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Sammanfattning 
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Abstract 

Hur fungerar kontakten mellan Restaurang- och Livsmedelprogrammet samt restaurangbranschen 
idag och hur kvalitetssäkrar skolan kontakten med arbetslivet? Kan kommunikationen dem emellan 
förbättras och förenklas och i sådana fall hur? Undersökningen är genomförd som en kvalitativ studie 
genom enkätintervjuer samt vissa litteraturstudier då det gäller styrdokument och tidigare rapporter. 
Studien visar på att skolan och arbetslivet är överens om att de behöver varandra för att kvalitetssäkra 
utbildningen samt att kontakten och kommunikationen dem emellan idag inte fungerar tillräckligt 
bra.  
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Förord 

Detta arbete uppkom genom ett gemensamt intresse för samarbetet mellan skola och arbetsliv. Då vi 
båda har många år i restaurangbranschen bakom oss vet vi hur viktigt det är med kommunikation 
både i bongluckan och i klassrummet. 

 
Vi vill gemensamt tacka vår mentor under dessa år, Daniel Alvunger, som på ett föredömligt sätt har 
visat att det finns glädje och möjligheter i läraryrket. Han har även visat stor förståelse till att vi 
studenter bedrivit dessa studier vid sidan av våra arbeten och inte alltid kunnat prioritera studierna. 
Vidare så vill vi ge oss själva en klapp på axeln för att vi under dessa år har stöttat varandra genom 
samarbete under alla projekt. 
 
Mikael Lind & Elena Pettersson  
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1. Introduktion 

För att en yrkesutbildning ska få kvalitet och vikt, måste arbetslivet vara involverat i skolans dagliga 
arbete och därför måste kommunikationen mellan skola och arbetsliv fungera väl. Denna 
kommunikation leder också till att eleverna tydligt ser att utbildningen är en naturlig del av ett 
framtida yrkesliv, något som ger motivation och realism till undervisningen. 
 
Kommunikationen mellan arbetsliv och skola verkar dock för det mesta handla om de tillfällen då 
eleverna ska ut på praktik och då på en nivå där läraren vid något tillfälle besöker eleven och sedan 
inte följer upp detta möte på något sätt. Bristen av moderna hjälpmedel, som exempelvis en digital 
plattform där parterna kan kommunicera, leder också till färre interaktioner. 
 
Syftet med detta projekt är att undersöka hur kommunikation mellan skola och arbetsliv ser ut och 
hur denna kommunikation kan förbättras. 
 
Skolverket skriver: “Samverkan mellan skola och arbetsliv måste stärkas för att säkerställa en hög 
kvalitet i utbildningen och ett starkt engagemang från näringsliv och offentlig verksamhet.” 
(Gymnasieskola 2011, s 12) 
 
Gruppen har valt att fokusera på detta då vi anser att nyckeln till en kvalitativ yrkesutbildning ligger i 
att skola och arbetsliv tillsammans arbetar för denna kvalitetshöjning. 
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2. Bakgrund 

 

Vi har båda tidigare ingått i en grupp som arbetade med ett projekt där vi undersökte hur lärare och 
handledare inom hotell- och restaurangprogrammet ser på samarbetet dem emellan och om detta 
samarbete skulle kunna utvecklas och förbättras. Det framgick tydligt att restaurangbranschen 
efterlyser mer och tätare kontakter samt ett förbättrat sätt att hålla denna kontakt. (Skolans samverkan 
med arbetslivet, 2012)  

Vi har valt att arbeta vidare med detta ämne med fokus på den kvalitetshöjning av gymnasieskolan 
som ska ske i och med reformen höstterminen 2011. Gruppen har också valt att fokusera på 
kommunikationsformer och då främst det som berör arbetsplatsförlagt lärande (APL) och 
programråd inom Restaurang- och Livsmedelsprogrammet.  

 

2.1 Gymnasieskola 2011 

 
Lpf 94 (Läroplan för de frivilliga skolformerna) poängterade vikten av nära samarbete mellan skola och 
arbetsliv, och speciellt då det gällde yrkesprogrammen. Arbetslivets villkor togs också upp och då 
med betoning på hur viktig elevens personliga utveckling är då förändringar som sker i samhället, 
påverkar yrkesområdena. Under 2000- talet har det dock visat sig att elevernas kunskaper har blivit 
sämre och allt fler avbryter sina studier.  
 
På grund av detta genomfördes hösten 2011 en reform i den svenska gymnasieskolan, Gymnasieskola 
2011. Denna reform syftade till att kvalitetssäkra gymnasieprogrammen och på så sätt också 
säkerställa att eleverna får likvärdiga utbildningar över hela landet. Från ett enormt utbud av 
specialutformade program blev det istället 18 nationella program. Dessa delades in i “tolv 
yrkesprogram och sex högskoleförberedande program.” Yrkesprogrammen ska nu ge “en grund för 
yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning.” (Gy 2011 - skolverket, s 16) Från att utbildningen 
tidigare endast varit yrkesförberedande, ska eleverna nu efter tre år vara redo för arbetslivet.  
 
Gemensamt för yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen är fokuseringen på 
förhöjd “kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen” (Skolverkets publikation, Lärare i den 
nya gymnasieskolan, s 3), och inom yrkesprogrammen innebär det bland annat att arbetslivet ska få ökat 
inflytande. Detta ska främst ske genom lokala programråd som i samråd med skolan kan styra delar 
av kurserna så att utbildningen motsvarar regionens behov. I läroplanen står:” Skolan ska eftersträva 
ett bra samarbete med arbetslivet, vilket är viktigt för all utbildning inom gymnasieskolan men av 
avgörande betydelse för yrkesutbildningens kvalitet.” (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 
ämnen för gymnasieskola 2011, s 8) I gymnasieförordningen står det att det ska finnas ett eller flera lokala 
programråd som ser till att samverkan mellan skola och arbetsliv fungerar. (Gymnasieförordningen 1kap. 
8§. 2010) 

 

2.2 Arbetsplatsförlagt lärande  

 
Kontakten mellan skola och bransch har historiskt sätt skett genom att elever har genomfört delar av 
sin utbildning på arbetsplatser. Den har under åren haft olika benämningar. Under Lpf 94 så var 
benämningen APU (Arbetsplatsförlagd utbildning). Ett av programmålen under Lpf 94 var att APU 
skulle: utgöra underlag i kommunikationen mellan skola och arbetsliv om bl.a. arbetsförlagd 
utbildning” (Skolverket, 2000 s8).  
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Från och med höstterminen 2011 så började Gy 2011 att gälla och då ändrades begreppet från APU 
till APL (Arbetsplatsförlagt lärande).  
 
