själva har kommit med 
något förslag på plats så har jag föreslagit ett café där vi haft tillgång till avskildhet. 
 
Intervjuerna spelades in på band, detta för att under intervjun kunna ge informanten full 
uppmärksamhet och för att kunna gå igenom all information noggrant efteråt vid 
bearbetningen av materialet. Att spela inpå band är också något som rekommenderas vid 
kvalitativa intervjuer eftersom sättet informanten talar på (tonfall och pauser till exempel) kan 
ha stor betydelse45. Under intervjun fördes också anteckningar eftersom jag upplevde att detta 
kunde bidra till att formulera så givande följdfrågor som möjligt.  
 

3.5 Tillförlitlighet 
När information samlas till en undersökning är det viktigt att noga tänka igenom att man 
undersöker det man verkligen vill undersöka. Har man gjort detta sägs man ha god validitet. 
Men man måste också veta att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt, dvs. att 
reliabiliteten är god. För att försäkra sig om att validiteten är god kan en utomstående som är 
väl insatt i problemområdet noga granska mätinstrumentet. I mitt fall bad jag min handledare 
granska min intervjuguide. För att kontrollera om god reliabilitet kan uppnås kan intervjuer 

                                                 
44 Trost, J (2005).  
45 Johansson, B. & Svedner, PO. (2004)  
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spelas in på band. Att på detta sätt bevara det som sagts gör det möjligt att spela upp intervjun 
så många gånger att man till slut är helt säker på att ha uppfattat allt riktigt. 46  
 
För att bli varse om den tänkta tekniken för insamlandet av information fungerar kan en 
pilotstudie genomföras. En pilotstudie går till så att undersökningen utförs i liten skala på en 
grupp som väl representerar den egentliga undersökningsgruppen. Pilotstudien kan på så sätt 
göra det möjligt att omarbeta frågor och formuleringar som inte fungerat enligt 
förväntningarna så att intervjun fungerar så bra som möjligt sedan i den egentliga 
undersökningen47 Innan jag började dessa, riktiga, intervjuer så genomförde jag två 
testintervjuer. Detta gjorde jag både för att prova mina frågor och för att samtidigt få 
möjlighet att träna på att intervjua.  
 
Jag har, som jag tidigare nämnt, endast använt min intervjuguide som en stödmall och i denna 
finns endast de övergripande frågeställningarna. I intervjuerna har jag sedan byggt vidare med 
följdfrågor och försökt grävt djupare utifrån de svar jag fått.  

 

3.6 Avgränsning 
• Studien omfattar uteslutande kunskaper såsom förståelsekunskap, färdighetskunskap 

och förtrogenhetskunskap och alltså ingen ”ren” faktakunskap och innehåller därmed 
inte alla, enligt skolverkets indelning, fyra kunskapsformer.  

• Studien är avgränsad till en Hotell och restaurangskola.  
• Omfattningen på detta arbete begränsas till 7 stycken intervjuer och därför kan 

resultatet endast ses som en tendens. 

 

3.7 Bearbetning av insamlat material 
Alla svar i de aktuella intervjuerna har bearbetats, men för vidare analys har bara de svar som 
visat sig vara betydande för frågeställningarna och syftet presenterats. 
 
Först lyssnade jag av banden och gjorde anteckningar. Sedan tabellskrevs, fråga för fråga, för 
att få en struktur och tydligare se mönster inför resultatredovisningen. Resultaten av 
intervjuerna renskrivs och presenteras i en sammanfattande form fråga för fråga i 
resultatavsnittet. Resultatet kopplades sedan ihop med min litteratur i analysen. Jag  
återkommer senare under diskussionsdelen med egna reflektioner utifrån resultatet och 
litteraturen. 

3.8 Forskningsetik 
I Johansson och Svedner nämns ett antal forskningsetiska anvisningar som utarbetats av 
humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Dessa anvisningar innebär att deltagarna 
fått information om syftet med undersökningen, att de har rätt att när som helst ställa frågor 
rörande undersökningen och få svar. Vidare ska deltagarna vara medvetna om att deltagandet  
är frivilligt och kan avbrytas om de inte längre önskar vara med samt att de garanteras 
fullständig anonymitet i den färdigskrivna rapporten.  

                                                 
46  Patel, R. & Davidsson, B. (1991).  
47 Ibid.  
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En förutsättning för ett lyckat resultat är att man i sin undersökning respekterar de deltagande 
människorna vilket man gör under arbete enligt dessa anvisningar. Detta gör att man vinner 
ett förtroende hos dem som deltar vilket i sin tur medför att de deltar på ett för 
undersökningen givande sätt48.  När jag kontaktat personerna så har jag informerat dem om 
dessa ovanstående forskningsetiska anvisningar och sedan vid själva intervjutillfället så har 
jag återigen informerat dem om detta.   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                 
48 Johansson, B. & Svedner, PO. (2004)  
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4. Resultat  

4.1 Presentation av resultat 
Jag kommer i denna del att presentera de resultat jag fått fram i undersökningen. Först 
presenterar jag personerna jag har intervjuat. Sedan återger jag de svar jag har fått under 
respektive huvudfråga.  

