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Anledningen till att jag valde att göra en studie om yrkeslärare på Restaurang- och 
livsmedelsprogrammets syn på kompetens, bottnade i en nyfikenhet i hur dessa lärare 
kombinerade yrkeskunskap med pedagogik. Ansåg dessa yrkeslärare att yrkeskunskap var det 
centrala eller skulle fördelningen mellan pedagogik och yrkeskunskap vara mer jämnt fördelad? 
Syftet med denna studie var att undersöka yrkeslärare på Restaurang- och 
livsmedelsprogrammets syn på sin yrkeskompetens. Anledningen till begränsningen att endast 
använda mig av lärare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet beror på att det är inom detta 
område jag själv är verksam, och därmed även intresserad av. Undersökningen har skett med 
hjälp av en kvalitativ studie, grundat på fem intervjuer i halvstrukturerad modell. Av resultatet 
framkommer att respondenterna definierar yrkeskompetens som att en lärare ska ha bred och djup 
yrkeskunskap, ha en pedagogisk utbildning samt ha en bra relation med eleverna. 
Respondenterna håller sig uppdaterade på branschnyheter med hjälp av resor, facklitteratur och 
branschskrifter, samt genom att jobba extra inom restaurangbranschen. När det kom till 
kompetensutveckling lyfte samtliga respondenter fram yrkespraktik som ett bra medel, och som 
något de gärna skulle vilja pröva på. Genom att matcha svaren från respondenterna mot Malténs 
(1995) lista över professioner har min slutsats blivit att en bra och kunnig lärare skall ha kunskap 
inom många olika områden för att anses som kompetent. 
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The reason for my choice to do a study about the vision of competence of the teachers at the 
Restaurant Management and Food Programme, stems from a curiosity regarding the usage of 
professional expertise in combination with pedagogy by these teachers. Did these teachers 
consider professional knowledge the most momentous, or would they rather have the division 
between pedagogy and professional knowledge more evenly distributed? The purpose of this 
study was to explore the approach of teachers at the Restaurant Management and Food 
Programme, toward their own professional practice. I myself am employed in the restaurant and 
food area, and therefore I also have an interest in it, hence the restriction of only using teachers at 
the Restaurant Management and Food Programme in the study. The study that has been done has 
been carried out with the help of a qualitative type study, based on five interviews in a semi-
structured type model. Of the results appear that the respondents define the professional skills of 
a teacher as to have both deep and wide-ranging professional restaurant knowledge, have an 
educational training and have a good relationship with the students. Respondents keep up to date 
with restaurant news through traveling, literature and industry publications, as well as working in 
the restaurant business on the side. On the question of skill development, all the partakers in the 
study declare that they would like to take internship positions in the restaurant sector to further 
their competence. By matching the responses of the respondents with Malténs (1995) list of 
professions, I have come to the conclusion that a good and knowledgeable teacher should possess 
knowledge in many different areas to be considered competent. 
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1. Bakgrund  
 
Intresset för hur yrkeslärare ser på den egna yrkeskompetens utvecklades i början av min 
utbildning på Yrkeslärarprogrammet när jag deltog i en examination. Under den muntliga 
redovisningen den första terminen på vår utbildning, talade samtliga i min examinationsgrupp om 
hur viktigt de tyckte det var att hålla sig aktualiserad och påläst om branschnyheter. Att som 
lärare inte stagnera och att i stället ständigt hänga med i de senaste utvecklingarna inom 
respektive bransch. På så vis kan skolorna skicka ut eleverna på sina APL-platser eller 
arbetsplatser, med färsk och aktuell kunskap. Jag kan se till min egen bakgrund som är inom 
restaurangnäringen, en bransch som är otroligt trendkänslig. Ett verksamhetsområde som kan 
vara väldigt snabb på att svänga mellan vad som är aktuellt och inne, och vad som är gårdagens 
nyheter. Jag har funderat över hur yrkeslärarna på Restaurang- och livsmedelsprogrammet gör för 
att hålla sig uppdaterade på branschnyheter, men även hur de finner inspiration till sin 
undervisning. Att som yrkeslärare ge sina elever både den grundläggande matlagningen i 
kombination med de nyaste svängningarna, gör att eleverna får en bred yrkeskunnighet och blir 
på så vis bättre kvalificerade för framtida anställningar. Detta kan i slutändan leda till att eleverna 
blir mer lättanställda och ses som attraktiva på en annars tuff arbetsmarknad.  

Jag har valt att begränsa min studie till endast lärare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 
efter som det är inom det området som jag själv är verksam inom och mitt intresse finns. 
Anledningen att jag valde att fördjupa mig i yrkeslärare på Restaurang- och 
livsmedelsprogrammets syn på kompetens, var att jag var nyfiken på hur dessa lärare balanserade 
sin kunskap i yrkesämnet med pedagogiken. Den profession som det innebär att vara yrkeslärare 
omfattar att på ett pedagogiskt vis dela med sig av sin kunskap om yrket, yrkesspråket och 
yrkestraditioner, men även det praktiska handlaget. Så att eleverna ges en möjlighet att utveckla 
ett professionellt och yrkesmässigt förhållningssätt.  

Min förhoppning med denna studie är att kunna exemplifiera betydande kompetensområden som 
kan vara till nytta för nyexaminerade lärare i deras framtida yrkesroll som lärare. Andra 
intressenter av denna studie skulle också kunna vara rektorer, att genom studien belysa behovet 
och synsättet av kompetensutveckling ur lärarnas perspektiv.  !
!
!
!
!
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2. Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur fem stycken yrkeslärare på Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet ser på yrkeskomptens, kompetensutveckling samt vilka tillvägagångssätt 
som används för att hålla yrkeskompetensen aktuell.  
 
2.1 Frågeställning  !

• Vad är yrkeskompetens enligt yrkeslärare? 

• Hur håller yrkeslärare yrkeskompetensen aktuell? 

• Vilken yrkeskomptens behöver utvecklas hos yrkesläraren?  !
!
!
!
!
!
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3. Tidigare forskning  !
3.1 Kompetens  !
I syftet och frågeställningen tar jag upp begreppet kompetens, ett ord som har blivit mer och mer 
svårdefinierbart på senare år på grund av dess flitiga användning. Därför tar jag i den här delen 
upp hur begreppet kompetens definieras, samt vilka olika typer av kompetens som beskrivs. 
Inledningsvis kommer jag att beskriva en kompetensutvecklingsmodell som kan vara till hjälp för 
att förklara begreppet.  

Många är de personer som har försökt att förklara vad innebörden av kompetens betyder. Några 
av dessa personer är Leif Ödegård och Thommy Haglund (1995), vilka tolkar kompetens utifrån 
3L Kompetensmodell i boken Livslivslångt lärande. De delar in kompetens i tre olika områden; 
yrkeskompetens, lärandekompetens och relationskompetens. Yrkeskompetensen tolkas enligt 
dem som den specialkompetens som krävs för en viss arbetsuppgift eller för ett visst yrke. ”Vi 
definierar yrkeskompetens som den specialistkunskap och den förmåga som behövs för att 
genomföra en speciell arbetsuppgift.” (Haglund & Ögård, 1995, sid 43). Kopplat till mitt ämne 
kan denna specialistkunskap innebära att som yrkeslärare på Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet, både vara skicklig i de yrkesämnen som yrkesläraren innehar behörighet 
i, men även vara en god pedagog samt att ha insikt i skolväsendet.  

Lärandekompetens består utav hur vi som enskilda personer har förmågan att lära oss och till 
följd kan lära ut till andra (Haglund & Ödegård, 1995). Denna kompetens är en av själva 
grundstommarna till att vara lärare, att ha förmågan att anpassa lärandesituationer till olika 
individer. Den tredje och sista delen i 3L Kompetensmodell är relationskompetens vilket bland 
annat utgörs av samarbete och kommunikation, samt att förstå sitt eget men även andras 
beteende. Haglund och Ödegård (1995) ger exempelvis mentorskap och ledarskap som praktiska 
exempel där relationskompetens kan komma till stor nytta. Samarbetet på en pedagogisk 
arbetsplats kan ske mellan olika parter, det kan ske mellan elever och läraren, kollegor emellan 
men även mellan lärare och rektor och är en viktig del av lärarens vardag. Fungerar inte 
samarbetet mellan dessa olika parter riskerar det att bli problem som kan vara både jobbiga och 
tidskrävande att lösa. Att förstå sitt eget beteende kan vara bra i exempelvis en stressig vardag 
som skolan som arbetsplats faktiskt är, att känna igen tecken på stress och att på så vis kunna 
vidta åtgärder för att förhindra överbelastning. Ytterligare en faktor som spelar roll är 
kompetensutvecklande miljö och individens omgivning, detta kan exempelvis vara ”värderingar, 
attityder, tankar, planer och det beteende som ledningen och övriga medarbetare har när det gäller 
kompetens och kompetensutveckling” (Haglund & Ödegård, 1995, sid 40). Är den allmänna 
åsikten på skolan gentemot kompetensutveckling positivt, är det lättare för läraren att tillgodose 
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sig förkovran. Åsiktsklimatet på en skola kan styras av rektor men även av vissa specifika 
individer som har lätt att göra sina åsikter hörda, och på så vis kan ha påverkan på rådande 
situation. 

!
!
!

!
!
!
!

!
!

Figur 1: Ödegård och Haglunds 3L Kompetensmodell (Haglund & Ögård, 1995) 

Statens offentliga utredning 1994:101 Höj ribban! Lärarkompetens för yrkesutbildning 
(Utbildningsdepartementet) har även tolkat begreppet kompetens. Utredningen beskriver hur 
begreppet förr innebar att någon hade en formell behörighet, medan det i nutid innebär att 
individen besitter många olika kvaliteter och kvalifikationer och inte bara en formell behörighet 
och utbildning. Utredningen menar även att kompetens kan sammanfattas i fem punkter som 
utgår från individens förmåga att koppla samman sin fysiska och psykiska intensitet med:  !

                              -färdigheter, att kunna göra, att kunna hantera verktyg.  
                                    - kunskaper, att veta fakta och att kunna metoder.  
                                    - erfarenheter, att förmå att lära av misstag och framgång.  
                                    - kontakter, social förmåga, inflytande  
                                - värderingar, att vilja göra, att anse riktigt, att ta ansvar.                                                                    

                                                                                                  (Utbildningsdepartementet, 1994: sid 24)  !
De står även att det i många verksamheter är viktigt och ställs krav på social kompetens. 
Utbildningsdepartementet menar att social kompetens skulle innebära att individen har 
kvalifikationer som att kunna kommunicera, skapa relationer, ha vänner och bekanta i ett socialt 
nätverk men även att fungera socialt ihop med andra individer.  
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En annan som har tolkat begreppet kompetens är Per-Erik Ellström (1992). Ellström skriver att;  

Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss 
uppgift, situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt 
egna eller andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja 
och, om möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet 
erbjuder.  

                                                                                         (Ellström, 1992: sid 21) 

Detta kan tolkas i psykomotoriska faktorer (Ellström, 1992), vilket innebär att en individ har 
fingerfärdighet och handlag för en viss uppgift. Detta kan innebära att en yrkeslärare på 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet har handlaget för att vara en bra pedagog. Det kan även 
betyda att yrkesläraren har den fingerfärdighet som krävs för att praktiskt kunna utföra kockyrket. 
Att steka en köttbit till perfekt ”medium-rare” är ett sådant exempel. Ellström (1992) tar också 
upp kognitiva faktorer, vilket innebär att individen har intellektuella kunskaper. Vilka exempelvis 
omfattar att kunna fatta beslut eller lösa problem. Både problemlösning och beslutsfattande är 
något som sker dagligen i en yrkeslärares vardag. Exempelvis kan det vara att hastigt kasta om 
dagens meny som skall serveras i skolrestaurangen, när endast hälften av kökseleverna har dykt 
upp på morgonen. 