Under yrkesprogrammens studietid ska minst 15 veckor vara förlagda på arbetsplatser. Skolan är 
ansvarig för att APL-platser ordnas åt eleverna. De kan i vissa undantag förläggas i skolans lokaler 
men det ska då ske i samråd med det lokala programrådet och så snart som möjligt ska 
undervisningen bedrivas ute på arbetsplatsen. Det ska finnas handledare ute på arbetsplatserna som 
har rätt kompetens och är passande för att ta emot eleverna. (gymnasieförordningen 3 kap. 12§. 2010)  
 

2.3 Programråd 
 
I regeringens rapport Samverkan mellan skola och arbetsliv. Om möjligheterna med 
lärande i arbete, kan man läsa att det historiskt har funnits olika former av samverkan mellan skola och 
bransch i form av olika råd. I skollagen (1962:319) angavs ända fram till 1980 -talet att 
gymnasieskolorna skulle ha ett planeringsråd. Det skulle bestå av minst fem ledamöter representerade 
av arbetsgivare, arbetstagare och arbetsförmedlingen. Rådets uppgift bestod i att stötta skolstyrelsen i 
frågor kopplade till utbildningens anknytning till arbetslivet.  

 
Det skulle även finnas ett yrkesråd bestående av minst tre ledamöter från det lokala näringslivet i form 
av företagare och arbetstagare. Yrkesråden hade till uppgift att bistå skolstyrelsen i frågor angående 
yrkesinriktningen av gymnasieutbildningen. Ett annat namn på dessa råd blev SSA-råd (samverkan 
skola-arbetsliv). 
 
I gymnasieförordningen (1992:394) angavs inte hur samverkan mellan skola och arbetslivet skulle gå 
till. Dock stod det i läroplanen, Lpf 94, att de frivilliga skolformerna skulle samverka med arbetslivet. 
 
”Skolan kan inte själv förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva. Det väsentliga är 
att skolan skapar de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och 
kunskapsutveckling. Därvid skall skolan ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som finns i det 
omgivande samhället och som eleverna har från bl.a. arbetslivet.” 
(Lpf 94) 
 
Programråd med representanter från arbetslivet ska finnas på alla yrkesprogram efter första juli 2011. 
Huvuduppgift för rådet är att stötta skolorna till att uppnå målen för anställningsbarhet hos eleverna. 
Rådet har även till uppgift att se till att lokala förutsättningar vävs in i utbildningen för att göra den 
anpassad till den lokala marknaden.  

I arbetet ingår även att föreslå APL-platser som har personal med den kompetens och bredd som 
skolan kräver för att säkerställa en kvalitativ utbildning. UHR (utbildningsrådet för hotell och 
restauranger) anser att branschfolk, lärare, fackliga organisationer, elever och politiker ska finnas 
representerade i rådet.  
 
Enligt skolverkets rekommendationer så ska programråden behandla frågor som till exempel: 

 Skolans kontakter med arbetslivet 

 Skolans utrustning 

 Lärarnas fortbildning 

 Undervisningens anpassning till nya arbetsmetoder 

 Utbildningens kvalitet och inriktning 

 Rekrytering av elever till programmet 

 Företagens medverkan i grundskolans yrkesorientering 

 Lokal anpassning av utbildningen 
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 APU-handledarna och deras utbildning 

 Anskaffning och val av lämpliga APU -platser 

(skolverket.se) 
 
Det är dock utifrån de lokala förutsättningarna som frågorna bestäms.  

 

2.4 Kommunikationsformer 
 
Vissa kommuner har påbörjat utvecklingen mot en mer digital form av kommunikation gentemot 
näringslivet, men en stor del av kommunikationen mellan skola och näringsliv sker fortfarande i det 
personliga mötet, i pappersform eller via telefon. De flesta skolor jobbar med något slags intranät 
som elever, personal och i vissa fall även föräldrar har tillgång till. 
 
Den första kontakten mellan skola och arbetsliv tas ofta i samband med elevens praktikperiod. 
Oavsett om eleven eller skolan ordnar praktikplats, ser de samlade dokumenten som överlämnas till 
handledaren i stort sett likadana ut med kontaktuppgifter, närvarorapport och omdömesmatris.  
(Skolans samverkan med arbetslivet, 2012) 

2.5 Tidigare studier 
 
I skolinspektionens rapport Arbetsplatsförlagd utbildning i praktiken -en kvalitetsgranskning av 
gymnasieskolans yrkesförberedande utbildningar (2011), inspekteras kvaliteten på de yrkesförberedande 
programmen inom gymnasiet. Rapporten är inriktad mot elevernas APU och skolans samarbete med 
arbetslivet. Rapporten omfattar 39 skolor och riktar sig mot både kommunala och privata skolor från 
olika delar av landet. Den påvisar att merparten av skolorna som ingått i undersökningen inte har en 
kvalitativ praktik att erbjuda eleverna och också att skolorna inte lyckas anpassa utbildningen till de 
behov som arbetslivet eftersöker.  

 
Rapporten visar att endast var femte skola lyckas att genomföra APU för eleverna som stämmer 
överens med vad skolverkets styrdokument kräver. Den beskriver även en skillnad på kvaliteten på 
APU mellan olika program och skolor, samt skillnader mellan olika program på samma skola. Det 
framkommer även att lärarna inte är delaktiga under praktiken i den mån som eftersträvas av både 
elever och handledare.  

 
31 av de 39 skolorna anpassar inte APU efter läroplanen, programmålen och kursplanerna. På 20 av 
de 31 skolor som inte utgår från styrdokumenten i den arbetsplatsförlagda utbildningen, saknas 
samarbete med arbetslivet och därför även anpassning till branschens behov.  