• Kvinna 31 år. Servitris och vid behov även reception.  
• Man 20 år. Servitör. 
• Kvinna 30 år. Arbetar på en turistbyrå. 
• Man 22 år. Kock och krögare 
• Man 23 år. Hovmästare. Serverar och med ansvar för inköp, schema och 

dryckeslistor. 
• Kvinna 29 år. Restaurangchef. Serverar och administrativt arbete, ekonomi och 

schema. 
•  Man 22 år. Kock 

 

4.1.1 Fråga 1. 
Tycker eleverna att de har tillägnat sig någon annan kunskap, än ren faktakunskap, på 
hotell och restaurangprogrammet, i så fall vilken?  
 
Samtliga intervjuade ansåg att de tillägnat sig annan kunskap i skolan än den rena 
faktakunskapen. Alla elever, utom en, sade när denna fråga kom att det var svårt att beskriva 
vad man har lärt sig. De behövde relativt lång tid på sig för att ”komma på” vad de lärt sig på 
utbildningen.   
 
Samtliga sade att de genom de olika ”arbetsuppgifterna”, såsom matlagning, servering etc. lär 
de sig att planera sitt jobb och att det är viktigt att göra en bra mise en place49 innan man 
påbörjar arbetet. Alla svarade också att de genom de praktiska uppgifterna lärde sig att vara 
flexibla och hjälpas åt över gränserna och jobba i team. Samtliga tyckte också att man genom 
utbildningens bredd fick en insikt i alla stationer (köket, restaurangen och hotelldelen) och att 
detta bidrog till en förståelse för de olika arbetssituationerna. Alla tillfrågade tyckte också att 
de under utbildningen lärde sig att ta ansvar. Någon sa att: Eftersom man hade riktiga gäster 
så var man tvungen att se till att allt blev klart i tid och att gästen fick god mat och ett trevligt 
bemötande, detta gjorde att man tvingades att ta egna initiativ och ansvar.  
 
Drygt hälften av informanterna menade också att mötena med gästerna bidrog till att de fick 
erfarenhet och insikt om hur man möter människor i olika situationer. Detta med att möta 
olika människor med olika behov var också sådant som de brukade diskutera med varandra i 
skolan. Här upplevde två av personerna att detta även bidrog till att man lärde sig att våga 
prata inför folk och därmed blev mindre blyg. Drygt hälften av de intervjuade ansåg också att 
när man arbetade med restaurangen öppen och under tidspress så blev man tvungen att fatta 
egna beslut och lita på sin förmåga och att detta då innebar att man lärde sig att jobba under 
tidspress och fatta självständiga beslut. 
 

                                                 
49 En viktig och vanligt förekommande fras i restaurangbranschen. Betyder allt på sin plats och innebär att man 
skall förbereda sig rätt och ha rätt utrustning på rätt plats innan man påbörjar arbetet.  
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Knappt hälften av dem ansåg att de fick träna på och lära sig att söka och gallra information. 
Här gav en person exempel som att: när man skulle planera till exempel en bussresa så var 
man tvungen att bestämma sig för vad man skulle ta med för information och vad som kunde 
vara viktigt och intressant för turisten. 
 
Ett par personer sade också att de blev mer ordningsamma under utbildningen och att de, när 
de arbetade i köket och restaurangen, lärde sig hålla rent och snyggt omkring sig under 
arbetets gång. En kvinna upplevde också att hon under utbildningen kände en stolthet över sitt 
yrkesval och att detta bidrog till större engagemang.  
 
Mannen som idag är krögare sade att: pga. att jag inte hade några tidigare erfarenheter så är 
det klart att jag lärde mig, men man gör allting för få gånger i skolan för att lära sig något 
riktigt. Man lär sig baskunskaperna, men det är för konstruerat för att man skall lära sig att 
ta ansvar och förstå arbetet. Det mesta jag har lärt mig har jag lärt mig ute (praktiken). 
 
Alla tillfrågade sade under intervjuns gång att man lärde sig mest på praktiken. De tyckte att 
de fick en större förståelse för yrket och en helhetssyn när de var på praktiken.  
 
Ett par av de intervjuade tyckte också att de under utbildningens gång fick en insikt och 
förståelse för hur mycket arbete och planering det ligger bakom olika arrangemang.  
 
En man tyckte att intresset och engagemanget hade växt efter skolan. Han sade bland annat att 
om jag varit mer på praktik så hade jag kommit in i det hela tidigare och upplevt det roligare 
och lärt mig mer. 
 
 

4.1.2 Fråga 2  
Anser de att deras syn på denna kunskap har förändrats sen de gick ut skolan? 
 
Samtliga utom en svarade att de idag har en större förståelse för nyttan med 
kunskaperna/färdigheterna man tillförskaffade sig i skolan. Dessa tyckte att mognaden och 
erfarenheten hade gjort att de reflekterar och har en större insikt idag mot när de gick i skolan.  
 