Ellström (1992) berör även affektiva faktorer, vilket innebär att individen känner engagemang 
men även har värderingar. Att känna engagemang för sitt arbete är en viktig del av att trivas med 
sitt yrke. Har en lärare mist sitt engagemang kanske det är dags att försöka hitta det igen. Ett sätt 
kan då vara att hitta nya personer i sin omgivning att ta inspiration från, ett exempel kan vara att 
delta i kollegialt lärande som går ut på att lärare besöker varandras lektioner för att ta del av deras 
undervisningssituationer och undervisningsstilar. Personlighetsfaktorer (Ellström, 1992) vilket 
innebär olika förutsättningar för beslutsfattning utifrån självuppfattning, självförtroende och 
självkänsla. Sociala faktorer (Ellström, 1992), vilket innebär att individen har fallenhet för 
kommunicera och samarbeta samt ledarskap. Att som yrkeslärare på Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet kunna kommunicera, samarbeta och inneha ett ledarskap, är 
grundläggande för att kunna fungera väl som lärare. Att kunna kommunicera med hjälp av tal, 
mimik och rörelser är ett sätt att dela med sig av sin yrkesexpertis.  

Lauvås och Handal (2001) skriver att begreppet kompetens kommer ifrån latinets ”competentia” 
och har med lämplighet att göra. Kompetens menar författarna omfattas av kunskap, färdigheter 
men även av attityd, vilket utgör redskap som behövs när en uppgift ska lösas eller vid hantering 
av olika situationer. Lauvås och Handal (2001, sid 123) menar att ”Kompetensen kopplas alltså 
till det som vi använder eller brukar, inte till det vi har”.   
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3.2 Lärarkompetens  
 
I boken Lärarkompetens beskriver Maltén (1995), Grossmans synsätt på vilka kunskaper som 
lärarstudenter bör ha utvecklat efter en lärarutbildning. Maltén (1995) skriver om ämneskunskap, 
vilket omfattar kunskap om ämnets struktur och centrala delar. På Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet kan det innebära att ha god kunskap om de yrkesämnen som yrkesläraren 
innehar behörighet i. Maltén (1995) skriver även om allmänpedagogisk kunskap, vilket innebär 
vetandet om hur kursplaner fungerar, val av läromedel och arbetsformer samt allmändidaktiska 
kunskaper. Detta är kunskap som den blivande yrkesläraren får tillgodosett via lärarutbildning. 
Kunskapen kan även bli mer fördjupad och förnyad på skolan som sedan kommer att bli 
lärarstudentens arbetsplats. Fördjupad på så vis att ju längre läraren arbetar, desto lättare blir 
valen av arbestsätt och lämpliga läromedel. Förnyad blir den allmänpedagogiska kunskapen vid 
exempelvis nya reformer, som den som var senast 2011 då ett flertal förändringar skedde som 
exempelvis en ny betygsskala, nya och omarbetade kurser samt ett gymnasiearbete. Maltén 
(1995) skriver också om pedagogisk innehållskunskap, det vill säga hur undervisningen kan 
problematiseras, hur elever tänker och kan bilda olika begrepp samt ämnesdidaktisk kunskap. 
Med detta menas hur en lärare genom att problematisera undervisningen provocera fram en 
djupare förståelse för ämnet. 

Kontext-kunskap (Maltén, 1995) betyder att ha kännedom om en skolas traditioner och oskrivna 
regler och koder, personalgruppens funktioner samt närmiljöns interaktion med skolan. För en 
lärare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet kan detta menas med att ha en god kontakt med 
de restauranger som finns i närområdet, för att till exempel säkra tillgången på APL-platser.  

Maltén (1995) tar även upp Ogdens syn på lärarkompetens, som beskriver att det finns fyra olika 
dimensioner som tillsammans blir vad Ogden kallar för en ”lärares identitet”. Den första 
dimensionen som tas upp är personlighet, vilket skapar varje individuell lärares egenart. Faktorer 
som spelar in kan till exempel vara temperament, om personen är blyg eller lite tillbakadragen 
eller av mer öppen karaktär. Det kan även vara fallenhet för det verbala språket, men också hur 
stark personen är i sin ledarroll. Dock är inte personligheten konstant, utan den kan utvecklas och 
förändras. Förändringen kan ske efter exempelvis trauman eller efter att ha genomgått en 
utbildning (Maltén, 1995).  !

Utbildning kan ge vederbörande insikt i sin egen personlighet och dess starka och svaga sidor. 
Därmed kan man fördjupa självtilliten och den positiva självbilden; ge sig själv rätt att vara som 
man är och sluta snegla på andra      

                                                                                                                             (Maltén, 1995: sid 13)  

Till värderingar och ideologi hör hur en individ ser på bland annat människor och där också 
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elever. Ogden tar även upp relationsfärdighet (Maltén, 1995) i sina fyra dimensioner, och menar  
att den kunnigheten har en central plats i kommunikationen med andra människor. Den 
färdigheten skulle exempelvis kunna vara till stor nytta vid alla de tillfällen i skolan där läraren 
skall möta elever i undervisningssituation. Andra viktiga delar som spelar in när kunskap skall 
delges är bland anat lyhördhet, respekt och förmåga att skapa kontakt. Den sista dimensionen 
som berörs är praktisk-pedagogiska färdigheter, och det beskriv som den centrala roll som läraren 
har, att undervisa men även att ge eleverna en social fostran. Planera, genomför och utvärdera sin 
undervisning platsar under den praktisk-pedagogiska färdigheten.      

Ulla Karin Nordänger och Lena Persson har i rapporten Vad kan en lärare som inte du kan?
(2006) skrivit om hur 685 lärarstudenter ser på lärarkompetens under olika skeden av sin 
utbildning. Studien har pågått mellan 2002-2005. Till de nyantagna studenterna ställde författarna 
frågan ”Vad kan en lärare som du inte kan idag?” (Nordänger & Persson, 2006, sid 6). Till de 
studenter som gjorde sin sista dag på utbildningen var frågorna ”Vad kan du idag som de nyss 
antagna studenterna inte kan?” (Nordänger & Persson, 2006, sid 6) samt ”Vad kan en lärare som 
arbetar ute på fältet som du inte kan?” (Nordänger & Persson, 2006, sid 6). 

De nyantagna studenternas syn på lärarkompetens delas av författarna in huvudkategorier och 
underkategorier. Huvudkategorierna består av Person, Pedagog, Psykolog, Organisatör och Aktör. 
De nyantagna studenterna beskriver de personliga egenskaperna med att läraren skall ha stor 
kunskap, många av dessa studenter uttrycker att de känner en stor beundran och respekt för allt 
som läraren kan. Lärarens personlighet i form av social kompetens, empatisk förmåga, auktoritet 
och humör var också tecken på de personliga egenskaperna som utgör lärarkompetens. 
Ytterligare faktorer som dessa nyantagna studenter nämnde vara att läraren var allmänbildad och 
inte bara har kunskaper i det egna ämnet utan även har generella kunskaper. Erfarenhet var något 
som studenterna även nämnde. Studenterna i Nordänger och Perssons (2006) studie är av den 
åsikten att det via lärarutbildningen går det att bli en bra pedagog. Pedagogiska egenskaper 
omfattar bland annat ämneskunskap, kunskaper om metoder, ett professionellt förhållningssätt 
samt vara inspirerande.  

I rapporten Vad kan en läraren som inte du kan (Nordänger & Persson, 2006) menar de 
nyantagna studenterna att en lärare med lärarkompetens måste ha psykologiska egenskaper. 
Vilket menas med att förstå barn och ungdomars beteende. Att känna till utvecklingspsykologi, 
gruppsykologi samt kunna hantera konflikter är viktigt enligt studenterna. Organiserande 
egenskaper så som att vara ledare, planerare och tjänsteman menar de tillfrågade respondenterna 
var viktigt. Planerare menas med att kunna disponera tiden, planera mot mål samt att göra 
undervisningsplaneringar. Tjänsteman menas med att ha kunskaper om styrdokument och 
regelverk. Ytterligare en egenskap som studenterna tar upp är att kunna vara aktör. Att kunna stå i 
centrum, stå framför en grupp och prata samt kroppsspråket var komponenter som symboliserar 
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aktöregenskaperna enligt studenterna.  

De studenter som gick sista dagen på sin lärarutbildning fick frågorna ”Vad kan du idag som de 
nyss antagna studenterna inte kan?” (Nordänger & Persson, 2006, sid 49), samt ”Vad kan en 
lärare som arbetar ute på fältet som du inte kan?” (Nordänger & Persson, 2006, sid 6) för att ta 
reda på om det fanns någon eller några av de komponenter som beskriver lärarkompetens som har 
utvecklats hos studenterna under deras studietid. Deras svar sorterades in i en modell som 
utgjordes av huvudkategorierna personlig kunskap och undervisningsfärdighet. 
Underkategorierna till personlig kunskap är praktisk personlig kunskap och bildning. 
Underkategorier till undervisningsfärdighet blev kunskap om ämnet, kunskap om metod, kunskap 
om barn, kunskap om organisationen. Till dessa underkategorier sorterades sedan det ny 
framkomna materialet. Dock kunde ledarskap och reflektion inte passas in under någon av 
huvudkategorierna utan återfinns i båda. Erfarenhet kunde inte heller sorteras under någon av 
dessa kategorier utan författarna beskriver det som ”Erfarenhet bildar alltså en bakgrund, en 
resonansbotten, till hela modellen” (Nordänger & Persson, 2006, sid 49). Ett nytt begrepp la 
författarna även till, och det var aspekter, av den anledningen att den består av den nytillkommen 
kunskap som respondenterna beskriver.  

Mer än hälften av studiens respondenter svarade att de tyckte att praktisk personlig kunskap var 
det som hade utvecklats mest under utbildningen. Då främst genom att självkännedom och 
yrkesidentitet, ett par nya aspekter till denna kategori. Yrkesidentiteten utgörs av förståelse för 
lärarrollens innebörd, säkerhet inför det kommande uppdraget samt den egna förändringen som 
respondenterna gjorde under resans gång. Respondenterna i studien uttycker att säkerhet är det 
som yrkesverksamma lärare har gentemot dem själva.  

Självkännedom består av den personliga utvecklingen och som bland vissa respondenter tar sig 
uttryck som självförtroende. Tilltro till sig själv nämnde studenterna också. 12 respondenter har 
sagt sig tillgodosett sig kunskap som kan kategoriseras i underrubriken kunskap som bildning. 
Dessa kunskaper är av generell art och kan ha betydelse för undervisningen. Studenterna ser att 
verksamma lärare har allmänna kunskaper som gör att lärarna kan tackla förståelse och hantering 
av oförutsedda händelser.  

Undervisningsfärdigheter framställs i underrubrikerna kunskap om ämnet, kunskap om metod, 
kunskap om barn, kunskap om organisationen. Ungefär 60 % av alla studenter menar på att de 
har fått en större ämneskunskap under utbildningen. Ämneskunskapen utgörs av faktakunskap, 
förståelsekunskap och förtrogenhetkunskap. Författarna skriver ”att ha ämneskunskaper innebär 
att ha pedagogiska kunskaper”(Nordänger & Persson, 2006, sid 54). Nytillkomna aspekter är 
goda ämneskunskaper samt förhållningssätt till ämnet. På frågan om hur yrkesverksamma lärare 
har för kunskaper om ämnet framhålls sällan lärarnas ämneskunskaper. Studenterna anser att 
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yrkesverksamma lärare kan förhålla sig till ämnet genom att kunna se sammanhang och välja 
ämnesinnehåll som är lämpat till elevgruppen. 