 
Rapporten visar att det finns en efterfrågan från handledarna om ett ökat samarbete med skolan och 
även önskan om större insikt i utbildningen för att kunna påverka innehållet i denna Dock ser 
handledarna ett problem med att finna tid till den handledarutbildning som vissa kommuner 
erbjuder.  

 
Rapporten fastslår att APU- perioden är en viktig del i den kvalitativa yrkesförberedande 
utbildningen och för att denna del ska fungera så krävs ett bra samarbete mellan skola och arbetsliv 
där programråd tas upp som ett bra exempel. 
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I regeringens rapport Gymnasial lärlingsutbildning -hur blev den?(2009) gjordes en utvärdering av ett 
försöksår av den planerade lärlingsutbildningen. I rapporten framkom fakta om vikten av samverkan 
mellan skola och arbetsliv.  
 
• Skolledningens inställning till samverkan är positiv och arbetet prioriteras, 
• En engagerad koordinator med helhetsperspektiv driver utvecklingen framåt, 
• Resurstillskott ges för samverkan, 
• Det lokala arbetslivet aktiveras utifrån lokala förutsättningar, 
• Verksamheten genomförs inte i projektform utan som en del av det reguljära utvecklingsarbetet. 

(Gymnasial lärlingsutbildning -hur blev den? 2009) 
 
I rapporten framkommer även vilka de viktigaste uppgifterna för de nationella yrkesråden bör vara: 
• ge Skolverket råd och stöd när det gäller att anpassa, utveckla och förnya utbildningsutbudet och 
innehållet i yrkesutbildningen så att den motsvarar den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar 
• bistå Skolverket i arbetet med att utveckla examensmål och att ge exempel på uppgifter och 
bedömning av gymnasiearbeten 
• bistå Skolverket vid bedömningen av ansökningar om särskilda varianter inom nationella program 
och riksrekryterande utbildningar 
• bistå Skolverket med underlag till informationsmaterial som vänder sig till elever 

(Gymnasial lärlingsutbildning -hur blev den? 2009)  

 
Rapporten framhäver vikten av att de nationella programråden för yrkesprogrammen, som skolverket 
inrättar, utvecklar ett system för att certifiera arbetsplatser som ska ta emot elever från 
gymnasieskolans lärlingsutbildningar.  
 
 
I regeringsbeslutet Uppdrag om utveckling av kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning, får skolverket i uppdrag 
att bidra till utvecklingen av kvaliteten i gymnasial lärlingsutbildning och till APL inom 
gymnasieutbildningen. I beslutet står det att i planeringen, genomförandet och uppföljningen av APL 
förekommer det många olika målgrupper, så som elever, huvudmän, lärare, handledare och 
arbetsgivare. Det är därför av stor vikt att skolverket anpassar sina informations- och stödinsatser till 
alla berörda. Hänsyn ska även tas till de olika branschernas förutsättningar i samband med APL. Det 
står i beslutet att skolverket ska: 
-främja huvudmännens arbete med kvalitetssäkring av det arbetsplatsförlagda lärandet, 
-stödja lokal och regional samverkan mellan huvudmän, arbetsplatser och branscher, och 
-utforma exempel som illustrerar hur gymnasiearbetet kan visa att eleven är väl förberedd för det 
yrkesområde som utbildningen leder till. 
 
(Uppdrag om utveckling av kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning, regeringskansliet. 2012) 
 
Denna del ska redovisas till utbildningsdepartementet i anslutning till årsredovisningen 2012.  
 
Vidare förekommer det många mindre studier där vikten av en god kommunikation mellan skola och 
arbetslivet är av stor vikt. Examensarbetet Från yrkesrollen till lärarrollen. En undersökning hur skolan och 
näringslivet kan minska gapet och öka samverkan, har bland annat syftet att undersöka hur skola och 
näringsliv kan minska klyftan och öka samarbetet. I arbetet framkommer att det efterfrågas ett 
bredare samarbete i samband med APU, om lärarna skulle vara mera delaktiga i undervisningen på 
arbetsplatserna så skulle handledarna kunna få en bättre möjlighet att påpeka utbildningens styrkor 
respektive svagheter. 
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta projekt är att genom enkätintervjuer undersöka hur kontakten mellan Restaurang- 
och Livsmedelprogrammet och restaurangbranschen fungerar idag, samt hur skolan kvalitetssäkrar 
kontakten med arbetslivet. Vidare är syftet att undersöka hur kommunikationen dem emellan kan 
förbättras och förenklas. Vi har valt detta ämne för vi anser att kontakten mellan arbetsliv och skola 
är viktig för att kunna bygga en kvalitativ yrkesutbildning. 

3.1 Avgränsningar 

För att begränsa projektet har vi fått göra vissa avgränsningar. Vi har valt att främst fokusera på 
kontakter i samband med APL och programråd, då detta har stor plats i gymnasiereformen 2011. Vi 
har också valt att avgränsa oss då det gäller respondenter till yrkeslärare på Restaurang- och 
Livsmedelsprogrammet, samt representanter från Restaurangbranschen. Det hade naturligtvis varit 
intressant att vidga undersökningen till att intervjua även andra yrkesprogram, då frågan om 

kommunikation berör fler än det program vi valt att inrikta oss mot.  
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4. Metod 

Metoddelen berör de undersökningsmetoder gruppen har valt att använda sig av. Vi redogör för 
genomförandet av undersökningen, respondenturval, eventuella etiska överväganden, hur 
informationshantering genomförts och eventuella brister i våra undersökningsmetoder. Då 
bakgrunden och syftet med projektet bygger på skolreformen Gy 2011, har vi också valt att använda 
oss av litteratur, främst kursplaner och avhandlingar.  

4.1 Undersökningsmetod 

Då vi ville göra en kvalitativ studie valde vi att arbeta med enkätintervjuer. Enkätstudien har varit 
riktad till två målgrupper: verksamma yrkeslärare inom Restaurang och livsmedelsprogramet och 
representanter från restaurangbranschen. Anledningen till valet av enkätstudie framför intervjustudie 
har varit att vi upplevde det som svårt att boka tider med framförallt representanterna från 
restaurangbranschen. Vi använde oss därför av enkätstudie med öppna frågor för att få så utförliga 
svar som möjligt.  