En av de tillfrågade upplevde att hans syn på kunskaper inte hade förändrats utan svarade att 
han ansåg att hans syn på kunskap var både då och idag var likvärdig. Han menade att man 
inte kan speciellt mycket och man skall känna ödmjukhet inför de som är mer erfarna. Han sa 
att: jag insåg såväl då som idag att man aldrig blir fullärd och att man måste vara öppen och 
lyhörd för att lära sig nya saker. Han tyckte också att han redan i skolan förstod vikten av att 
vara flexibel och kunna ta ansvar.  
 
De övriga tyckte att deras syn förändras. Någon sade bland annat att: idag förstår jag hur 
viktigt det är att kunna ta ansvar och att man är flexibel och kan samarbeta och fungera i en 
grupp. När man gick skolan gjorde man det som förväntades av en, idag förstår man varför.  
Det var bra att lärarna var tydliga med vad som förväntades av oss och vilka krav som skulle 
komma att ställas på oss när vi började jobba.  
 
Någon annan sade att: Lärarna brukade också prata om hur viktigt det är att ha en bra attityd 
till människor och till förändring, det var bra. För idag förstår man att det är A och O i 
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denna bransch, man måste helt enkelt ha en bra attityd och klara förändringar för att gilla 
detta jobb.   
 
En annan svarade att: det är först nu med erfarenheten som jag kan använda mig av 
kunskaperna som jag fick i skolan. 
 
Någon upplevde det också som att: tack vare att jag lärde mig grundkunskaperna och hur det 
skulle vara så törs jag fuska och gena. Exempelvis så sa de alltid i skolan att man skulle duka 
bort salt och peppar före desserten eller kaffet, men idag så rationaliserar vi bort det på 
jobbet. Det skulle ta för lång tid och bli onödigt krångligt. Men om vi har lite finare gäster så 
gör vi det. 
 

 

4.1.3 Fråga 3. 
Har de haft nytta av den kunskapen i sitt nuvarande yrkesliv och i så fall hur? 
 
Här svarade en av de före detta eleverna att: visst i början hade man nytta av det, men man 
trodde man kunde mer när man gick ut än man kan. I början hade jag en del grunder att stå 
på men idag har jag ingen nytta av det.   

 
Samtliga tyckte att det har varit användbart att utbildningen var bred. Att detta bidrog till att 
de kunde alternera uppgifterna och rollerna på sin nuvarande arbetsplats. Alla tyckte också att 
de idag, tack vare sina grundkunskaper, vågar och kan ta eget ansvar. Drygt hälften svarade 
också att de idag kan samarbeta och fungera i en grupp. En av kvinnorna tyckte också att hon 
har haft nytta av att hon fick lära sig i skolan att jobba ergonomiskt, detta har gjort att hon 
idag kan servera och bära tallrikar utan att slita ut sig. Hon upplevde det även användbart att 
hon kunde ta hand om elever och förklara för dem på ett begripligt sätt. Detta ansåg hon 
berodde på att hon visste hur utbildningen var upplagd och hur lärarna jobbade. 

 
Alla tyckte också att de idag kunde planera sitt jobb och sin arbetsdag. 

 
Någon svarade att hon idag tack vare baskunskaperna hon fått med sig från skolan, hade när 
hon serverade gästerna mat, kunskap om maten och de olika tillagningsmetoderna. 

 
Drygt hälften tyckte också att, de tack vare utbildningens bredd, hade lättare att få jobb och 
var attraktivare på arbetsmarknaden. Någon sa: arbetsgivarna vill ju ha flexibel och 
användbar arbetskraft, om de vet att man kan hoppa in där det behövs så får man lättare 
jobb. 

 
Knappt hälften tyckte också att de idag kände sig stärkt i förmågan att möta olika gäster, att 
de inte blev osäker om det uppstod oväntade situationer med gästerna.  

 
Den kvinna som idag arbetade på en turistbyrå påtalade att hon idag hade nytta av att hon fått 
lära sig i skolan att sovra bland information.  
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4.2 Analys av resultaten 
Vi kan se av resultatet att delar av läroplanens och programmålens syften uppfylls. Där stod ju 
bland annat att eleverna skall under sin utbildning utveckla initiativförmåga, servicekänsla 
och förmåga att möta gäster med olika behov och bakgrund50. Eleverna upplever att de under 
utbildningen lär sig att utveckla allsidig kunskap i enlighet med Skolverkets riktlinjer som, 
enligt Gustavsson, ju var följande: 

Förståelsekunskap, som i motsats till fakta sägs ha kvalitativ karaktär, att 
förstå är att uppfatta meningen eller innebörden i ett fenomen samt 
Färdighetskunskap som att vi vet hur något skall göras och kan genomföra det 
och slutligen Förtrogenhetskunskap som bakgrundskunskap eller kunskapens 
tysta dimension i en kunskap som är förenad med sinnliga upplevelser och som 
kommer till uttryck i bedömningar.51  