Underrubriker till kunskap om metoder har genom nya aspekter blivit lärande, arbetssätt och 
omarbetning av ämneskunskap. Lärande både om metoder till elevers lärande och om metodval. 
Arbetssätt innebär att känna till olika typer och former av undervisning. Hur olika arbetsätt kan 
vara mer lämpliga än andra beroende på typen av elevgrupp. Studenterna upplever det som att 
yrkesverksamma lärare kan improvisera och vara flexibla i sin undervisning tack vare att de 
känner till olika arbetssätt. Omarbetning står för att kunna ”omsätta goda och relevanta kunskaper 
i ämnen så att elever lär och utvecklas.” (Nordänger & Persson, 2006, sid 59).  

Kunskaper om barn säger många av de svarande studenterna ha tagit del av under utbildningen. 
De säger sig ha fått fördjupad kunskap om hur de ska bemöta barn, barns utveckling, förståelse 
för barns tankar samt vilket behov elever med särskilt stöd har. Yrkesverksamma lärare säger 
studenterna har lärt känna sina elever och det påverkar deras sätt att bemöta dem, studenterna 
säger också att yrkesverksamma lärare har kunskap om elevers utveckling och beteende. 
Ytterligare en aspekt är att ha kännedom om barn och ungdomars uppväxtvillkor, dessa villkor är 
i många fall det som styr barns beteende. Yrkesverksamma lärare har kunskap om 
utvecklingssamtal vilket studenterna säger sig sakna.  

Respondenterna i studien säger sig ha kunskaper om hur skolan som organisation fungerar. Dessa 
kunskaper gällde främst regelverk och återfinns under de uppdrag som man har som tjänsteman. 
Dock tycker studenterna att yrkesverksamma lärare kan beskriva dessa regelverk mer detaljerat, 
att de även har kunskap om oskrivna regler, hur skolledning och administration på en skola 
fungerar samt den dagliga dokumentationen. Planering av undervisning efter mål säger 
studenterna att de fått kunskap om, de säger även att de nu kan utvärdera undervisningen. 
Yrkesverksamma lärare kan enligt studenterna planera mer långsiktigt än vad de själva kan. En 
ny aspekt som studenterna nämner är klassrumsorganisation. ”Organisationen i klassrummet är en 
process där läraren försäkrar sig om att elevernas klassrumsbeteende överensstämmer med de mål 
och förväntningar som finns för verksamheten i klassrummet” (Nordänger & Persson, 2006, sid 
68). Det studenterna ser när det tittar på yrkesverksamma lärare är att de har bättre överblick i 
klassrummet mot vad studenterna har.  

Länkarna mellan personlig kunskap och undervisningsfärdighet utgörs av ledarskap och den nya 
aspekten reflektion. ”Lärarkompetens måste förstås som en helhet av läraren som person och 
läraren som undervisare, därför blir reflektion eller länk mellan personlig kunskap och 
undervisningsfärdighet” (Nordänger & Persson, 2006, sid 70). Ledarskap består av att läraren är 
ledaren som leder undervisningen. Aspekten reflektion innebär att tänka igenom händelser på en 
djupare nivå för att få en insikt om dem. Studenterna menar att de har lärt sig att reflektera och 
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detta har lett till att de utvecklas både som person och pedagog. Nordänger och Persson (2006) 
skriver att erfarenhet är som en ram runt lärarkompetens som växer i takt med ökad personlig 
kunskap och undervisningsfärdighet.  

Nordänger och Persson (2006) prövade modellen på studenter som slutade lärarutbildningen 2005 
genom att ställa dem frågor med utgångspunkt från modellen. Frågorna hade slutna 
svarsalternativ och berörde i vilken utsträckning som respondenterna ansåg sig har utvecklat 
lärarkompetens utifrån de fem huvudkategorierna under utbildningen. Författarna sammanfattar 
svaren på dessa frågor genom att studenterna tycker att den praktisk personliga kunskapen är ”väl 
eller mycket väl tillägnad” (Nordänger & Persson, 2006, sid 81). Studenterna tycker att deras 
kunskap om ämnet, om barn och om organisation är i hög grad tillägnade. 50 % av studenterna 
anser att de har tillgodosett sig kunskap om metoder. Resterande 50 % säger att de vill ha mer 
kunskap om metoder.  

3.3 Yrkeskunnande 
 
I boken Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet utgår Ellström (1992) från definitionen 
av kompetens för att fastställa begreppet yrkeskunnande. Yrkeskunnande som formell kompetens 
(Ellström, 1992) innebär sådant kunnande som har uppnåtts genom utbildning. Om paralleller 
med yrkeslärare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet skall dras med Ellströms (1992) 
definition, kan läraren ha förvärvat kunskap genom yrkeslärarutbildning och genom 
eftergymnasiala studier inom yrkesämnet eller både och i kombination. Yrkeskunnandet kan 
dokumenteras genom certifikat, betyg, diplom eller intyg. Ellström (1992) skriver även om 
yrkeskunnande som reell kompetens, vilket innebär den konstaterade kompetens som en individ 
innehar. Med hjälp av denna kompetens ska individen ha möjlighet till att lösa en arbetsuppgift 
eller utföra ett yrke. Utnyttjad kompetens (Ellström, 1992), innebär den faktiska yrkeskunnande 
som en individ innehar och som kommer till nytta i arbetet. Detta skulle kunna vara att en 
yrkeslärare undervisar i de kurser som läraren faktiskt är behörig i.  

Handal och Lauvås (2001) presenterar i boken Handledning och praktisk yrkesteori bröderna 
Dreyfus femstegsmodell över sätt att tillägna sig en färdighet, och där med också yrkeskunnande. 
Det första steget kallas för ”novis” (Handal & Lauvås, 2001) då en person lär sig regler och 
praktiserar dem för att utföra handlingar. Detta skulle kunna vara när en elev börjar på 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet och först får lära sig hur någon av de tre grundsåserna 
skall kokas. Andra steget kallas för ”börjar lära sig” (Handal & Lauvås, 2001) vilket innebär att 
personen får ta del av exempel på som används som komplement till reglerna. Detta skulle kunna 
vara när eleven sedan får pröva olika recept för att vidareutveckla såsen till exempelvis en ostsås. 
Tredje steget är ”kompetent yrkesutövning” (Handal & Lauvås, 2001) vilket menas med att allt 
efter som exemplen blir fler och till slut blir för många för att förenas på ett bra vis, utvecklas 
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färdigheter att välja ut de perspektiv som är viktigare än andra. Engagemanget växer och 
personen känner ett ansvar för sin del inom området. Nu kan eleven grundreceptet på såsen och 
eleven vet vilka olika sätt som såsen kan utvecklas på, men nu känner eleven även till det bästa 
sättet att göra såserna på. Det fjärde steget kallas för ”yrkesskicklighet, kompetens” (Handal & 
Lauvås, 2001) och menas med att reglerna och principer ersätts av situationsbetingade försök. 
Personen använder sin instinkt för att se vad som måste göras. Förut använde eleven ett recept när 
såsen tillagades och tog då kanske 1 tsk salt om det stod så i receptet, men nu går eleven efter hur 
såsen smakar och kryddar där efter. Det sista steget kallas för ”expertis” (Handal & Lauvås, 
2001) och betyder att personen nu har kommit så långt i utvecklingen att personen nu inte bara 
vet vad som ska göras utan även hur det skall göras. Nu vet eleven hur det till exempel går att 
rädda en sås som har skurit sig eller hur det går att rädda smaken på såsen om den inte blir riktigt 
bra från början.  

Av dessa nivåer som bröderna Dreyfus femstegsmodell tar upp, är det möjligt att att under en 
gymnasieutbildning tillgodose sig de tre första nivåerna eller kanske till och med den fjärde 
nivån. I många fall kan det vara kombinationen av att ha gått en utbildning och sedan arbeta i 
yrket under en tid, som gör att den femte och sista nivån blir uppnådd.  !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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4. Teoretisk utgångspunkt 
!
Maltén (1995) har även tagit del utav en undersökning genomförd av Lärarnas riksförbund och 
Svenska Arbetsgivarföreningen och tolkar sedan utifrån den hur en professionell lärare bör vara. I 
första hand vänder sig undersökningen till läkare och advokater, men Maltén (1995) menar på att 
den även går att praktisera på läraryrket.  !

• Ha gedigen och relevant ämneskunskap; 

• vara lyhörd för sådana förändringar i omvärlden som påverkar skolans mål och 
betingelser; 

• ha pedagogisk kompetens, kunna presenters ämne/stoff och arbetsuppgifter på ett intressant och 
stimulerande sätt och anpassa sig till elevernas individuella förutsättningar och sätt att lära; 

• ha kunskap om läroplaner, kursplaner, lokala planer och om professionella sätt att organisera 
skolarbete samt om teorier rörande inlärning, metodik och pedagogik; 

• kunna delta i utvärderingar av sitt eget arbete och skolans totala verksamhet som ett led i 
självrannsakan och ständig utveckling; 

• kunna utveckla en personlig relation till eleverna med utgångspunkt i deras intressen, talanger och 
framsteg. Kunna skapa gemenskap i en klass eller studiegrupp och därigenom en trygg 
arbetssituation för eleverna och sig själv; 

• ha ett etiskt förhållningssätt till sin uppgift. Eleverna är beroende av läraren, som genom sina 
bedömningar, betygsättning och på andra sätt påverkar deras utveckling och framtid; 

• kunna fungera i ett lagarbete tillsammans med skolledningen, kollegor och annan skolpersonal 
samt medverka i planering och ledning av skolan, institutionen eller ämnesområdet; 

• kunna utveckla ett förtroendefullt samarbete med föräldrar och det omgivande samhället;  

• vara angelägen om sin personliga utveckling och fortbildning samt medverka i utvecklingsarbete i 
olika former.  

(Maltén, 1995: sid 26) 

Maltén (1995) menar även på att om denna lista skall vara praktiskt användningsbar, bör den 
fördjupas och bli mer konkret. Den första punkten tar upp att en lärare bör ha en gedigen och 
relevant ämneskunskap. För att bli antagen till yrkeslärarprogrammet måste den sökande uppfylla 
vissa kriterier för att anses som lämplig att bli yrkeslärare. Programmets kunskapskrav innebär 
enligt Universitets- och högskolerådet (2014) att den sökande skall ha ”kvalificerade och 
relevanta yrkeskunskaper”. På listan finns även att läraren skall ha en pedagogisk kompetens, 
den kompetensen kan ha uppkommit genom kombinationen utbildning och erfarenhet av 
läraryrket. Erfarenheten kan en lärare förvärva sig genom att ha arbetat i skolan eller genom att 
komma i kontakt med skolan via verksamhetsförlagd utbildning på Yrkeslärarprogrammet.  
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På listan finns även många punkter som handlar om hur läraren ska ”kunna” vissa saker. Exempel 
står det att en professionell lärare ska ”Kunna utveckla ett förtroendefullt samarbete med 
föräldrar och det omgivande samhället” (Maltén, 1995). Detta ”kunnande” är något som en 
nyutbildad lärare kanske har svårt för i början av sin karriär, men som kommer att växa fram med 
tiden ju mer erfaren och van läraren kommer att bli. Om listan som Maltén (1995) har 
sammanställt granskas syns det att det är många sociala ”kunnande” som dyker upp. Exempelvis 
att skapa personliga relationer mellan olika parter, ett kunnande som många människor lär sig 
redan i tidig ålder och som vid vuxen ålder kan ha vidareutvecklats till en naturlig del av livet.  