4.2 Urval 

Då det gäller urvalet av undersökningsgruppen valde vi att inrikta oss på skolor och restauranger i 
Halland, Skåne och Kalmar län, eftersom vi anser att det då är lättare att sammanställa svaren till ett 
konkret resultat. Vi valde att arbeta med yrkeslärare från Restaurang- och Livsmedelsprogrammet då 
det är inom detta program vi båda kommer att arbeta inom. För att få arbetslivets syn på området 
valde vi att sända ut enkäten till representanter från Restaurang- och Livsmedelsbranschen. Enkäten 
till lärarna har skickats till representanter för kommunala- och friskolor i södra Sverige. Urvalet av 
respondenter skedde dels genom egna kontakter, dels genom val av skolor där Restaurang- och 
Livsmedelsprogrammet fanns representerat. Enkäten har skickats till 15 lärare och 15 representanter 
från restaurangbranschen.  
 
I urvalsgruppen från restaurangbranschen så har vi valt att vända oss till krögare, kökschefer, kockar 
och servitriser, detta för att få en bredd från hela branschen. Respondenterna är i åldersspannet 25 till 
55 år.  
 
I urvalsgruppen från yrkeslärarna så har enkäten gått ut till åtta lärare från kommunal gymnasieskola 
och sju lärare från friskola. Lärarna är i åldersspannet 30 till 60 år. De har arbetat mellan 3 och 19 år 
som lärare. Anledningen till valet av lärare är att få bredd i undersökningen med svar från relativt 
nyutexaminerade lärare samt lärare med längre erfarenhet.  
 
Intervjufrågorna har vi gemensamt utformat för att få den bredd i svaren som behövs för att kunna 
nå ett tillfredsställande resultat. Våra frågor är i huvudsak inriktade på hur yrkeslärare på olika 
gymnasieskolor samt representanter från arbetslivet ser på kommunikationen mellan skola och 
arbetsliv. Vi undersöker även hur de skulle vilja förändra och förbättra kontakten dem emellan. 
Genom dessa enkätintervjuer har vi sedan fått svar på de frågor vi ställt i vår målformulering.  

4.3 Genomförande av undersökning 

Gruppen valde att jobba med sju enkätfrågor som anpassades efter projektets frågeställning. 
Frågorna är utformade som öppna frågor vilket ger utrymme för respondenterna att ge utförliga svar 
och därför också ges formen av en intervju. I intervjuenkäten valde respondenten att benämna sig 
lärare eller branschrepresentant, utöver detta så var den upplagd på samma sätt för båda 
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yrkesgrupperna och helt anonym.  
 
Efter arbetet med frågeställningarna och utformningen av enkäten så skickades den till handledaren 
för synpunkter och därefter valdes respondenterna utifrån tidigare beskrivning.  
 
Intervjuenkäten och följebrevet som informerade om syftet med undersökningen sändes ut via mail 
till de berörda respondenterna i slutet av mars 2012. Följebrevet medföljer i arbetet som bilaga 1 och 
enkäten som bilaga 2. Vi valde att sätta en tidsbegränsning till 30 april 2012, för att få gott om tid att 
sammanställa resultatet av frågorna, men även för att kunna genomföra kompletterande intervjuer i 
det fall vi inte skulle få tillräckligt hög svarsfrekvens på undersökningen. Gruppen satte ett minimum 
på 10 besvarade intervjuenkäter för att kunna genomföra studien. 

4.4 Etiska överväganden 

Respondenterna har genom det följebrev som följde enkäten informerats om att deltagandet i studien 
är frivillig och att alla svar kommer att vara helt anonyma.  
Vi har använt oss av vetenskapsrådets riktlinjer i rapporten Forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
 
Informationskravet 
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 
syfte(Vetenskapsrådet (VR) 2009, s. 7). 
 
Samtyckeskravet 
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan(VR 2009,s.9). 
 
Konfidentialitetskravet 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem(VR 2009, s. 12). 
 
Nyttjandekravet 
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål(VR 2009, s 
14). 

4.5 Databearbetning 

Sammanställning av enkätsvaren gjordes via dokument i Dropbox, där alla intervjuenkäter samlades 
under två kategorier, arbetslivet och skola. Därefter gjorde gruppen en sammanställning av 
respondenternas svar under var enskild fråga för att tydligare kunna jämföra svaren från de olika 
grupperna. Svaren hölls isär med olika färgkoder. 
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4.6 Metodkritik 

Denna studie är en relativt liten undersökning som endast har berört 15 lärarrepresentanter för 
hotell- och restaurang programmet och 15 representanter från restaurangbranschen, så gruppen är 
fullt medveten om att den inte är statistiskt säkerställd då undersökningsgruppen är begränsad både 
antal samt till en geografisk yta. Vi hade även ett bortfall på 15 personer som valde att inte delta i 
undersökningen. Ytterligare kontakter med de utvalda respondenterna hade också kunnat öka 
deltagandet i studien.  
 
Vi hade kunnat få en bättre svarsfrekvens om vi valt att göra en ren intervjustudie, men eftersom 
denna undersökning har gjorts samtidigt som vi båda jobbat heltid så valde vi medvetet att göra en 
intervjuenkätstudie. 
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5. Resultat 

I detta avsnitt ska vi utifrån enkäterna redovisa de samlade resultaten i form av en kortare 
presentation. För att redovisa resultatet så tydligt som möjligt så har vi valt att dela upp det i två 
delar, arbetslivets synpunkter och skolans synpunkter.  
 
Syftet med enkäten var att få svar på likheter och olikheter mellan skolans och restaurangbranschens 
syn på kontakten dem emellan och vad de ansåg eventuellt skulle kunna förbättras för att stärka 
utbildningens kvalitet. 
 
Respondenterna fick ta ställning till sju frågeställningar som behandlade samarbetet skola och 
arbetsliv och som redovisas nedan.  