 
Däremot var det ingen av eleverna som återgav att de skaffat sig kunskaper eller insikter inom 
ekonomiskt tänkande, företagandets villkor eller förmåga att ta ställning i moral och 
etikfrågor som rör mat och alkohol.52 
 
Vi kan också se att eleverna tyckte att de erövrade dessa kunskaper och färdigheter i den 
sociala miljön, alltså i det sociokulturella sammanhanget. Vi ser också att Vygotskijs syn på 
att förutsättningen för att eleven skall utveckla kunskap stämde väl in på den person som sa 
att han inte kände något riktigt engagemang på skolan för att miljön var för konstruerad. 
Vygotskij menade ju att det krävs både en aktiv lärare, en aktiv elev och en aktiv miljö för att 
utvecklas och erövra kunskap.53 
 
Molander skriver att dessa, som han kallar tysta kunskaper, kan förmedlas genom föredöme 
(mästare, lärling), övning och personlig erfarenhet54. Vi ser också att samma som ovanstående 
person upplevde att skolan gav färdighetskunskaper, men alldeles för lite av förtrogenhet och 
förståelsekunskaper och att detta berodde på för lite praktik. Han ansåg att dessa kunskaper 
och insikter lär man bäst in i den verkliga miljön. 
 
Elevernas upplevelser på att man lär sig mest på Apu:n, stämmer väl överens med det 
progressiva och sociokulturella synsättet, att eleven lär sig mest genom det praktiska och 
verkliga och att det är lika viktigt att fokusera på verksamheten som bedrivs som på individen.   
 
Vi ser också att Molanders beskrivning på Michael Polanyis teori om den tysta kunskapen 
stämmer väl in i på elevernas syn på den praktiska kunskapen. Eleverna svarade direkt på 
frågorna att de tyckte de att de hade erövrat olika kunskaper i skolan och haft nytta av dem, 
men de sa också att det är så svårt att uttrycka och sätta ord på vad man kan.55 
 
Vi kan också se att det som Broady kallar den dolda läroplanen och där han menar att skolan 
fostrar eleverna och att det finns ett underliggande och outtalat budskap56 inte verkar speciellt 
dolt för dessa elever. Eftersom samtliga uttryckte att man lärde sig mest när man jobbade ”på 

                                                 
50 Skolverkets nationella program, hotell och restaurangprogrammet. 
51 Gustavsson, B (2002) 
52 Skolverkets nationella program, hotell och restaurangprogrammet 
53 Lindqvist, G (1999) 
54 Molander, B (2000) 
55 Ibid. 
56 Broady, D (2004) 
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riktigt” i skolan och på praktiken och i yrkesmiljöns sammanhang så ”fostras” man in i 
yrkesrollen.   
 
Även det faktum att eleverna upplevde att man ”tvingades” att ta ansvar och egna beslut när 
man arbetade ”på riktigt” dvs. med restaurangen öppen och att man lärde sig mycket av detta, 
innebär att Molanders teori att mänskliga handlingar är grundläggande för skapande av 
kunskap och ett mer realistiskt sätt att förhålla sig till synen på hur man lär.57  

 
Vi kan också konstatera att samtliga elevers syn på nyttan med kunskaperna har ökat i takt 
med tiden och mognaden. Att kunskaperna, som Liedman säger, ökar i takt med att de infogas 
i den egna kunskapsmassan.58 
 
Även de studier som visade att elever som väljer yrkesförberedande program ofta väljer dem 
för att komma bort från de generella undervisningssätten och vill finna en egen identitet 59, 
stämde in på den person som uppgav att hon kände delaktighet och en stolthet över yrkesvalet 
och i och med det också blev mer engagerad och kände lust för sin inlärning. 
 
Det var det bara ett fåtal av eleverna som uttryckte att de lärt sig att granska och sovra bland 
information och en enda som uttalade att detta var kunskap som hon hade nytta av idag60. Den 
eleven behövde dock den förmågan i sitt dagliga arbete (turistbyrå) och detta tyder på att 
Liedmans uppfattning att ingen kunskap är bestående utan måste underhållas stämmer in i 
detta avseende.61  
 
Däremot frågar jag mig om skolan verkligen lyckas med föresatsen att jämställa 
yrkesförberedande program med teoretiska program. Eftersom man i samband med 
gymnasiereformen i början på 1990-talet utökade kärnämnena och ett av målen med detta var 
för att sudda ut kompetensgränserna och jämställa yrkesutbildningen med den allmänna 
gymnasieutbildningen.  
 
Som jag beskrev inledningsvis så står i Lpf-94 att:  

Skolan skall förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den 
gemensamma referensram som alla i samhället behöver. Eleverna skall också 
kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och 
snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny 
kunskap blir därför viktig. Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska 
fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis 
närmar sig eleverna ett alltmer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta”.62   

I undersökningen var det ju endast ett fåtal av eleverna som uppgav att de tillägnat sig 
kunskaper i att tänka kritiskt och granska fakta. 
 