Det går även att läsa på listan (Maltén, 1995) att en professionell lärare skall ha ett intresse av att 
utveckla sin personliga progression och fortbildning. Detta kan ske genom att lärarkollegiet har 
seminarier på kompetensdagar på arbetsplatsen eller genom att läraren själv ser till att hålla sig 
uppdaterad och påläst på sitt ämne. Vidare skriver Maltén (1995) att läraren skall ha ett etiskt 
förhållningssätt. Ett etiskt förhållningssätt kan ha utvecklats i och med lärarens utbildning på 
yrkeslärarprogrammet. Ett annat sätt att utveckla ett sådant förhållningssätt är att på arbetsplatsen 
diskutera med kollegor och rektor om olika etiska aspekter på den aktuella skolan.  

Efter att ha granskat Malténs (1995) lista mot examensmålen för yrkeslärarexamen har det 
kommit fram att det finns vissa likheter. Till exempel tar Maltén (1995) upp att läraren ska kunna 
anpassa sig efter elevens individuella utgångspunkt, och i examensmålen för utbildningen finns 
att ”visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas” (SFS 
1998:1003). Ytterligare en punkt som finns med hos Maltén (1995) och i examensmålen är 
sociala relationer. Maltén (1995) skriver bland annat att läraren ska kunna utveckla relationer. 
Examensmålen uttrycker att studenten ska ”visa kunskap om och förståelse för sociala relationer” 
(SFS 1998:1003). Både examensmålen för yrkeslärarprogrammet (SFS 1998:1003) och Maltén 
(1995) skriver om betyg och bedömning, Maltén (1995) menar att eleven är bunden till lärarens 
beslut om bedömningar och betyg. I examensmålen för yrkeslärarprogrammet (SFS 1998:1003) 
går det att läsa om att studenten ska ha fått en ingående kännedom om hur betyg ska sättas och 
hur bedömningar bör genomföras. Nu är detta endast ett axplock av examensmålen för 
yrkeslärare och Malténs (1995) lista, men det framgår tydligt att det finns stora likheter mellan 
dessa två. Kontentan blir då att lärararstudenten som har studerat på Yrkeslärarprogrammet, alltså 
bör ha en relativt god grund att stå på efter genomförd utbildning.  !
!
!
!
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5. Metod 

I detta kapitel ges en motivering till valet av metod, hur urvalet har gjorts samt beskrivning av 
tillvägagångssätt för insamlandet av den empiriska datan. Jag kommer även att beskriva hur datan 
har analyserats och bearbetats. I delen om trovärdighet, kommer jag att beskriva aspekter på 
studiens tillförlitlighet och giltighet.  

5.1 Metodval 
 
För att inhämta empiriska data föll valet på att göra en kvalitativ studie, grundad på fem 
intervjuer enligt en halvstrukturerad modell. I Rapporter och uppsatser skriver Backman (1998) 
att det kvalitativa perspektivet utgår från tre begrepp: innebörd, kontext och process. Innebörd 
utgår från hur människor uppfattar, tolkar och utformar en verklighet utifrån sin erfarenhet. 
Utifrån frågeställningen, frågade jag respondenterna hur deras synsätt är på den egna 
yrkeskompetensen, hur yrkeskompetensen hålls aktuell, samt vilken typ av yrkeskompentens som 
behövs utvecklas. Utgångspunkten har tagits i den verklighet som respondenterna beskriver, och 
att den verkligheten är den faktiska och existerande. Eftersom det är så respondenterna uppfattar 
den egna vardagen och där med den egna verkligheten.  !
Kontext betyder att studera människor i deras rätta miljöer (Backman, 1998). Då valet föll på att 
göra intervjuer på respondenternas arbetsplatser, fick jag på så vis se lärarna i deras egen 
vardagsmiljö. En miljö där de känner sig hemtama och välorienterade. Process betyder att 
utveckling och skeendet är tyngdpunkten i den kvalitativa studien i stället för produkten och 
resultatet. Enligt Backman (1998) menas det att i den kvalitativa studien är det människan som är 
det huvudsakliga instrumentet, och att forskaren observerar och eller frågar respondenten. Denna 
typ av relation benämner Backman (1998, sid 48) som ”subjuekt˗subjekt-relation”, vilket 
beskrivs som en nära och autentisk relation.  

Valet av att göra en kvalitativ intervjustudie kändes naturlig. Det innebar, att genomföra ett 
mindre antal intervjuer, men med djupgående frågor, för att verkligen få fram respondenternas 
uppfattning om kompetens. Enligt Stukát (2005) är intervjumetoden det vanligast förekommande 
inom utbildningsvetenskap. Stukát (2005) menar även på att ju mer utrymme respondenten ges i 
intervjun, desto större chans är det att nytt och intressant material framkommer. Dock står det i 
Stukáts (2005) Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap att det även finns nackdelar 
med ostrukturerad eller halvstrukturerad intervjumetod. Det är att jämförbarheten minskar och att 
det blir en större svårighet att tolka respondenternas svar. Detta i jämförelse med en strukturerad 
intervju. En halvstrukturerad intervjumetod innebär att jag har förberett femton stycken frågor 
men att det även finns utrymme för följdfrågor och diskussion. I intervjuguiden finns det femton 
fasta frågor, men det fanns även möjlighet att diskutera vidare med respondenten om det kom upp 
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något intressant sidospår. Ett annat motiv till följdfrågor var om det fanns frågor som behövdes 
följas upp och utvecklas. Metoden kan innebära att det är möjligt att få fram djupare svar än med 
en intervju med strukturerade frågor. 

Efter att ha tagit del av dessa olika argument kändes det som en god idé att genomföra kvalitativa 
intervjuer i halvstrukturerad modell. Detta för att jag på det viset skulle kunna få en förståelse för 
respondenternas upplevelse, samt att se respondenterna i sin naturliga miljö i skolan, då 
intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats. 

Jag har använt mig utav en intervjuguide, för att på så vi få en likhet i intervjuerna samt att skapa 
en röd tråd. Guiden hade femton fasta frågor, som expanderades med uppföljande frågor. 
Respondenterna har även fått ta del utav intervjuguiden i samband med att de blev inbjudna till 
att delta i studien, för att på så vis känna sig trygga i ämnet. Jag har även i min inbjudan 
informerat respondenterna om att deltagandet var frivilligt. Respondenterna fick veta att de skulle 
få vara anonyma med sina namn och sin arbetsplats. Information gällande att det skulle göras en 
ljudupptagning vid intervjutillfället delgavs respondenterna. Respondenterna delgav även att den 
data som respondenterna skulle bidra med, ej skulle användas i kommersiellt bruk.  

5.2 Urval 
 
Jag tog kontakt med yrkeslärare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet, vid en kommunal 
gymnasieskola i en stad i Västra Götaland. Kontakten togs genom att jag sände dem en inbjudan 
med en kortare beskrivning av studiens syfte, samt intervjuguiden via e-post. Intervjuguiden 
sändes med till respondenterna, så att de kunde förbereda sig. Jag har använt mig utav både 
manliga och kvinnliga lärare, dock endast de som är har behörighet att undervisa på Restaurang- 
och livsmedelsprogrammet. Respondenternas erfarenheter av branschen är vitt skilda, en av 
lärarna har jobbat i ungefär 20 år med matlagning innan personen blev yrkeslärare och en annan 
bara hade arbetat ett par år innan personen utbildade sig till lärare. Respondenterna skiljer sig 
även åt på så vis, att de är inriktade inom olika delar av Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 
några av lärarna undervisar mer i de matlagningsrelaterade ämnena. Någon annan har de delar i 
utbildningen som berör mer teoretiska ämnen, så som livsmedels- och näringskunskap och 
hygienkunskap. En tredje är mer orienterad inom service, barkunskap och servering. 

Lärarna som jag har intervjuat har olika lång erfarenhet, från den som tog sin yrkeslärarexamens 
för ca ett år sedan till den mest erfarna som varit lärare sedan 1980. Alla lärare har inte samma 
typ av utbildning, en av mina respondenter är till exempel tvåämneslärare och en annan är 
utbildad hushållslärare, några av de yngre lärarna är yrkeslärare. Jag känner några utav dessa 
lärare sedan tidigare, då jag gjort min VFU-tid på skolan, och jag tror att detta var en fördel. 
Eftersom jag ville uppnå en avslappnad, naturlig och förtrolig stämning och att det ej skulle 
kännas krystat och konstlat. Jag bjöd in sex stycken av lärarna på valda gymnasieskola till att 
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delta i min studie, alla utom en av lärarna tackade ja till inbjudan. Nedan kommer en kort 
beskrivning av de fem lärare som har deltagit i mina intervjuer.  

Lärare 1, kvinna, 50-års ålder. Utbildad hushållslärare. Jobbat 33 år som lärare, varav 27 på 
samma skola. Undervisar i ämnen som rör teoretiska delar av utbildningen, som exempel 
livsmedels- och näringskunskap och hygienkunskap. 

Lärare 2, man, 40-års ålder. Utbildad yrkeslärare. Jobbat 14 år som lärare och haft samma 
arbetsplats under dessa år. Undervisar i ämnen som rör praktiska delar av utbildningen, som 
exempel matlagningskunskap och mat och dryck i kombination. 

Lärare 3, man, 40-års ålder. Utbildad yrkeslärare. Jobbat som utbildad lärare i ca 1 års tid både på 
gymnasiesärskolan och på gymnasiets Restaurang- och livsmedelsprogram. Dessförinnan har 
respondenten jobbat som obehörig lärare i ca 1 års tid. Undervisar i ämnen som rör praktiska 
delar av utbildningen, som exempel matlagningskunskap. 

Lärare 4, kvinna, 50-års ålder. Utbildad yrkeslärare. Jobbat som lärare i 25 år, varit på samma 
arbetsplats under dessa år. Undervisar i ämnen som rör praktiska delar av utbildningen, som 
exempel dryckeskunskap och serveringskunskap.  

Lärare 5, kvinna, 50-års ålder. Utbildad tvåämneslärare, är behörig hushålls- och biologilärare. 
Arbetat som lärare i 29 år var av 28 år på denna arbetsplats. Undervisar i ämnen som rör 
teoretiska delar av utbildningen, som exempelvis livsmedel- och näringskunskap.  

5.3 Genomförande 
 
Alla intervjuer utom en har skett på den på den kommunala gymnasieskolan. Intervjun som inte 
skedde på det kommunala gymnasiet, utfördes på den responderande lärarens andra arbetsplats. 
Intervjun med den responderande läraren skedde i avskildhet på lärarens arbetsrum. När jag har 
intervjuat de andra lärarna, har intervjuerna även med dem skett i enrum på deras arbetsrum eller 
i klassrum som de brukar ha undervisning i. Allt för att få den avskildhet och ro som det behövs 
för att åstadkomma en avslappnad och trygg miljö. Samtliga intervjuer har skett under ett par 
veckor i månadsskiftet november-december 2013.  

Tanken var att jag skulle spela in respondenternas svar via en surfplatta, dock blev det tekniska 
problem med surfplattan så jag kunde ej spela in de två första intervjuerna. Sedermera fick jag 
låna en diktafon av Högskolan så jag kunde spela in de tre sista intervjuerna. Bakgrunden till att 
jag skulle spela in intervjuerna, var att jag skulle kunna lägga fokus på intervjun och slippa göra 
anteckningar. Dock fick jag göra anteckna ändå under de två första intervjuerna.  