5.1 Arbetslivets synpunkter 

Alla respondenter från arbetslivet svarade att kontakten med skolan är viktig, men det fanns många 
olika anledningar till varför den är viktig.  
 
Det nämns att skolan och eleverna måste kunna möta branschens behov för att säkerställa 
anställningsbarheten hos eleverna. Eleverna skapar också kontakt med sina blivande arbetsgivare 
genom skolan i form av sin APL och då lyfts det fram att kontakten är av stor vikt. 
 
Enligt en av respondenterna så behöver skolan arbetslivet för att följa med i utvecklingen eftersom 
branschen utvecklas snabbare än skolan. Då krävs en bra kontakt för att skolan ska vara mera “up to 
date”. 
 
Det finns tendenser att båda har att vinna på en god kontakt. En av de tillfrågade betonar att 
näringslivet bör utveckla relationen till skolan för där finns det utvecklingsmöjligheter i en helt annan 
utsträckning och att samarbete i alla former är en nödvändighet för konstruktiv utveckling.  
 
Detta samarbete fungerar inte i alltid. I ett av fallen så lyfts vikten av att samarbetet ska vara något 
som båda parter vinner på men i den aktuella kommunen så fungerar inte detta. Respondenten menar 
att näringslivet behöver ge kunskap för att i framtiden få tillbaka kunskap och beklagar att samarbetet 
inte fungerar idag.  
 
Kontakten är också viktig för att restaurangbranschen ska veta vad eleverna lär sig i skolan  
 
När det kommer till frågan om hur kontakten mellan skola och arbetsliv knyts och senare följs upp, 
så är det praktik som är det vanligaste svaret. Där varierar det mellan lärare eller elever som tar 
kontakt med den aktuella arbetsplatsen. Den uppföljning som sker är att lärarna kommer ut och 
besöker eleverna vid något tillfälle under praktikperioden. Under denna fråga framläggs kritik om att 
uppföljningen endast är individbaserad istället för att även fokusera på företaget och skolans 
utveckling. Stress tas upp som ett problem. Krögare och handledare i restaurangbranschen har inte 
tid att närvara på möten under kvällstid utan skolan måste istället hitta andra vägar till att knyta och 
behålla kontakten. Stress gör också att båda parter ofta beskyller den andre för att inte göra sin del, 
vilket leder till att kommunikationen blir lidande.  
 
Det är en klar tendens att ett längre och mer nära samarbete, är något som båda parter skulle ha nytta 
av. 
 
Alla respondenter lyfter fram att kontakten med skolan nästan enbart sker i samband med elevernas 
praktik, och att det oftast är eleverna själva som tar kontakt. En respondent har genom intervjuer 
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med elever fått fram att det finns en stor brist på grundläggande genomgång om hur kontakten ska 
upprättas, och att skolan nästan aldrig gjort någon uppföljning om det inte uppstått några problem. 
Samme respondent säger även: “Själv sitter jag i ett yrkesråd och är rätt förundrad över hur mycket 
jag kan tillföra utan att vara insatt i skolan värld. I ett vidare samarbete är jag säker på att utvecklingen 
kan vara ömsesidig.” 

 
Något som efterlyses är mer information om eleverna och deras kunskapsnivå och vad som elev och 
arbetsplats ska fokusera på under praktiken. 
 
Missnöjet med den bristande kontakten är stor överlag. Endast två av sju respondenter svarar att 
samarbetet fungerar bra förutom några mindre missöden. En krögare har helt tagit avstånd från den 
lokala skolan då denne har tröttnat på anklagelserna om att de utnyttjar eleverna. Denne krögare vill 
lyfta fram att skolan och branschen måste förbereda eleverna för att verkligheten är tuff. Det nämns 
även av en annan respondent som anser att skolan under utbildningen måste informera eleverna om 
att arbetstiderna är annorlunda. “Säljer man vår bransch ska man också välja att jobba när andra är 
lediga.” 
 
På frågan om vilket inflytande de anser att de har i utbildningen så svarar de lite eller inget inflytande 
på utbildningen i sig, men att de förmedlar en bild av verkligheten i samband med praktik. Det är 
endast en respondent som svarar att den har inflytande genom yrkesråd och 
arbetsgivarorganisationen, men att inflytandet skulle kunna utvecklas genom fler studiebesök, samt 
genom övningar i skolan. 
 
Det råder även delade meningar om hur mycket inflytande branschen bör ha. En hävdar att de bör 
vara med genom hela utbildningen med inblandning redan från start av lokala företag. En annan 
respondent lyfter fram att de lokala behoven kan ta över utbildningen om ett för stort inflytande ges.  
 
När respondenterna fick ge förslag på hur restaurangbranschens kunskap och erfarenhet bäst skulle 
kunna samordnas med skolans verksamhet, så nämns praktik som det vanligaste alternativet. Förslag 
finns även att bjuda in branschen till skolan för bland annat gästföreläsningar, fler gemensamma 
träffar, samt att visa upp skolan och utbildningen för branschen. Lärlingstjänster tas också upp som 
ett alternativ och validering av utbildning. En föryngring av lärarkåren tas upp med risken att 
grunderna i matlagningen kan försvinna, men också att nya trender då kan bli mer aktuella i skolan.  
Formerna av kommunikationsteknik som idag används mellan skolan och arbetslivet verkar vara 
telefon och ibland mail. Det framkommer två olika åsikter i denna fråga där den ena hävdar att det är 
onödigt att lägga resurser på denna utveckling, och istället vill satsa på utbildningen med bland annat 
bättre lärare, studiebesök och föredrag. Den andra åsikten är att det bör skapas förutsättningar långt 
över det som finns idag och att de digitala strategierna borde prioriteras.  

5.2 Skolans synpunkter 

Då det gäller kommunikation mellan skola och arbetsliv är respondenterna från skolan överens om 
att utbildningen behöver kontakten med restaurangbranschen för att bli kvalitativ. Inspiration, 
trender och framtida kontakter nämns, men även vikten av förståelse mellan parterna då det gäller 
framtiden för branschens fortlevnad tas upp. 
 