 
 

                                                 
57 Molander, B (2000) 
58 Liedman, S-E (2002) 
59 Skolverket (2002) 
60 Lpf-94 
61 Liedman, S-E (2002) 
62Läroplaner för de frivilliga skolformerna (Lpf-94). 
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5. Diskussionen 

5.1 Metoddiskussion 
När jag kritiskt granskar min undersökning så ser jag att urvalet av personer kunde ha gjorts 
annorlunda. Om jag istället hade valt ut personer från olika restaurangskolor så kanske 
resultatet hade förändrats. Som det är nu så har eleverna ett ganska likriktat tänk kring 
kunskap, vilket jag till viss del tror kan bero på att de har gått på samma skola med ungefär 
samma undervisningssätt/metoder.  
 
Jag kunde också ha ändrat på intervjuförfarandet. Eftersom samtliga elever tyckte det var 
svårt, när frågorna kom under intervjun, att sätta ord på vad de egentligen hade lärt sig i 
skolan och hur de ser på kunskap så kunde jag istället först ha skickat frågorna till dem. Då 
hade de fått mera tid att fundera kring detta komplexa ämne och i och med detta kunnat ge 
mer uttömmande svar. Oftast är ju dessa praktiskt lagda personer, som framkom i mina 
teorier, inte vana att uttala sina kunskaper. 
 
 

5.2 Resultatdiskussion 
Jag kommer under denna del att reflektera och diskutera kring resultaten utifrån mitt syfte och 
mina tre huvudfrågor.  Mina egna erfarenheter, som en komplettering till det jag läst, är det 
som ligger till grund för mina tankar och idéer i diskussionen. Jag har dels själv gått på Hotell 
och restaurangskolan, dels har jag under mina sjutton år som kock haft förmånen att vara 
handledare för många ungdomar från HR programmet. Dessutom har jag arbetat ett år som 
obehörig kökslärare. 
 
Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med denna undersökning var att se vilka kunskaper, förutom rena faktakunskaper, 
före detta elever på hotell och restaurangprogrammet hade tillägnat sig i skolan. Vidare var 
syftet att se hur dessa, idag yrkesverksamma, människor uppfattar skolans arbete och vad de, 
sett ur sitt nuvarande perspektiv, tycker har varit användbar kunskap. 
För att söka svar på detta så arbetade jag med tre huvudfrågor. Diskussionen disponeras under 
varje fråga.   
 
Tycker eleverna att de har tillägnat sig någon annan kunskap, än ren faktakunskap, på 
hotell och restaurangprogrammet, i så fall vilken?  
Här kunde vi se av resultaten att samtliga elever tyckte att de fått med sig såväl förståelse, 
färdighet som förtrogenhetskunskaper. Vi kan också se att de flesta upplevde att de fått med 
sig det vi brukar kalla för sociala färdigheter, det vill säga att kunna samarbeta, ta initiativ och 
ansvar, klara av att arbeta på ett självständigt sätt etc. etc. En slutsats man också kan dra av 
undersökningen är att eleverna utvecklade dessa färdigheter genom uppgifterna. Detta har 
befäst min övertygelse att kunskapen erövras, såsom också Molander menar, i handlingen.63 
 
Information kan vi få genom att höra någon berätta om en sak, eller genom att läsa något, men 
det blir vår kunskap när vi satt in det i vårt eget sammanhang och när vi kan använda den. 
Därför kan man ju verkligen fråga sig om det är nödvändigt att vi gör denna indelning av 
teoretiska och praktiska kunskaper, eller om vi helt enkelt bör skrota denna indelning. En 
flicka jag intervjuade sade under intervjun: jag lärde mig mest av att vara på praktik och att 
                                                 
63 Molander, B (2000) 
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jobba med restaurangen öppen, teori var inte min grej, jag är ingen faktatjej. Denna tjej 
arbetar idag som restaurangchef, vilket innebär att hon känner till en massa fakta, såsom 
anställningsskydd och diverse regler. Naturligtvis är hon en kunnande ”faktatjej”, men hon 
gillar inte fakta utan ett sammanhang! Hennes erfarenheter var sannolikt att de praktiska och 
teoretiska kunskaperna värderas olika. Och hon har säkert också, som Broady nämner i den 
dolda läroplanen, haft en känsla i skolan av att inte vara duktig i teoretiska sammanhang.64  
 
Detta ökar också min tro på att vi i skolan mera bör jobba med processpedagogiska 
inlärningsmetoder, som främjar både den sociala träningen och inlärningen. Dessa metoder 
kännetecknas ju av övningsbaserad inlärning. Detta kan också vara ett led i försöken att jobba 
bort inställningen att de teoretiska kunskaperna är mer värda än praktiska. Här tror jag också 
att vi i skolorna bör vara medvetna om den estetiska miljöns betydelse. Bort med vita stela 
klassrum och fram för en varm och trivsam arbetsmiljö, det skall kännas välkomnande och 
lustfyllt, för både elever och lärare, att kliva in i ett klassrum. 
 