!
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5.4 Analys  
 
Vid intervjutillfälle nummer ett och två saknades det teknik för att göra en ljudupptagning, och 
vid dessa två intervjuer gjordes därför minnesanteckningar och stödord skrivna för hand. Efter att 
ha genomfört den första intervjun påbörjades renskrivningen av materialet inom loppet av en 
timme, allt för att ha intervjun så färskt i minne som möjligt. Renskrivningen skrevs ned digitalt. 
Ett likadant arbete gjordes efter intervju nummer två, dock påbörjades renskrivningen ungefär två 
timmar efter att intervjun skett.  

Som första steg till att transkribera de inspelade materialet, började jag arbetet genom att lyssna 
igenom den första inspelade intervjun i sin helhet en gång. Därefter fortlöpte 
transkriberingsarbetet genom att jag lyssnade på korta sekvenser, pausade diktafonen och skrev 
ner vad som just hade sagts. Sedan spolade jag tillbaka och hörde om sekvensen, av anledning att 
försäkra mig om att inget blivit missat. När jag sedan hade bearbetat hela intervjun, lyssnades 
intervjun igenom i sin helhet samtidigt som jag läste de material som blivit nedskrivet. Detta 
arbete skedde även med de två andra inspelade intervjuerna. På så vis säkerställdes att allt som 
sades hade blivit transkriberat korrekt. Dock skedde ett par undantag, det var när respondenten 
och jag samtalade om ämnen rörande elever på gällande gymnasieskola. Elever som vi båda 
känner eftersom jag gjort VFU på skolan. Ämnena som vi då berörde har jag ansett var irrelevant 
information gällande min studie, och därför valde jag att ej transkribera denna del.  

Efter att transkriberingen av de tre inspelade intervjuerna och renskrivningarna av mina 
anteckningar från det två första intervjuerna har skett, har jag läst igenom materialet ett flertal 
gånger för få en grov översikt över vilka åsikter och faktorer som återkom bland intervjusvaren. 
Enligt Stukát (2005) krävs det upprepade läsningar av det transkriberade materialet, eftersom det 
gäller att försöka förstå vad respondenten egentligen menar bakom det bokstavliga innehållet. 
Därefter gjorde jag en sammanfattning av varje intervju för att få en översikt över vilka åsikter 
och faktorer som var återkommande i svaren hos de olika respondenterna. Som nästa steg i 
analysprocessen utgick jag från intervjufrågorna, och delade då upp de sammanfattade 
intervjusvaren under vilken intervjufråga eller frågor som svaret passade bäst. Svaren kommer att 
redovisas i resultatdelen under rubriker baserade på studiens frågeställningar, och kallas i 
resultatdelen för ”Vad är yrkeskompetens enligt yrkeslärare?”, ”Hur håller yrkeslärare 
yrkeskompetensen aktuell?”, ”Vilken yrkeskomptens behöver utvecklas hos yrkesläraren?”. 
Malténs (1995) lista över olika komponenter som utgör en professionell lärare, matchar jag sedan 
till olika uttalande som respondenterna har gjort.  

5.5 Forskningsetik  
 
I Staffan Stukáts (2005) bok Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap går det att läsa 
om de forskningsetiska krav som jag har utgått ifrån. Stukát (2005) skriver om 
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informationskravet, att alla respondenter skall bli underrättade om studiens syfte, det frivilliga 
deltagandeskapet samt rätten till att avbryta sitt deltagande när det helst vill. Stukát (2005) skriver 
även om samtyckeskravet, som innebär att respondenterna i undersökningen har rätt att bestämma 
över sitt deltagande. Konfidentialitetskravet är en annan sak som Stukát (2005) omnämner. Det 
medför att respondenten skall vara införstådd med att all information kommer behandlas med 
sekretess, samt att respondentens identitet ej kommer att publiceras. För att bibehålla en 
anonymitet hos respondenterna har jag valt att kalla dem för ”Lärare 1-5”. Staffan Stukát (2005) 
tar även upp nyttjandekravet, vilket betyder att de insamlade uppgifterna endast kommer att 
användas för forskningsändamål och ej i kommersiellt bruk eller icke-vetenskapligt syfte. Dock 
kan materialet komma att användas till läroböcker eller tidningsartiklar.  
 
Alla respondenter har med tydlighet blivit informerade dels i inbjudan om undersökningens syfte, 
men även muntligt innan intervjun startades. Jag har även delgett de responderande lärarna att det 
var ett frivilligt deltagande och de när helst de ville skulle kunna avsluta vårt samtal. Jag har även 
delgett respondenterna att deras identiteter och arbetsplats ej kommer att omnämnas med sina 
rätta namn. De fick även reda på att jag ej skulle använda mig av informationen som jag fick fram 
till kommersiellt bruk. Både det inspelade och det nedskrivna materialet har förvarats oåtkomligt 
för andra, med anledning att ge respondenterna anonymitet.  

Genom att kalla respondenterna i studien för ”Lärare 1-5” minimeras risken för att avslöja deras 
sanna identiteter och respondenternas arbetsplats omnämns inte heller i studien med dess rätta 
namn. Enligt Stukát (2005) är det extra viktigt att bevara respondenters anonyma identitet vid 
studier där känsliga ämnen berörs. Kvale (1997) skriver att det kan uppkomma rättsliga problem i 
fall där forskaren har får ta del av information gällande kriminellt beteende så som misshandel 
och droger, och samtidigt lovat respondenterna anonyma identiteter.  
 
5.6 Trovärdighet och giltighet  
 
I den här studien har jag utgått från att skildra respondenternas synsätt på yrkeskompetens, vilket 
gjordes med eftersträvan om exakthet i samtliga delar. Vid insamlandet av den empiriska datan 
har strålkastarljuset legat på respondenten och vårt samtal, men med syftet och frågeställningarna 
i minne. De anteckningar som gjordes från intervjutillfälle ett och två har renskrivits och de 
inspelade intervjuerna har transkriberats i sin helhet, förutom vid ett undantagstillfälle då jag och 
respondenten diskuterade ämnen rörande elever som vi båda känner. Detta arbete har gjorts för att 
säkerställa att intervjuunderlaget var fullständigt då det var dags att påbörja analysarbetet. Vid 
arbetet med analysen har jag strävat efter att vara neutral, och inte låta mina personliga tankar 
spela in på den tolkning som har gjorts. 

Reliabilitet betyder enligt Stukát (2005) tillförlitligheten i ett material, ” dvs. kvaliteten på själva 
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mätinstrumentet” (Stukát, 2005, s.125). Under tre av intervjuerna skedde en ljudupptagning vilket 
Patel och Davidsson (2011) menar är en fördel, eftersom det då är möjligt att återupprepa 
intervjuerna många gånger så att materialet blir rätt tolkat. I detta fall skedde tolkningen vid 
transkriberingen. ”I och med att verkligheten är lagrad kan vi också ta den i repris så många 
gånger vi behöver för att försäkra oss om att vi har uppfattat allt korrekt” (Patel & Davidsson, 
2011, sid 104). Några reliabilitetsbrister som skulle kunna förekomma i den här studien skulle 
kunna vara att respondenterna har feltolkat frågorna, yttre störningar eller hur dagsformen var för 
respondenterna vid intervjutillfället. Patel och Davidsson (2011) skriver att det är en förutsättning 
för god reliabilitet att intervjuaren är erfaren, vilket jag inte kan anse mig vara.  

Validitet betyder enligt Stukát (2005) giltigheten på materialet, ”dvs. om man mäter det som man 
avser att mäta” (Stukát, 2005, s 125). Validitetsbrister i denna studie skulle kunna vara att 
respondenterna inte vill erkänna sina brister, kanske vill de vara mig som intervjuar till lags eller 
så kan de ha gett de svar som det tror att jag vill höra. Vid användandet av intervjuer med stort 
svarsrum, är det enligt Stukát (2005) stor chans att få fram nytt och spännande material. Genom 
att jag använde mig av halvstrukturerade intervjuer i den här studien fanns det möjlighet att både 
ställa följdfrågor till respondenterna och fördjupa samtalet under intervjuns gång, vilket jag själv 
menar på har gett mig mer ”autentiska” och ”äkta” svar. För att öka validiteten ytterligare i denna 
studie har jag valt att citera respondenterna i resultatet. 

Då detta är en liten studie som endast omfattar fem lärare, är allmängiltigheten för studien 
begränsad. Att alla yrkeslärare på alla Restaurang- och livsmedelsprogram, både i Sverige och 
internationellt, skulle tycka och tänka precis som mina respondenter anser jag är liten chans. Då 
jag har använt mig av intervjuer i halvstrukturerad modell, gör det att jag har fångat mina 
respondenters synsätt på sin egen vardag och deras högst personliga upplevelser. Då jag har 
intervjuat fem respondenter på samma arbetsplats, har ändå svaren skilt sig mellan lärarna. 

Trots detta anser jag att min studie kan bidra med att ge en inblick om lärare på Restaurang- och 
livsmedelsprogrammets syn på sin yrkeskompetens. De personer som kan ha nytta av min studie 
bedömer jag kan vara nyexaminerade lärare. Detta av anledningen att jag har belyst betydande 
kompetensområden som kan vara till nytta för nyexaminerade lärare i deras framtida yrkesroll 
som lärare. Andra intressenter av denna studie skulle även kunna vara rektorer och skolledning, 
då den uppmärksammar behovet av kompetensutveckling samt synsättet som yrkeslärare har på 
kompetensutveckling.  !
!
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6. Resultat 

Under denna rubrik kommer jag att redogöra för vad jag har kommit fram till, då jag har 
sammanställt de fem intervjuer jag har gjort med kommunalt anställda gymnasielärare vid 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet. För att göra resultatet mer lättläst har jag skapat 
underrubriker som är kopplade till respondenternas svar över hur det ser på sin yrkeskompetens.  
 
6.1 Vad är yrkeskompetens enligt yrkesläraren?  
 
6.1.1 Yrkesämne 
Samtliga respondenter utrycker betydelsen av att ha en djup och bred kunskap om sitt yrkesämne. 
Alla respondenter nämner även hur grundläggande de tycker det är, att vara djup i sitt yrkesämne 
och ha så pass mycket kännedom om sitt yrkeämne att det går att föra vidare. Några utav 
respondenterna omnämner att eleverna lätt ser igenom läraren om den inte känner sig 
hemmastadd i sitt ämne. 

Jag tror att om man ska få förtroende som lärare måste man ha så pass mycket kompetens så att 
du känner dig trygg i sin undervisningssituation. Har man inte riktigt den kompetensen är det 
risk att man känner att man inte riktigt har koll och det smyger in sig en viss osäkerhet och det 
syns väldigt tydligt och som eleverna, tror jag, känner av. (Lärare 3) 

En av respondenterna utrycker att hon tycker det är viktigt att lärarna på Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet har en komplex kunskap i yrkesämnena. Att det både finns de lärare som 
har många års praktiska erfarenheter från restaurangbranschen, och de som har fördjupat sin 
kunskap via högskoleutbildningar. Vidare beskriver hon hur det fungerar på gymnasieskolan. 

För det jag tycker är bra med oss är att vi har såna som varit ute och jobbat länge, vi har såna 
som läst näringslära och livsmedelskunskap på akademisk nivå så vi kompletterar varandra 
väldigt bra. Och det känner jag att den kompetensen finns på väldigt få ställen. (Lärare 5) 

 
6.1.2 Relevant yrkeskunskap 
Några av respondenterna uttrycker det som så, att de är viktigt att ha ett kunnande om hur 
restaurangbranschen fungerar. En av dessa lärare menade även på att det är viktigt att vara bred i 
sin kunskap. ”Inte kunna allt om allt, men känna till helheten restaurang”, det tyckte 
respondenten hade blivit mer framträdande i den nya gymnasiereformen GY11. En annan av 
respondenterna tycker också att det i GY11 har blivit mer centralt att ha kännedom om 
restaurangbranschen. 