Kontaktnätet som många yrkeslärare tar med sig till sitt nya yrke används ofta till att inleda ett 
samarbete då praktikplatser behövs eller vid studiebesök. I och med kraven på ett fungerande 
programråd i Gy 2011, tar ett par av respondenterna upp även detta som ett sätt att skapa kontakt. 
Då det gäller uppföljning verkar det sker mera sporadiskt. Ibland sker det via besök eller 
telefonkontakt, men lika vanligt enligt respondenterna är att det inte finns några rutiner alls. 
 
Kontakterna från deras tidigare yrkesliv nämns också då det gäller på vilket sätt och i vilka former 
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kontakterna med arbetslivet fungerar. Praktik och programråd är de tillfällen som alla nämner, men 
en respondent tar även upp gemensamma uppdrag som de genomfört tillsammans med olika företag. 
Hur ofta kontakterna sker verkar i genomsnitt ligga på två gånger per termin då det gäller praktik och 
lika många tillfällen då det gäller programråd. 

 
Frågan som berör vad respondenterna är nöjda eller missnöjda med i samarbetet mellan skola och 
arbetsliv ger flera olika svar med betoning på missnöje. Svårigheter med att hitta “bra” praktikplatser 
och problem med att praktikplatser inte är tillräckligt intresserade av att ta emot elever, eller endast 
vill ta emot duktiga eller nästan färdigutbildade elever som ska kunna ersätta en anställd tas upp. 
Även det begränsade intresset från branschen då det gäller programråd adresseras. En av 
respondenterna reflekterar dock över att förtroendet mellan skola och arbetsliv borde förbättras med 
mer “individuella” platser till eleverna, då de kanske inte fungerar i skolan men är duktiga på 
arbetsplatsen. Svårigheter med att få in APU/APL som bedömningsgrund nämns av en respondent, 
som anser att det borde utvecklas till en naturlig del av bedömningen. Då det gäller nöjdsamhet är en 
respondent tillfreds med feedbacken från programrådet och en annan respondent är nöjd med allt 
branschsamarbete och menar istället att det är skolan och de ansvariga där som inte är villiga att 
arbeta utåt och skapa ett fungerande arbetsklimat med många olika företag. 

Av de sex respondenterna från skolan, anser fyra att arbetslivet måste få mer inflytande i 
utbildningen. Vilket inflytande som avses verkar dock svårare att sätta ord på, men en respondent 
nämner delaktighet i uppbyggnad av kurser och moment. Att restaurangbranschen vet vilka krav som 
ställs ute i arbetslivet nämns också som en viktig del av inflytandet. Även under denna fråga tas 
arbetslivets “ointresse” för inflytande i skolan upp av en respondent medan en annan respondent 
istället tar upp skolans “ointresse” för inflytande av branschen. 
 
För att på ett bra sätt samordna restaurangbranschens kunskap och erfarenhet med skolans 
verksamhet skulle en respondent vilja att lärarna liksom eleverna genomför praktikperioder. Detta 
skulle kunna ske till exempel tre gånger om året och vara kompetensbevarande. Tre av 
respondenterna anser att programråd och APU besök tillsammans med uppföljning är tillräckligt, 
medan en annan respondent vill stärka kontakten på APU/APL platserna genom att läraren till 
exempel är med eleven under en halv dag på deras praktik. Att bjuda in arbetslivet till skolan och 
klassrummen tas också upp. Gemensamma projekt mellan skola och arbetsliv tas av en respondent 
upp som ett sätt att göra skolgången mer verklighetsanknuten och att få in moderna moment. 

 
Kontakten mellan skola och arbetsliv sker fortfarande till största del genom det personliga mötet, 
pappersdokumentation och telefon. Tre av sex respondenter nämner att mail används vid enstaka 
tillfällen och de nämner också att en digital plattform där arbetsliv och skola kan mötas vore 
önskvärt. 
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6. Diskussion 

Vårt syfte med denna studie är att se hur Restaurang- och Livsmedelsprogrammet kvalitetssäkrar 
kontakten med arbetslivet och hur denna kontakt ser ut idag. Med fokus på APL och programråd är 

syftet även att undersöka hur kommunikationen dem emellan kan förbättras och förenklas. 

Studien genomfördes med hjälp av enkätintervjuer med representanter från Restaurang- och 
Livsmedelsprogrammets yrkeslärare samt representanter från restaurangbranschen. Respondenterna 
kommer från tre olika gymnasieskolor och åtta olika restauranger i södra Sverige. 
 
Svagheten med studien är att antalet respondenter är begränsade både till antal samt till geografisk 
yta. Om studien varit rikstäckande och inbegripit skolor samt restauranger från ett större område 
skulle det kunnat resultera i andra svar. Vi har till exempel inte med respondenter från någon större 
stad i Sverige, något som kunnat visa på om kontakten mellan skola och arbetsliv fungerar bättre där 
utbud av restauranger och utbildningar är större. Om vi valt att göra en ren intervjustudie skulle 
säkert det gjort att vi nått en större svarsfrekvens. Vi kunde också ha valt att ytterligare bredda vår 
undersökning genom att vända oss till representanter från andra yrken och yrkesprogram då 
problemet med fungerande kommunikation inte är exklusivt för Restaurang- och 
Livsmedelsprogrammet. 
 
Gruppen anser dock att det trots begränsningar då det gäller respondenter och geografisk area går att 
följa en klar linje i svaren angående kontakten dem emellan.  

6.1 Skola och Arbetsliv 

“Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om yrkesutbildningen.”  
(Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s 13) 

 
Vid en jämförelse av de båda gruppernas svar ser vi att är de står enade i frågan om kontakten mellan 
skola och arbetsliv är viktig. De behöver varandra. Betoningen ligger från båda håll på 
anställningsbarhet i framtiden, något som överensstämmer med de nya kraven på yrkesutbildningarna 
i och med reformen Gy 2011. Eleverna skall nu vara redo för anställning direkt efter studenten. (Gy 
2011 - skolverket, s 22) 
 
Kontakten mellan skola och arbetsliv inleds enligt både skola och arbetsliv för det mesta vid 
elevernas praktikperioder. Lärarrespondenterna tar också upp kontakter från sitt tidigare yrkesliv som 
viktiga för att nå ut till branschen. Programråd med representanter från arbetsliv lyfts också fram som 
ett sätt att inleda kontakt, det är dock endast en restaurangrespondent som nämner att han eller hon 
är delaktig i ett sådant råd och tre respondenter från skolan som nämner detta som något befintligt. 
Enligt Gy 2011 ska programråd med representanter från arbetslivet finnas på alla yrkesprogram efter 
första juli 2011. 