Vi bör också sträva efter att komma ifrån de ”traditionella” teorilektionerna. Där vi matas med 
en massa fakta och istället organiserar en handlande undervisning, i en miljö som väver 
samman det teoretiska med det praktiska och gör det till en helhet. Något som gör att eleverna 
tar till sig fakta i ett sammanhang och gör det till sin, som Molander kallar det, levande 
kunskap.65  Att jobba sig bort från denna mer förmedlingspedagogiska undervisning kräver 
naturligtvis andra utvärderingsmallar och kan kanske därför vara en anledning till att dessa 
arbetssätt lever kvar. Trots min ringa erfarenhet av läraryrket så är min uppfattning att just 
bedömningsfrågan är det som många lärare upplever kan försvåra samarbete och integrerade 
arbetssätt.   
 
Alla elever tyckte att de lärde sig mest när det var ”på riktigt” och det pratas ju mycket idag 
om att vi bör flytta ut skolan i den verkliga miljön. Men vi kan också flytta in den verkliga 
miljön i skolan, bland annat genom att skolorna använder sig av inspirerande gästspel och 
föreläsningar. Men också genom att alla restaurangskolor ges möjlighet att arbeta och 
undervisa på ett autentiskt sätt. Jag vet att det finns skolor som idag har en konstruerad miljö. 
Eleverna lagar mat i ett metodkök66, till sig själva och äter i ett klassrum! Vilken kreativitet 
och lust skapar en sån miljö?!  
 
Alla restaurangskolor borde ha ett verklighetsutrustat kök, en reception (inom 
hotellinriktning) och en trevlig och trivsam matsal och riktiga gäster. Detta skapar en miljö 
man kan känna stolthet för och ett sammanhang som sätter positiv press på resultatet. Tydliga 
mål och förväntningar, där lärarens roll bör vara stödjande och eleven känner en trygghet i att 
det är tillåtet att ”misslyckas”. Denna autentiska miljö tror jag också, i de flesta fall, skapar 
motivation hos eleverna. Fördelen med den autentiska miljön är också att eleverna får 
feedback och bekräftelse av gästerna och detta medför en stärkt självkänsla.  
 
Anser de att deras syn på denna kunskap har förändrats sen de gick ut skolan? 
Här svarade samtliga utom en, att synen hade förändrats. De ansåg att de fått en ökad insikt i 
nyttan med de man lärde sig i skolan. Detta menade samtliga berodde mognaden och en ökad 
helhetsbild. Här kan vi ännu en gång se att kunskapen måste användas och fogas in i dess 
sammanhang, för att upplevas som användbar. Flera av eleverna sade också att i skolan gjorde 
man det som förväntades av en och först idag förstår man nyttan med det. Därför kanske vi 
                                                 
64 Broady, D (2004) 
65 Molander, B (2000) 
66 Ett kök som mer påminner om hemma kök och alltså inte har restaurangutrustning. 
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bör se på vår lärarroll som att vi bör vara en god arbetsledare och att man ibland måste ”stå på 
sig” och kräva av eleverna att genomföra vissa uppgifter. Om man möter eleverna med 
respekt och att de känner förtroende till sin lärare, då kan denne också tänja på elevernas 
gränser och få dem att klara mer än de själva tror, såsom också Vygotskij menade i det han 
kallade den närmaste utvecklingszonen.67  
 
Den eleven som inte tyckte att hans syn på kunskap hade förändrats från det han gick i skolan, 
var en kille som idag var 22 år och arbetade som kock i 2,5 år. Han sade under vårat samtal 
att: man skall inte tro att man kan speciellt mycket, jag insåg såväl då som idag att man bör 
vara ödmjuk inför de som har mer erfarenhet och kunskap. Man blir aldrig fullärd och man 
måste vara öppen och lyhörd för att lära sig saker. Denna inställning till sin egen kunskap 
och insats känner jag tyvärr alltför väl igen från mina år som kock. Det råder ofta en ganska 
stark hierarki i köken och klimatet kan vara ganska tufft. Visserligen är ödmjukhet en god 
egenskap, men man bör inte kuvas i sin utveckling. Detta är något som jag tror är viktigt att vi 
yrkeslärare diskuterar med våra elever, vilken jargong och attityd är acceptabel ute på våra 
arbetsplatser och vilken arbetsmiljö vill vi ha?    
 
Har de haft nytta av den kunskapen i sitt nuvarande yrkesliv och i så fall hur? 
Här kan jag glädjande nog se att den tidigare rådande strikta indelningen på våra hotell och 
restauranger har börjat luckrats upp. När jag började arbeta på -80 talet var det fullständigt  
otänkbart att en kock skulle gå ut och servera eller att en servitris skulle ”ges tillträde” i köket. 
Detta gynnade naturligtvis varken arbetsklimatet, vi mot dom, eller i förlängningen gästerna.   
Idag svarade samtliga elever att den breda yrkesutbildningen har lett till att de kan alternera 
mellan olika arbetsuppgifter på arbetsplatsen och att det har breddat kompetensen och att de 
förstår varandras arbetssituation. Vi kan också se att flera av eleverna upplevde att skolan 
fungerade som en ”sluss” ut i arbetslivet. Att man tack vare praktiken sedan har fått jobb och 
att skolan har fungerad som ett ”träningsläger” för dem. De har fått träna på att ta ansvar, 
hantera olika personligheter och möta deras behov, lärt sig hur man planerar och organiserar 
etc. Etc.  
 