I och med GY11 behövs det större kännedom om ”restaurang”, men även kök, servering, bar och 
hotell. Helt enkelt känna till restaurangbranschen. (Lärare 4) 

!
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6.1.3 Pedagogiskt utbildad  
För utom den yrkeskunnande delen av yrkeslärarrollen, pratar samtliga av responderande lärare 
om hur angeläget det är att vara pedagogiskt utbildad. De omnämner vikten av att känna till 
betygsättning och bedömning. En av respondenterna berättade för mig hur han hade upplevt 
skillnaden att jobbat som lärare innan och efter sin yrkeslärarutbildning.  

Skillnaden är att när man kommer direkt ifrån yrkeslivet där man har jobbat med mat i så många 
år, är att man har mycket ”tyst kunskap”, som jag inte hade förmåga att förmedla till eleverna, då 
första gången. För de sakerna som var självklara när jag gjorde en sås till exempel var ju inte 
självklart för eleverna. Och då glömde jag kanske vissa saker, vilket gjorde att det blev ganska 
svårt för eleverna. Sånt får man ju lära sig när man utbildar sig att man måste vara tydlig och inte 
glömma de där detaljerna. (Lärare 3) 

 
6.1.4 Relation med eleverna  
Ytterligare en utmärkande del som uteslutande alla av de responderande lärarna nämner, är att ha 
en bra relation med eleverna. Några av lärarna omnämner hur viktigt det är att kunna bemöta 
eleverna, att både kunna skämta med dem men samtidigt kunna visa disciplin och auktoritet bland 
dem. En av respondenterna pratar om vikten av att kunna tänka sig in i elevens situation och möta 
dem på den individuella nivån som just den eleven ligger på. En annan av respondenterna tror att 
det är betydelsefullt att få en bra kontakt med eleverna från början, att det sedan kan vara svårt 
och motigt att skapa den relationen i efterhand. Att det blir en uppförsbacke som är svår att 
bestiga. Lärare 4 sammanfattar vikten av god kontakt med eleverna med ”Det är ju så viktigt att 
man kan möta eleverna och jobba med dem. Sen är det ju viktigt att man kan sitt yrke med, men 
det ena förtar ju inte det andra.”.  !
6.2 Hur håller man yrkeskompetensen aktuell? !
6.2.1 Nyheter 
Uteslutande alla av respondenterna uttryckte att de tyckte att de är viktigt att hålla sig uppdaterad 
om vad som händer i branschen och vilka svängningar trender tar. Många av respondenterna 
svarar att de får mycket inspiration om nyheter när de är ute och reser, både inom Sverige och 
utomlands. Lärare 2 förklarar att han inte brukar gå ut speciellt ofta på restauranger i hemstaden, 
utan att han brukar passa på att göra restaurangbesök när han är i storstäderna. Han menar på att 
det är i de större städerna som nyheterna och trender inom branschen syns först. Lärare 2 
fortsätter och berätta att hans deltagande i ett årligt evenemang är otroligt givande och ett bra sätt 
att få en uppdatering på det senaste. ”I och med att jag får åka upp till Stockholm varje år, blir jag 
ju uppdaterad på vad som händer i branschen, vad som är trendigt och så”.  
 
6.2.2 Facklitteratur  
Ett par av respondenterna svarar att de även håller sig uppdaterade via facklitteratur eller 
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branschtidningar. Främst gäller detta mat och vin, en av lärarna menar att i vissa ämnen, som till 
exempel servering, händer det inte så mycket nytt. Lärare 5 som bland annat är lärare i  kursen 
specialkoster och i ämnet livsmedels- och näringskunskap, i vilket det fortlöpande kommer nya 
rön och forskning om. Respondenten säger sig hålla sig uppdaterad ”Genom att läsa på Statens 
Livsmedelsverks hemsida, lyssna på radio och läsa både tidningar och facktidningar.”.  
 
6.2.3 Tv och internet  
Någon av respondenterna tittar gärna på matlagningsprogram på tv, och tycker att de är både 
lärorikt och roligt att inspireras av tv-kockarna. Lärare 2 brukar hitta häftiga klipp på 
Youtube.com att inspireras och uppdateras av. Samma respondent berättar att han brukar läsa 
olika restaurangers menyer och vinlistor på internet, ”För att se vad som är trendigt gällande 
råvaror, smaker, länder och regioner, tillagningssätt och så vidare.”.  

6.2.4 APL  
En av lärarna berättar att hon upplever att det inte bara är eleverna som lär på sina APL-platser, 
utan att hon även gör det när hon är ute och besöker dem. Att hon då får insikt hur de olika 
restaurangerna jobbar och hur de har tagit till sig olika influenser från olika branschnyheter. Hon 
fortsätter med att det inte görs så mycket studiebesök av skolan just nu, men att det även är ett 
sätt att få nya intryck ifrån. Både för henne själv som lärare och för eleverna på utbildningen.  

6.2.5 Kollegor 
En av respondenterna tycker att kollegorna är ett annat bra sätt att hålla sig uppdaterad på, genom 
att diskutera och bolla tankar med varandra. Respondenten fortsätter med att kollegorna på 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet har ställt upp väldigt mycket för honom som är 
nyexaminerad lärare, genom att de har delat med sig av sitt undervisningsmaterial. En annan av 
respondenten är inne på samma spår och menar att kollegorna gärna delar med sig av sin kunskap 
och att det finns ett kompetensutbyte inom programmet. Lärare 5 säger att ”Jag kan lätt fråga 
mina kollegor, det finns inga vattentäta skott”.  

6.2.6 Granskning 
En sak som alla respondenterna utrycker är att de är så kallat ”yrkesskadade”, att de alltid har 
”yrkesglasögonen” på när de besöker restauranger eller caféer. Att de kritiskt granskar och 
bedömer ställena som de är på, både de positiva såväl som de negativa faktorerna. Lärare 1 
beskriver en sådan granskning ”Man ser ju på allt, från servisens kläder till blommorna på bordet, 
till maten”.  

6.2.7 Högskolekurser 
Ytterligare ett sätt att få fatt i ny yrkeskunskap, är att läsa högskolekurser. Ett par av 
respondenterna har läst några kurser samtidigt som de jobbar, dock tycker de att det blir lite väl 
mycket ibland att både jobba och studera samtidigt. De respondenter som har studerat och arbetat 
samtidigt har jobbat 100 % och pluggat 50 %. En av respondenterna säger att hon har varit ute på 
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nätet och letat efter olika högskolekurser att gå, men att utbudet har blivit smalare.  

Jag har ju gått en kurs mot Grythyttan förut, jag läst en dryckeskurs där men sen har jag varit 
inne där och tittat men de har inte haft så mycket de här senaste åren. (Lärare 4) 

 
6.2.8 Jobba extra  
Att jobba extra är också det ett sätt att hålla sig med fräsch kunskap. Svaren bland respondenterna 
är lite olika när det kommer till om de jobbar extra, några jobbar extra just nu och några har 
jobbat extra tidigare men inte i nuläget. Anledningen till att de inte jobbar extra i dagsläget är 
skiftande, men generellt sett är det för att tiden inte räcker till. De som inte jobbar extra just nu 
menade att de kanske borde göra det eftersom de gör att yrkeskunskapen inte changeras.  

 
Jag förstår ju hur viktigt det är att ha kontakt med branschen, för man tappar väldigt, väldigt 
snabbt, eftersom det är en sådan föränderlig och trendkänslig bransch. De känner man ju att man 
skulle behöva vara mer ute, man kommer ifrån det ganska snabbt. (Lärare 3) 

En av lärarna brukar jobba på en restaurang lite då och då. På den restaurangen är det olika typer 
av verksamhet, till exempel brukar de ha catering och dagens lunch men även bufféer, banketter 
och bröllop. Två av de andra respondenterna har tidigare jobbat under sommaren i storkök men 
gör det inte längre. En lärare har jobbat extra med servering på privata fester men är aldrig ute på 
krogen och jobbar längre, utan gjorde det i början av sin karriär, då främst under sommaren och 
julen. En av respondenterna var ute under fyra veckor den här sommaren och arbetade på en 
restaurang med lunchservering. Respondenten brukar även hjälpa till att laga mat på privata 
middagstillställningar.  
 
6.3 Vilken yrkeskompetens behöver utvecklas hos yrkesläraren? 
 
6.3.1 Yrkespraktik  
När respondenterna sedan fick frågorna om kompetensutveckling och vad för typ de skulle önska 
att de fick, svarar många utav dem att de gärna hade gått ut på yrkespraktik. Att få komma ut på 
en restaurang och lära sig nya saker, exempelvis att få gå bredvid en vinkypare eller att bara få 
bekräftat att de fortfarande har den kunskapen som krävs för att arbeta på en restaurang. För en 
av dessa respondenter är en sådan yrkespraktik inplanerat. Dock vet inte respondenten när den 
kommer att bli av. Läraren berättar om sin uppfattning om planeringen om den kommande 
yrkespraktiken. 

I min plan där det står att jag skall ut på yrkespraktik men jag känner att det är jag som får lösa det. 
Det är jag som får, klart jag kan ju inte begära att rektorn ska ha kontakter. Men rektorn har ju sagt 
att det går ju bra att lösa men då blir jag lite så där, hur löser men det då när jag ska vara borta, 
vem skall gå in då. Jag känner inte för att jobba dubbelt. (Lärare 4)  
 !
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Lärare 4 fortsätter att berätta om att det från Skolverket går att söka ett bidrag för att få pengar 
till yrkespraktik. Att det då skall finnas en uppgjord plan mellan skolan och restaurangen och att 
det skall gå att ta in en vikarie. En av de andra respondenterna uttrycker det som så att han anser 
att de är viktigt att yrkeslärare som har jobbat länge får möjligheten att komma ut på 
yrkespraktik. ”Jag tror att man i framtiden måste ha så att restauranglärare får komma ut i 
branschen och uppdatera sig, för det tror jag behövs. Har du jobbat som lärare i 20 år så är det ju 
helt annorlunda nu.”  

6.3.2 Reformer 
Sedan är det många av respondenterna som har svara att de tycker att de senaste åren har det mest 
varit fokus på den nya gymnasiereformen GY11, när det har varit kompetensutvecklingsdagar. 
Vilket i sig är ganska naturligt, då det är en helt ny betygskala och nya kurser berättar 
respondenterna.  

Tidigare har vi kunnat önska lite när det har varit länsstudiedagar men nu på senare år har det 
varit mer fokus på den nya gymnasiereformen, och då har vi fått de här med pedagogiken 
som vi har tyckt att vi fått för lite av. (Lärare 4) 

Mer fokus på pedagogik på grund av GY11 med betyg och sånt. Det kräver också sin tid och 
det är också viktigt. Men vi får inte tappa fokus på ämnet, vi har mycket med oss som ligger 
kvar men man behöver fräscha upp det med jämna mellan rum. (Lärare 5) 

6.3.3 Formativ bedömning  
En av respondenterna ser gärna att det i framtiden blir mer kompetensutveckling i betygssättning 
och bedömning. Respondenten menar att det var den delen av yrkeslärarrollen som var svårast 
när respondenten var obehörig. Ett annat önskemål som respondenten har är att få förkovra sig i 
formativ bedömning. En önskan som inom en snar framtid kommer att bli sann, efter som 
gymnasieskolan har inplanerat att de tre närmaste åren jobba och utvecklas i formativ 
bedömning. När respondenterna annars svarar på om det är någon inplanerad 
kompetensutveckling för deras del snart, svarar alla att det inte vet om någon sådan just nu. 
Undantag för formativ bedömning och yrkespraktiken för den ena av respondenterna.  
 