Uppföljning av kontakter sker enligt respondenterna till största del via ett besök eller telefonsamtal av 
läraren under praktikperioden. Kritik framläggs av en arbetslivsrespondent då det gäller fokuseringen 
på individen under uppföljningen istället för en bredare uppföljning där skolans utveckling och 
företaget tas upp. Även stress och brist på tid tas upp av arbetslivet som ett problem då det gäller 
kommunikation. Denna diskussion som främst berör praktiken, stämmer väl överens med rapporten 
från skolinspektionen, Arbetsplatsförlagd utbildning i praktiken (2011), där det framkommer att: 
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 Lärarna inte är delaktiga under praktiken i den mån som eftersträvas av både elever och 
handledare.  

 Efterfrågan finns från handledarna på arbetsplatsen om ett ökat samarbete med skolan och 
önskan om större insikt i utbildningen för att kunna påverka innehållet i denna.  

 Handledarna ser ett problem med att finna tid till den handledarutbildning som vissa 
kommuner erbjuder. 

 
Vid frågan som berör det som skola respektive arbetsliv är nöjda respektive missnöjda med, markerar 
båda grupperna tydligt att de inte är helt nöjda med situationen som den ser ut idag. De olika 
arbetssituationerna i skola alternativt arbetsliv tas upp, där ett par av arbetslivsrespondenterna anser 
att skolan måste bli bättre på att informera eleverna om vad restaurangbranschen faktiskt innebär, 
med tuff miljö och tuffa tider. Lärarna tar upp svårigheter med att hitta lämpliga praktikplatser, 
beroende på ointresse eller vilja att endast ta emot de bästa. En arbetslivsrespondent kontrar med att 
han eller hon helt sagt upp kontakten med skolan efter anklagelser om att elever utnyttjas. Begränsat 
intresse från restaurangbranschen då det gäller programråd tas upp av en lärare, men en annan menar 
att det är skolan som har svårt för att arbeta utåt och skapa en fungerande relation med arbetslivet. 
 
Enligt den nya läroplanen är det skolans ansvar att eleven vid examen “har uppnått en av branschen 
godtagbar nivå av yrkeskunnande för att vara väl förberedd för yrkeslivet.” (Läroplan, examensmål och 
gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s 9) Inflytandet på Restaurang- och 
Livsmedelsutbildningen är enligt arbetslivsrespondenterna liten eller ingen alls i sak, men däremot 
anser de att de förmedlar realistiska situationer i samband med praktik. En respondent anser dock att 
den är mer involverad, då han eller hon sitter med i yrkesråd samt representerar genom 
arbetsgivarorganisationen. Det verkar finnas delade meningar då det gäller hur mycket inflytande 
arbetslivet vill ha, då någon anser att lokala företag bör finnas med redan från utbildningsstart, medan 
en annan anser att det då kan finnas risk för att lokala behov tar över utbildningen. Då det gäller 
svaren från skolan verkar delaktighet redan från början vara efterfrågad av de fyra som anser att 
arbetslivet ska få mer inflytande. Kursuppbyggnad och momentlistor är några av de saker som 
nämns.  
 
Både skola och arbetsliv tar upp praktik som det vanligaste förslaget då det gäller hur 
restaurangbranschens kunskap och erfarenhet bäst kan samordnas med skolans verksamhet. 
Möjligheter att besöka skolan och utbildningen är också något som båda grupperna nämner. Av 
respondenterna från skolan anser tre av respondenterna att programråd och APU/APL besök med 
uppföljning räcker, medan annan lärare vill införa mer gemensamma projekt med arbetslivet. 
 
Användandet av modern kommunikationsteknik vid kommunikation mellan skola och arbetsliv är 
enligt alla respondenter närmast obefintlig. Formerna som nämns mest är telefon, enstaka gånger 
mail och fortfarande papper som är vanligast. Restaurangrespondenterna framlägger här två åsikter 
där den ena anser att alla resurser ska läggas på utbildningen, medan den andra anser att en 
prioritering av förenklade kommunikationsformer förenklar kontakten mellan arbetsliv och skola. 
Tre av respondenterna från skolan nämner också ett behov av en digital plattform där arbetsliv och 
skola kan mötas. 
 

6.3 Slutsats 

 
Resultatet som vår studie visar på är att både skola och arbetsliv anser att de har allt att vinna på en 
bättre kontakt dem emellan. Den visar också på att kommunikationen för tillfället lämnar mycket 
övrigt att önska, något som de skolor det berör, snabbt måste åtgärda för att kunna presentera 
kvalitativa programråd och praktikplatser. 
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Som yrkeslärare på gymnasiet bär vi med oss kunskap från ett tidigare yrkesliv. Vårt tidigare yrke 
medför ofta kontakter som kan komma skolan till nytta, men då måste vi också låta dessa kontakter 
komma till tals och få tycka till. Skolan måste bli mer öppen för möjligheterna som arbetslivet 
skapar och arbetslivet måste våga närma sig skolan. Visa ungdomarna att det går att göra karriär 
inom restaurang- och livsmedelsbranschen genom att lägga större vikt på studier då de söker 
anställning och ställ krav på skolorna att de också måste ta praktikplatserna på allvar.  

Vi anser att många, både representanter från skola och arbetsliv, anser att då man valt en 
yrkesutbildning vill man inte sikta högre än mot själva yrket. Det måste till en förändring i synen på 
eleverna som söker till våra program och innan dess spelar det ingen roll hur mycket regering och 
bransch kräver högre kvalitet. Inse att en yrkeselev är värd lika mycket som en 
högskoleförberedande elev och att yrkeseleven har samma krav på sin utbildning och framtid som 
sin teoretiskt inriktade skolkamrat. 
 