Här kan vi ju också anta att de krav som ligger i det Broady kallar för den dolda läroplanen68 
har fyllt en funktion för eleverna och det kanske också är så att den inte är dold i samma 
utsträckning på de yrkesförberedande programmen. Jag tror att dessa elever både genom 
Apu:n och på skolan blir väl medvetna om dessa ”krav” som bland annat var att kunna arbeta 
individuellt, att vara uppmärksam och att kunna kontrollera och uttrycka sig. Detta är i allra 
högsta grad verkliga krav som finns på oss i arbetslivet och som dessa elever har blivit 
medvetna om under utbildningen. 
 
Däremot var det anmärkningsvärt att ingen av eleverna pratade om att de haft nytta av att 
träna språk eller matematikens logikträning. Detta kan ju ha sin förklaring i att eleverna i 
intervjun kanske uppfattade att det bara var karaktärsämnena jag var ute efter. Jag ville ju inte 
styra in dem genom exempel och dylikt, utan det var vad de själva kom att tänka på och 
uppfattade som var det centrala, eller kan det vara så att har skolan inte har lyckats med att 
integrera dessa färdigheter, utan eleverna uppfattade dessa kunskaper som fakta. Här tror jag 
framgångskoncepten ligger just i detta på vilket sätt vi lyckas integrera kärn- och 
karaktärsämnena och om vi lärare jobbar över gränserna och bakar in delar av kärnämnena i 
karaktären. Om eleverna får sätta in kärnämneskunskaperna i sammanhang, exempelvis vid 

                                                 
67 Lindqvist, G (1999) 
68 Broady, D (2004) 
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guidning, omvandlig av volym etc. så kan detta kan vara ett sätt att få eleverna att uppleva 
betydelsen av alla ämnen. 
 
Här tror jag många gånger att det är de skilda traditionerna av teoretiska och praktiska 
kunskaper som bygger ”murar” mellan lärarna. Dessa gränsöverskridande arbetssätt kräver 
säkert också att vi lärare kommunicerar i större utsträckning, både vad gäller metodik och 
bedömning. Men min övertygelse är att eleverna vinner på detta och i förlängningen även vi 
lärare som får elever som förhoppningsvis då ser nyttan och helheten med alla ämnen. 
 
Detta ser jag också som en svårighet med den nya lärlingsutbildningen, att kunna baka ihop 
och samarbeta i kärn- och karaktärsämnena. Om eleverna är på praktik 2-3 ggr i veckan och  
skall läsa de teoretiska kurserna separat, så tror jag det kan finnas en risk att dessa elever ser 
kunskaperna som delar och missar sambanden som fogar dem till en helhet. Fördelen dock 
med detta förslag är att elever som känner sig skoltrötta, istället ges möjlighet att komma in i 
en arbetsmiljö och känna samhörighet och motivation.  
Samtliga elever ansåg ju också att Apu: n varit betydelsefull både för att förstå helheten, för 
att skapa motivation och som en möjlighet till extrajobb under utbildningen och även till jobb 
efter utbildningen. Flera av eleverna sa också under intervjun att de upplevde att elever som 
idag kommer ut på Apu inte alls var så motiverade. Som någon av dem uttryckte det: många  
av eleverna bara står och väntar på att få uppgifter och att dagen ska ta slut så de får gå 
hem. Om man skall få jobb i denna bransch så måste man visa sig intresserad. Detta är också  
något som jag vet att många lärare trycker mycket på i skolorna, vikten av att eleverna visar 
intresse ute på Apu: n.  
 
Ett sätt för att kunna förtydliga målen och förväntningarna skulle ju kunna vara att man 
skriver ett kontrakt med varandra från båda håll. Skolan, som många redan gör idag, skriver 
till apu platserna och beskriver vilka förväntningar som finns på dem, då vet också apu 
platsen vilka insatser som ”krävs” av dem i sitt åtagande att vara en praktikplats.  Men också 
att apu platserna skriver ett kontrakt till skolan, där de förklarar sin verksamhet och vilka  
förväntningar de har på eleven som kommer dit (passa tider, engagemang etc.) Detta får sedan 
eleverna läsa igenom innan praktiken och ta ställning till om det är något de ”kan” och vill 
leva upp till. Jag tror att detta också kunde vara ett led i att dels ge eleverna en inblick i 
arbetsplatsens verksamhet och dels ett försök att höja statusen på förhållandet mellan skola 
och arbetsplatsen.   