Rektorn då, hur upplever respondenterna gensvaret från skolans sida i 
kompetensutvecklingsfrågan. Generellt sett tycker alla att rektorn för gymnasieskolan är mån om 
att personalen skall få kompetensutveckling och att rektorn ställer sig positiv till det. 
Respondenterna upplever det dock som att rektorn inte är den som är pådrivande i 
kompetensutvecklingsfrågan, utan respondenterna menar att de är dem själva som får komma 
med tips och idéer på vilken typ av kompetensutveckling de vill ha. 
Kompetensutvecklingsförslagen får även passa inom de ekonomiska ramar som är rimliga. Men 
trots det så har respondenterna en positiv bild av rektorns och skolans ställningstagande. 
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6.4 Sammanfattning  

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur fem stycken yrkeslärare på Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet ser på yrkeskomptens, kompetensutveckling samt vilka tillvägagångssätt 
som används för att hålla yrkeskompetensen aktuell.  

Enligt de fem yrkeslärare som har deltagit i denna studie har det kommit fram att de ser 
yrkeskompetens som något som består av bred kunskap om yrkesämnet. Yrkeskompetens består 
även av kännedom om branschen, att förstå alla komponenter som skapar en helhet som 
restaurangbranschen består av. Pedagogiskt utbildad nämner samtliga av de responderande 
yrkeslärarna i studien, som en viktig del av yrkeskompetensen. Att ha kunskap om både betyg 
och bedömning är väsentligt. Att ha en god relation med eleverna är något som respondenterna 
tar upp som en annan relevant faktor. Att kunna möta varje individuell elev på just deras nivå. 

De fem yrkeslärarna håller sin yrkeskompetens aktuell genom att ta del av nyheter via resor både 
inom Sverige och utomlands. Facklitteratur och olika sorters branschtidningar som 
respondenterna brukar ta del av bidrar också till uppdaterad yrkeskompetens. Att ta del av 
matlagningsprogram på tv eller titta på häftiga klipp från Youtube.com och besöka APL-platser är 
andra sätt som några respondenter använder sig av för att hålla yrkeskompetensen i trim. 
Kompetensutväxling mellan kollegorna finns på respondenternas arbetsplats och att kritiskt 
granska varje restaurang eller café som besöks är ytterligare ett sätt att inte stagnera. Slutligen är 
extra jobb inom restaurangbranschen även en förekommande komponent till aktuell 
yrkeskompetens. 

Många av yrkeslärarna i studien anser att yrkespraktik skulle vara ett bra tillvägagångsätt för att 
utveckla ytterligare yrkeskompetens. Att få komma ut på en restaurang och lära sig nya saker, 
exempelvis att få gå bredvid en vinkypare eller att bara få bekräftat att de fortfarande har den 
kunskapen som krävs för att arbeta på en restaurang. Respondenterna menar även att nya 
gymnasiereformer är en form av kompetensutveckling och att de senaste åren har varit stort fokus 
på detta. Formativ bedömning är något som några av de fem lärarna skulle önska mer 
kompetensutveckling i.  

!
!
!
!
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7. Diskussion 

Denna rubrik är uppdelad i tre delar, den första tar upp valet av metod. I den andra delen 
diskuteras resultatet av studien. Den sista kortare delen berör hur det skulle gå att fortsätta att 
vidare utveckla undersökningen. 

!
7.1 Metoddiskussion 

 
Det finns både fördelar och nackdelar med alla typer av metodval. Att välja en kvalitativ 
intervjustudie i halvstrukturerad modell, var för att få respondenternas syn på sin vardag och 
verklighet. Valet att genomföra en intervjustudie i halvstrukturerad modell har till fördel att 
respondenternas svar kan vidareutvecklas och diskuteras på ett sätt som ej är genomförbart vid 
till exempel en enkätstudie. Mitt mål var att respondenterna inte skulle känna att det var en 
intervju, utan att de mer skulle uppleva det som ett samtal oss emellan vilket jag själv anser ökar 
äktheten i intervjun. En av nackdelarna med intervjuer är att respondenten, under själva 
intervjutillfället kan bli påverkad av mig som anför intervjun, den så kallade 
”intervjuareffekten” (Stukát, 2005). Med detta avses enligt Stukát (2005) att intervjuaren 
använder sig av ordval, tonfall eller ansiktsuttryck som påverkar respondenten, direkt eller 
indirekt till att svara det som intervjuaren vill. Svaren blir då oärliga och ej uppriktiga. Skulle 
respondenterna ha blivit påverkade av detta blir sanningshalten i studien låg, vilket är motsatsen 
till mitt motiv med studien. En annan nackdel med att välja intervjuer är att arbetet med 
transkriberingen är tidskrävande. Då mina samtal med respondenterna var mellan tjugo minuter 
till en halvtimme långa blev materialet omfattande och tog tid att både renskriva och tolka. En 
tredje negativ faktor till att välja denna typ av metod är att det finns en risk att svaren blir svåra 
att jämföra (Stukát, 2005).  
 
Platsen där jag och de responderande lärarna genomförde samtalen på, tyckte jag hade påverkan 
på både hur intervjusituationen blev men även hur respondenten kunde lägga fokus på sina svar. I 
det ena fallet satt jag och respondenten i ett klassrum som angränsar till köket där eleverna höll 
på att städa efter dagens praktiska arbete. Fast vi hade stängt till dörren för att få sitta i enskildhet, 
blev vi störda ett flertal gånger av elever som skulle fråga något eller passera igenom 
klassrummet till en angränsande korridor. Jag upplevde det som att respondenten tappade tråden 
efter dessa avbrott och hade lite svårt att hitta igen den. Jag tror att om intervjun hade skett i ett 
annat rum vid ett annat tillfälle, då respondenten och jag slapp att bli störda kunde svaren ha sett 
annorlunda ut. Med det menar jag att svaren kunde ha blivit mer djupgående och jag hade kunnat 
ställa fler följdfrågor. När jag intervjuade de andra lärarna satt vi på deras arbetsrum, och blev på 
så vis inte störda utan respondenterna kunde slappna av på ett märkbart sätt. Jag anser att dessa 
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faktorer har bidragit till att jag har fått ett mer uppriktigt svar från de respondenter som kunde 
fokusera på vårt samtal under intervjun och slapp att bli störda och avbrutna.  

Efter att ha gett de responderande lärarna intervjuguiden i förväg, tyckte jag mig märka att 
lärarna hade bra insyn i vad vi skulle tala om under intervjun. Dock talade samtliga av 
respondenterna om för mig att ingen av dem hade använt intervjuguiden till att förbereda sig i 
förväg och tänkt igenom sina svar. Jag kan endast spekulera i hur svaren skulle ha yttrat sig om 
respondenterna hade förberett sina svar innan. Dock är jag i efterhand glad att respondenterna 
inte hade förberett sina svar, eftersom de kanske skulle ha påverkat resultatet negativt. Då genom 
att respondenterna kunde ha sagt saker anpassade efter vad de trodde att jag ville höra och inte de 
som egentligen var sant. Att respondenterna ej hade förberett sina svar, upplevde jag att samtalet 
blev mer autentiskt och att sanningshalten steg.  
En faktor som jag anser har haft betydelse för mitt arbete är avsaknaden av diktafon under de två 
första intervjutillfällena. Jag upplevde det som att det var mycket lättare att bearbeta och tolka 
den text som kom från transkriberingen än den som kom från mina egna stödord och korta 
hjälpmeningar. Dock upplevde jag det som att en av respondenterna som blev inspelad under 
intervjun blev lite lätt nervös av närheten av diktafonen, men den nervositeten tyckte jag släppte 
under samtalets gång. Om den nervositeten hade påverkan på svaren är jag tveksamt till, då de 
första vi pratade om var respondentens bakgrund.  

7.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur fem stycken yrkeslärare på Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet ser på yrkeskomptens, kompetensutveckling samt vilka tillvägagångssätt 
som används för att hålla yrkeskompetensen aktuell. Yrkeskompetens består av kunskap om 
yrkesämnet, kunskap om restaurangbranschen, pedagogisk utbildning samt en god relation med 
eleverna. Yrkeskompetensen hålls aktuell genom att jobba extra, högskolekurser, kritisk 
granskning av restauranger och genom kollegialt lärande. Men också genom att besöka APL-
platser, via tv och internet, facklitteratur samt hålla sig uppdateras på branschnyheter. 
Yrkespraktik, reformer och formativ bedömning är tre olika områden som respondenterna 
behöver utvecklas inom. 

I kommande avsnitt diskuterar jag utifrån Malténs (1995) lista yrkeslärarnas syn på pedagogik, 
yrkesämnet, relationen med eleverna, nyheter från branschen samt kompetensutveckling. 

7.2.1 Pedagogik  
Innan jag hade påbörjat mina intervjuer hade jag trott att svaren från mina respondenter skulle 
vara mer olika i vissa frågor. Till exempel trodde jag att synsättet på pedagogik skulle skilja sig 
mellan de lärare som är utbildade yrkeslärare, och de lärare som har andra typer av 
lärarutbildningar. Jag blev överraskad när jag upptäckte att så inte var fallet. Jag hade trott att de 
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yrkeslärare som undervisar i praktiska yrkesämnen som exempelvis matlagningskunskap, skulle 
tycka att yrkeskunskapen var det centralaste för en yrkeskompetent lärare. Dessa respondenter 
som är yrkeslärare menade att den pedagogiska rollen som en yrkeslärare på Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet har, är minst lika viktig som erfarenhet av och kunnande om yrket och 
branschen. Jag finner detta resonemang som lärarna har mycket positivt, och undrar om det 
kanske är det den gemensamma skolanda som genomsyrar en pedagogisk arbetsplats som har 
påverkat detta. Dock nämnde samtliga av de fem responderande lärarna att det är av stor 
betydelse att ha stor och bred kunskap i det ämnet man undervisar i. Respondenterna menar även 
på att det är viktigt att känna till hur gällande betygssystem fungerar och hur bedömning bör ske. 
Tre andra punkter på Malténs (1995) lista är, ”Ha kunskap om läroplaner, kursplaner, lokala 
planer och om professionella sätt att organiseraskolarbete samt om teorierrörande inlärning, 
metodik och pedagogik” (Maltén, 1995, sid 26), ”Ha ett etiskt förhållningssätt till sin uppgift. 
Eleverna är beroende av läraren, som genom sina bedömningar, betygsättning och på andra sätt 
påverkar deras utveckling och framtid” (Maltén, 1995, sid 26) men även ”Ha pedagogisk 
kompetens, kunna presentera ämne/stoff och arbetsuppgifter på ett intressant och stimulerande 
sätt” (Maltén, 1995, sid 26). Dessa tre punkter kopplar jag samman till de som respondenterna 
talade om att det är av stor vikt att ha en pedagogisk utbildning. Till detta skulle även erfarenhet 
av läraryrket kunna läggas till, eftersom förståelsen för punkterna kan djupna ju mer rutinerad en 
lärare blir av yrket. Den nyexaminerade läraren har förhoppningsvis med sig en grundläggande 
insikt om punkterna från yrkeslärarutbildningen. Men med tiden finns möjligheter att kunskapen 
blir fördjupad efter som intryck från kollegor, rektor och olika former av studiedagar kan 
påverka. 