För att öka kvaliteten på APL i skolan så har vissa kommuner börjat med handledarutbildningar. 
Innebörden med dessa är dels att handledaren ska få en bättre inblick i skolans arbete med 
bedömning, samt vilka mål och förutsättningar som finns, dels att läraren ska få ökad inblick i 
arbetet på arbetsplatsen och vilka förutsättningar som finns för att uppnå målen inom de kurser 
som berörs. Ingen respondent nämnde handledarutbildning som ett mål för bättre kommunikation, 
något som vi anser är tråkigt, då det vore ett bra sätt att för parterna att mötas.  
 
Respondenternas svar på hur modern kommunikationsteknik används vid kontakt var väntade. 
Våra egna erfarenheter bygger bland annat på enstaka lärarbesök där läraren visar mer intresse av 
att samtala med eleven om hur hon/han trivs och att närvaron är bra, än att föra en dialog med 
handledare och elev om hur alla får ut det mesta av praktiken. Om eleverna praktiserar långt borta 
används telefon för att se att de är på plats och uppföljningen är obefintlig.  

Det personliga mötet är naturligtvis fortfarande det bästa sättet att skapa kontakt. Att ge en bild av 
sig själv och att kunna presentera och representera sin skola och utbildning är absolut viktigast 
enligt oss. Tidsbrist gör dock att möjligheten att vara ute och möta företag på den nivå som skulle 
vara önskvärd är omöjlig. På några skolor där vi arbetat eller genomfört VFU (verksamhetsförlagd 
utbildning) har APU ansvariga utsetts, som ska ha huvudansvar för kontakten mellan skola och 
arbetsliv. Problemet är bara att den tid som avsatts för detta är alldeles för liten för att målet med 
en bra dialog med branschen fullt ska kunna uppnås. Återigen anser vi att synen på 
yrkesprogrammen och dess elever måste ändras och att det är dags att förstå att vikten på de två 
vägarna i de svenska gymnasieutbildningarna måste ligga på olika saker.  

Då vi påbörjade projektet hade vi som mål att presentera ett digitalt forum som skulle förenkla och 
förbättra kommunikationen mellan de båda lägren, men vi insåg tidigt i studien att detta är en 
senare fråga då kontakten först måste finnas där för att kommunikation ska kunna fungera. 
Förslaget med ett digitalt forum handlar inte om att ersätta det personliga mötet eller 
telefonsamtalet, utan mer om en möjlighet att kunna dela information och tankar med varandra. Vi 
skulle vilja se en sida där elever kan lägga upp sina CV, läsa om praktikplatser och diskutera med 
lärare och representanter från arbetslivet. Företagen ska kunna lägga ut lediga platser och eventuella 
erbjudanden om kompetensutveckling för lärarna, och lärarna kan lägga ut praktikperioder, 
information om programmet och eventuella föreläsare.  

Vi anser dock att målformuleringens frågor är besvarade även om vissa svar är något begränsade. Vi 
känner också att vi kunde fått bredare och mer utvecklande svar vid en ren intervju, något som vi 
valde bort på grund av tidsbegränsning. 

Vidare så skulle framtida forskning i ämnet kunna beröra punkter som till exempel 
handledarutbildning. Vad krävs för att få fler deltagare till dessa utbildningar och är det ett bra sätt 
att öka förståelsen mellan skola och arbetsliv?  



16 

 

Ett annat intressant område är kontakten i anslutning till elevernas praktikperioder, eftersom det i 
undersökningen kommer fram att det är där den mesta kontakten förekommer. Hur skulle man 
kunna utveckla den och finns det hjälpmedel som skulle underlätta samarbetet? Frågorna är många 
och svaren är inte enkla, men det känns som att både skola och arbetsliv vill få till en förändring. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Följebrev 

Följebrev 
 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar till yrkeslärare vid Institutionen för pedagogik vid 

Linnéuniversitetet. Just nu arbetar vi med vårt examensarbete där vi undersöker hur 

kommunikationen mellan skola och arbetsliv fungerar och hur den skulle kunna förbättras. Vi 

har valt att inrikta oss på Restaurang- och livsmedelsprogramet då vi båda har arbetat inom 

restaurangbranschen och utbildar oss till lärare inom detta program. Då gymnasiereformen 

GY 2011 syftar till att kvalitetssäkra utbildningarna, känner vi att det är viktigt att se över hur 

kontakten mellan skola och arbetsliv verkligen fungerar. 

 

Vi kommer i projektet att skicka ut enkäter till lärare och representanter från arbetslivet inom 

restaurang och vi hoppas att Ni vill delta i undersökningen som respondent i våra intervjuer. 

Våra frågor är utformade så att de ska ge oss ett underlag till vår målformulering och din 

medverkan ger oss då ett viktigt underlag till projektresultatet. 

 

Det är frivilligt att delta i intervjun och alla svarande är anonyma. För att kunna sammanställa 

undersökningen behöver vi få tillbaka enkäterna innan 30/4. 

 

Är det någonting Ni undrar över är det bara att höra av Er. Vi hoppas än en gång att ni ställer 

upp! 

 

Tack på förhand, 

 

Elena Pettersson och Mikael Lind 
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Bilaga 2 Intervjuenkät 

 
 
 

 
 
  

               

 

Lärare    Branschrepresentant  

 

 
1. Tycker du att det är viktigt att skolan och arbetslivet har kontakt? Varför? 

 

 

2. Hur knyts kontakterna mellan skola och arbetsliv och hur följs de upp?  

 

 

3. På vilket sätt och i vilka former har skolan kontakt med arbetslivet? Hur ofta sker 
kontakten? 

 

 

4. Vad i samarbetet är ni nöjda respektive missnöjda med? 

 

 

5. Vilket inflytande känner du att arbetslivet har i utbildningen som skolan bedriver? 
Anser du att de borde ha mer inflytande? (ge exempel)  

 

 

6. Hur kan restaurangbranschens kunskap och erfarenhet på ett bra sätt samordnas 
med skolans verksamhet? 

 

 

7. Hur används modern kommunikationsteknik i kontakter mellan skolan och 

arbetslivet? 

 

 