5.3 Slutsatser 
Mina slutsatser av detta resultat är bland annat att: 

• elevernas nytta med kunskaperna förstärks med sammanhanget och mognaden. Alltså 
kommer jag i egenskap av lärare att kunna motivera mina elever med att glädjen, 
nyttan och förståelsen av kunskaperna kommer senare i livet, när de sätts i ett 
sammanhang och används även om det känns motigt och svårt för dem att förstå 
meningen med arbetet/uppgifterna just nu,  

• eleverna anser att de fått med sig mycket kunskap förutom rena faktakunskaper och att 
merparten av dessa har de fått genom att handla och inte genom att höra, 

• det är viktigt att sammanfoga det teoretiska med det praktiska, dels för elevernas 
förståelse och dels för att de skall uppfatta meningen med uppgifterna, 

• när det gäller elevernas upplevda nytta av de kunskaper de fått med sig från skolan 
kan jag se att de uppfattar bredden i utbildningen som positiv. Mindre positiv är de 
signaler som framträder i intervjuerna när det gäller kärnämneskunskaperna. Min 
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slutsats av detta blir därför att det är viktigt med integrering av kärn- och 
karaktärsämnen, vilket i sin tur ställer krav på att lärarna samarbetar,  

• slutligen kan jag dra den slutsatsen att meningsfulla Apu platser med hög kvalitet 
upplevs av eleverna som viktiga och bidrar till en oersättlig insikt. 

 

5.4 Förslag till vidare forskning 
Att undersöka om det finns skillnader och i så fall vilka skillnader, i synen och nyttan med 
kunskaper, hos elever som läst på yrkesförberedande program och elever som läst teoretiskt 
inriktade program.   

 
 

 



- 27 - 

6. Litteratur- och källförteckning 
6.1 Litteratur 
Broady, Donald (2004). Den dolda läroplanen. Särtryck ur KRUT. Solna: Williamssons  
   Offsettryck AB.  
 
Dyste, Olga (1996). Det flerstämmiga klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Gustavsson, Bernt (2001) Kunskapsfilosofi: Tre kunskapsformer i historisk 
    belysning. Smedjebacken: Fälth & Hässler. 
 
Gustavsson, Bernt (2002) Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och 
    teoretisk kunskap. Kalmar: Leanders grafiska AB. 
 
Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2004) Examensarbetet i lärarutbildningen:   
    Undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget i  
    Uppsala AB. 
 
Linde, Göran (2000) Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteorier: Lund 
     Studentlitteratur 
 
Liedman, Sven-Erik (2001): Ett oändligt äventyr. Stockholm: Albert Bonniers förlag 
 
Lindqvist, Gunilla (red) (1999). Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs 
    – pedagogisk psykologi- kommenterade som historia och aktualitet.  
    Lund: Studentlitteratur. 
 
Molander, Bengt (2000). Kunskap i handling. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 
 
Patel, Runa & Davidsson, Bo (1991). Forskningsmetodikens grunder: Att 
     planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Skolverket (2002) Vägar till lärande: Exempel på arbetssätt inom den grundläggande 
      yrkesutbildningen. Stockholm: Elanders Gotab 
 
Steinberg, John (2004). Världens bästa fröken: När modern pedagogik fungerar. Falköping:    
      Ekelunds förlag AB.  
 
Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: 
      Nordstedts Akademiska Förlag. 
 
Sällström, Bert (2002) Studerandes uppfattningar om konstruktivistiskt lärande i  
       yrkesförberedande utbildning. Umeå: Print & media. 
 
Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.  
 



- 28 - 

 

6.2 Övriga källor 
Skolverket: Läroplanerna för de frivilliga skolformerna (Lpf -94).   
   http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071  
 
Skolverkets nationella program, Hotell och  
  Restaurangprogrammet. www.skolverket.se 
 
Skolverket: Gymnasieskolan (2007). http://www.skolverket.se 
 
Skolverket: Redovisning av förslag till gymnasial lärlingsutbildning inför 
  Gymnasieskola (2007). http://www.skolverket.se 
                

6.3 Bilagor 
Bilaga 1 Intervjuguide 
 



   
 

- 1 - 

Bilaga 1 
 
Intervjuguide 

 
Namn, kön, ålder antecknas. 

 
1. Vad arbetar du med i dag? 

 
2. Hur länge sen är det du gick ut restaurangskolan? 

 
3. Anser du att skolan gav dig någon annan typ av kunskap eller färdighet än den rena 

faktakunskapen? (Med faktakunskap menar jag exempelvis Franska kökstermer, 
kyltemperaturer och Svenska kungar). 

 
4.  Kan du då beskriva för mig vilka? 

 
       Vid nej, tycker du att det finns ngn sådan kunskap? 

 
5. Är den kunskapen kunskap som du har nytta av i ditt yrke? I så fall kan du beskriva på 

vilket sätt? 
 

6. Tror du att du har samma syn på denna kunskap idag som du hade när du gick ut 
skolan?  
Ja, vilka likheter finns? 
Nej, vilka skillnader finns? 

 
 
 
 
 