7.2.2 Yrkesämne 
Om jag jämför respondenternas resonemang mot Malténs (1995) lista finner jag att fyra av 
punkterna kan knyta an till detta. ”Ha gedigen och relevant ämneskunskap” (Maltén, 1995, sid 
26), är den första som stämmer in på vad samtliga av respondenterna har nämnt om att kunna sitt 
ämne och vara trygg i det. Bland mina respondenter har ämneskunskapen förvärvats på olika sätt, 
merparten av lärarna har lång praktisk erfarenhet från restaurangbranschen. Några av de andra 
respondenterna har studerat på universitet och högskola för att bli behöriga i de ämnen som de 
undervisar i. Ellström (1992) beskriver studier eller andra konkreta bevis på kompetens som 
formell, vilket han menar innebär sådant kunnande som förvärvats genom utbildning och som 
finns dokumenterad genom till exempel betyg och certifikat.  

7.2.3 Relation med eleverna  
Ytterligare en sak som respondenterna nämnde var en grundpelare för yrkeskompetens, är att ha 
en bra relation och kontakt med eleverna. Att kunna finna en jämn balans mellan att kunna 
skämta och skoja med eleverna, men samtidigt kunna vara den person som leder gruppen med allt 
vad det innebär. Vilket jag kan dra likheter mellan vad Maltén (1995) skriver på sin lista, ”Kunna 
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utveckla en personlig relation till eleverna med utgångspunkt i deras intressen, talanger och 
framsteg. Kunna skapa gemenskap i en klass eller studiegrupp och därigenom en trygg 
arbetssituation för eleverna och sig själv” (Maltén, 1995, sid 26). Relationskompetens beskrivs 
även av Haglund och Ödegård (1995) som menar att kompetensen utgörs av samarbete, 
kommunikation och att förstå sitt eget och andras beteende. Haglund och Ödegård (1995) ger 
både mentorskap och ledarskap som två exempel på när detta används. Ellström (1992) skriver 
också om sociala faktorer, som när en individ har fallenhet för att kommunicera och samarbete 
men även vara den som innehar ledarskap. Mentorskap och ledarskap som båda två är 
grundläggande i en lärares roll. Vikten av en god relation med eleverna vid både ledarskap och 
mentorskap kan göra att eleverna känner sig trygga och har då möjlighet att skapa ett förtroende 
för läraren. Ett förtroende som kan göra det lättare för eleven att våga öppna sig, och dela med sig 
av eventuella problem eller jobba situationer som eleven kan ha hamnat i.  

En av respondenterna pratar om att det är av vikt att kunna föreställa sig elevens situation och 
kunna möta eleven på den nivå som just den individen är på. Vilket för mig till vad Maltén (1995, 
sid 26) skriver ”Ha pedagogisk kompetens, kunna presentera ämne/stoff och arbetsuppgifter på 
ett intressant och stimulerande sätt och anpassa sig till elevernas individuella förutsättningar och 
sätt att lära.”. Respondenterna och Maltén (1995) menar på att individanpassning är det bästa 
sättet för elever att lära sig på.  

7.2.4 Nyheter 
Vidare diskuterade jag och de responderande lärarna hur de såg på detta med att hålla sig 
uppdaterad och á jour på nyheter ifrån branschen. Respondenterna hade olika tekniker för att 
tillgodo se sig med nykomna svängningar från branschen, några av dessa var bland annat genom 
att läsa branschtidningar och facklitteratur, gå högskolekurser, jobba extra samt resor av olika 
slag. Maltén (1995, sid 26) skriver på den gedigna listan att en professionell lärare ska ”Vara 
angelägen om sin personliga utveckling och fortbildning samt medverka i utvecklingsarbete i 
olika former”, vilket stämmer in på respondenternas tankar kring fortbildning. Jag anser att de är 
av väldigt stor betydelse både för en själv som lärare och för eleverna att hålla sig uppdaterad på 
vad som sker inom restaurangbranschen. Att som yrkeslärare ge sina elever både den 
grundläggande matlagningen i kombination med de nyaste svängningarna, gör att eleverna får en 
bred yrkeskunnighet och blir på så vis bättre kvalificerade för framtida anställningar. Sen har jag 
även en förhoppning om att yrkeslärarna själva tycker det är roligt att ta del av branschnyheter 
och att det mer sker per automatik eftersom intresset för ämnet är så stort.   

7.2.5 Kompetensutveckling  
När det kom till kompetensutveckling för mina respondenter, svarade flertalet av dem att de 
gärna skulle vilja gå ut på yrkespraktik. Att få vara ute på någon modern och innovativ 
restaurang, för att snappa upp ny kunskap eller få bekräftat att det befintliga kunnandet är 
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tillräcklig för att vara verksam i branschen. Jag tror att den här typen av kompetensutveckling av 
yrkesämnena är bland de bästa en yrkeslärare kan ges, att få möjligheten att komma ut i praktisk 
verksamhet. Att på så vis bli en del av den dagliga rutinen och både få en inblick i den vardagliga 
processen men även få den där bekräftelsen av att ”hänga med” som några av respondenterna 
beskrev. Respondenterna har även teorier om att ekonomin styr över vilken typ av 
kompetensutveckling som skolan står för, att det är enklare att låta hela lärarkollegiet ta del av 
pedagogisk utveckling än ämnesvis. Detta kan givetvis vara en faktor som kan spela in när det 
kommer till vilken typ av kompetensutveckling som erbjuds, dock tror jag att detta i kombination 
av övergången till den nya gymnasiereformen GY11 har spelat roll. Att fokus har hamnat där är 
kanske inte är så konstigt eftersom det bland annat har lanserats ett helt nytt betygsystem, 
omarbetade och nya kurser och ett gymnasiearbete.  
 
Maltén (1995, sid 26) har med följande punkter över professioner som går att överlåta på vad 
respondenterna säger om kompetensutveckling, ”Ha gedigen och relevant ämneskunskap”, 
”Kunna delta i utvärderingar av sitt eget arbete och skolans totala verksamhet som ett led i 
självrannsakan och ständig utveckling” samt ”Vara angelägen om sin personliga utveckling och 
fortbildning samt med verka i utvecklingsarbete i olika former”. Att delta i utvärdering av sitt 
eget arbete är vanligt förekommande på många skolor, detta sker främst tillsammans med rektorn 
under medarbetarsamtalet som sker en eller ett par gånger under ett läsår. Det är vanligt att 
läraren och rektorn då beslutar om vilka arbetsområden läraren kan förbättra, men även om det 
skall ske någon form av kompetensutveckling från skolans sida. En spekulation som jag själv har 
är att alla lärare dagligen har ett fortlöpande utvärderingsarbete av sin egen prestation. Det kan 
till exempel beröra moment som kan förändras till nästkommande tillfälle, eller 
lektionsplaneringar som ständigt revideras och förbättras.  
 
Avslutningsvis frågar jag mig åter, vad är yrkeskompetens enligt yrkeslärare? Av det resultat som 
jag har kommit fram till kan jag sammanfatta det med att lärarna tycker att en skicklig yrkeslärare 
skall ha stor kunskap om sitt yrkesämne, men samtidigt vara en god pedagog som är väl insatt i 
betyg och bedömning. Att ha en bra relation till eleverna, är ytterligare en faktor som beskriver 
yrkeskompetens. 

Hur håller sig yrkeslärare yrkeskompetensen aktuell? Yrkeslärarna på Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet håller yrkeskompetensen aktuell inom deras respektive yrkesområde 
genom att bland annat jobba extra, resa, läsa facktidningar och gå högskolekurser. Alla 
yrkeslärare ansåg att de ständigt granskar de restauranger och caféer som de besöker. Att de då 
lägger märke till alla typer av detaljer, både de positiva såväl som de negativa.  

Vilken yrkeskompetens behöver utvecklas hos yrkesläraren? Yrkespraktik var ett återkommande 
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önskemål från samtliga yrkeslärare att få delta i som ett led till att utveckla yrkeskompetensen. 
Formativ bedömning nämndes också. Yrkeslärarna tyckte även att nya reformer bidrar till 
yrkeskompetensutveckling.  
 
7.3 Förslag till fortsatt forskning 

 
Som jag ser det så skulle det finnas många intressanta vägar att vidareutveckla denna studie. En 
väg skulle exempelvis kunna vara att utöka antalet deltagande lärare för att kunna göra en 
generalisering. Skulle responderande lärare ha en större geografisk spridning tror jag att det 
skulle bli ett mer generellt svar än vad som är i dagsläget.  

Ytterligare ett alternativ skulle kunna vara att göra studien på yrkeslärare i allmänhet, och hur de 
ser på yrkeskompetens. Ett annat förslag på utveckling av studien skulle kunna vara att jämföra 
kommunala skolor med friskolor. Med motivet att granska deras respektive satsning på 
kompetensutveckling bland lärarkollegiet. Av den anledningen att i många fall är det ekonomin 
som styr över hur mycket kompetensutveckling som lärarna får från skolans sida. Därför kan det 
finnas skillnader mellan en kommunal skola och en friskola som kan vara intressanta att titta på. 
En annan anledning att jämföra mellan en kommunal skola och en friskola, är att attityden och 
inställningen till kompetensutveckling kanske kan skilja sig dem emellan.  
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Bilaga 1 

Hejsan! 

I mitt examensarbete på Yrkeslärarprogrammet vid Högskolan i Skövde skriver jag om 
yrkeslärare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet, och deras syn på kompetens. Därför 
skulle jag vilja bjuda in dig till att delta i en intervju, som kommer att ligga till grund för mitt 
arbete. Jag hoppas att intervjun mer kommer upplevas som ett samtal än en intervju, och att vi 
kan diskutera och prata runt din syn på kompetens, utifrån en intervjuguide (se sida två) som jag 
har satt ihop.  

Intervjuerna kommer att ske enskilt, och jag beräknar att tidsåtgången kommer bli ca en 
halvtimme. Under vårt samtal kommer jag att göra en ljudinspelning, dock finns möjligheten att 
genomföra intervjun utan ljudupptagning om så önskas. Deltagande i undersökningen är 
självklart frivilligt. De som deltar kommer att behandlas med anonymitet gällande namn och 
arbetsplats. Skulle man vilja avbryta sitt deltagande under intervjuns gång, är det fullt möjligt. 
Informationen som jag får fram kommer endast att användas till grund för mitt examensarbete 
och kommer inte att användas i kommersiellt bruk. 

Jag kommer att kontakta dig igen senast den 15/11, för att ta reda på om intresse att delta finns, 
och därefter boka in ett möte. Har du frågor besvarar jag dem gärna via e-post eller telefon.  

Hälsningar  
Jill Olofsson 
Yrkeslärarprogrammet år 2  
Högskolan i Skövde 
Tel. 07x-xxxxxxx  
E-post: xxxxxxx@hotmail.com 
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Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat som yrkeslärare? 

2. Vilken utbildning har du som grund för ditt läraryrke? 

3. När blev du färdigutbildad lärare? 

4. Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

5. Vad gjorde du innan du började jobba som lärare? 

6. Hur länge har du varit/är yrkesverksam inom branscher som kan ses som relevanta för ditt 
yrkesämne? 

7. Är du aktivt yrkesverksam just nu, förutom ditt lärarjobb? Exempelvis jobbar extra. 

8. Vad jobbar du med då? 

9. Vad definierar begreppet kompetens enligt dig? 

10. Vilka kompetenser bör en lärare på RL-programmet ha enligt dig? 

11. Hur håller du dig uppdaterad på nyheter som kommer inom det yrke som du lär ut? 

12. Vilken typ av kompetensutveckling har du fått inom ditt/dina yrkesämnen från skolans 
sida? 

13. Vad skulle du vilja ha för kompetensutveckling? Har du några förslag på vad skolan eller 
du själv skulle kunna göra? 

14. Är det någon kompetensutveckling inom yrkesämnena planerad för din del just nu? 

15. Hur ställer sig skolledningen/rektor till kompetensutveckling i yrkesämnena? 
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