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Sammanfattning
Målen för gymnasieskolans läroplan Lpf 94 handlar om yrkesförberedelse och 

utveckling av insikter, en något ödmjuk inställning till komplexiteten i uppdraget. I 

Gy11 är man mer rak på sak, eleven förväntas kunna ett eller flera yrken när de 

lämnat skolan. Kanske är det införandet av lärlingsutbildningen som givit författarna 

en större självsäkerhet om skolans förmåga att producera yrkesmänniskor.

Kan eleverna på Handelsprogrammet ett eller flera yrken då de avslutar sin treåriga 

gymnasieutbildning och vad innebär det i så fall att kunna yrket? Båda frågorna är 

högst  relevanta  för  den  som  utbildar  på  ett  yrkesprogram.  Viktiga  delar  av  vårt 

uppdrag som lärare handlar om att, efter läroplanens intentioner, utbilda och coacha 

eleverna mot ett yrke. Klarar skolan det uppdraget? 

Med tanke på frågornas karaktär valde jag att djupintervjua fyra olika intressenter från 

handeln, en handelselev som precis avslutat årskurs tre, en handelslärare, en 

praktikhandledare i handeln som också gått handelsinriktningen på gymnasiet och 

slutligen en representant från branschen.
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Summary
The objectives of the Upper Secondary School curriculum Lpf 94 deals with 

professional preparation and the development of insights; a somewhat humble 

approach to the complexity of the assignment. In Gy11 the formulation of this goal is 

more to the point, the student is expected to master one or more jobs when he/she 

leaves school. Perhaps it is the introduction of apprenticeship that gave the writers of 

Gy11 a greater assertiveness on the school's ability to produce professionals. 

Can students at the Business and Administration Programme master one or more jobs 

when they finish their three-year upper secondary education and what does it mean in 

this case to know a profession? Both issues are highly relevant to the student of a 

vocational program. Key elements of our mission as teachers is all about, following 

the intentions of the curriculum, training and coaching students to a profession. Are 

schools able to carry out this mandate? 

Given the nature of the issues, I chose conduct an in depth interview with four 

different stakeholders from this particular field: a newly graduated commerce student, 

a commerce teacher, a vocational training supervisor in the trade with first hand 

personal experience from the Business and Administration Programme and finally a 

representative from the industry itself.
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Abstract
Kan eleverna på Handels och administrationsprogrammet ett yrke efter avslutade 

studier? Målet att kunna ett yrke beskrivs i gymnasieskolans läroplan Gy11. För att ta 

reda på detta har jag intervjuat fyra personer med anknytning till handeln och med 

goda kunskaper om utbildningen. Under resans gång har flera nya frågor väckts som 

tex. vad är yrkeskunskap och vad innebär det att kunna ett yrke. Slutsatsen är att 

eleverna kan ett yrke men att man även borde beskriva nivån av yrkeskunnande för att 

målet skall vara meningsfullt.
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Förord
Efter att ha lyssnat på föreläsningar, plöjt en mängd böcker och intervjuat kunniga 

och väl insatta personer från handelsområdet kan jag bara säga, att trots detta, är det 

osäkert om jag lyckats besvara min forskningsfråga fullt ut. 

Med hjälp av ett citat av Karin Boye, 

”nog finns det mål och mening i vår färd - men det är vägen, som är mödan värd” 

kan jag sammanfatta hur jag känner inför arbetet med uppsatsen, ett arbete som under 

resans gång har givit mig värdefull kunskap i mitt yrke - yrkeskunskap. Tack 

föreläsare, författare, intervjuoffer och min handledare Lars Mouwitz, för att 

uppsatsen till slut blev skriven.
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1. Introduktion

Vi som arbetar med utbildning på ett yrkesprogram, kämpar hårt för att till slut lotsa 

ut studenterna till ett arbete som de förberett sig för under tre intensiva år. Några få 

läser vidare på universitet eller yrkeshögskola, några går ut i arbetslöshet men de allra 

flesta hamnar i ett yrke. Själva ordet yrkesprogram beskriver vad det handlar om, ett 

program där man utbildas för ett yrke. Jag arbetar på gymnasiets Handels- och 

administrationsprogram som genomsyras av service och som vänder sig till elever 

som vill arbeta med handel, administration och kommunikation. I examensmålet för 

handels- och administrationsprogrammet, Gy11 sägs att:

”Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från 

programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken 

som till exempel säljare, inköpare och butiksledare, eller inom administrativa yrken som till 

exempel personal-, ekonomi- och IT-administratör” 

(Läroplan Gy11, s 115).

I föregående läroplan formulerades examensmålet som:

”Handels- och administrationsprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper för 

arbete inom varuhandel och tjänsteproduktion samt till att utveckla insikter i företagandets 

villkor. Programmet syftar även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet samt 

för vidare studier” (Handel och administrationsprogrammet Lpf 94, s 9). 

Målen för Lpf 94 handlar om yrkesförberedelse och utveckling av insikter, en något 

ödmjuk inställning till komplexiteten i uppdraget. I Gy11 är man mer rak på sak, 

eleven förväntas kunna ett eller flera yrken när de lämnat skolan. Kanske är det 

införandet av lärlingsutbildningen som givit författarna en större självsäkerhet om 

skolans förmåga att producera yrkesmänniskor.

”Många yrken - många kompetenser
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Det finns mängder av yrken som berör den här sektorn //Programmet ska ligga i fas med 

de krav på kompetens som branschen har. Näthandeln ökar, liksom användandet av 

digitala verktyg när det gäller handel, kommunikation och exponering. Kommunikation är 

idag a och o inom både handel och administration. Det är också viktigt för eleverna att 

kunna verka i en internationell miljö och att ha god omvärldskunskap” (Skolverkets 

webbplats Gy11).

Programmet förväntas ge eleverna de yrkeskunskaper som krävs för ett eller flera 

yrken men är det verkligen möjligt? Det är en av frågornas jag ställer i min uppsats, 

men varför är det viktigt att undersöka och fördjupa förståelsen för detta? 

Yrkeskunskapen och vägen dit är själva essensen i det arbete som yrkesläraren utför, 

därför är det viktigt att ha reflekterat över innebörden. Mitt mål med denna uppsats är 

inte att producera nydanade tankar om yrkeskunskap, det klarar jag inte, utan målet är 

att fördjupa min kunskap och förståelse för frågan genom att läsa och skriva om den 

och att samtidigt kanske få någon annan intresserad.
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2. Bakgrund

Vad är yrkeskunskap? Det är en viktig fråga att ställa om man vill ha svar på om 

handelseleverna, som lämnar gymnasiet efter tre år, kan ett eller flera yrken. Man kan 

dela upp ordet i sina två beståndsdelar och fråga: Vad är kunskap och vad är ett yrke? 

2.1 Kunskap

När man tittar på yrkeskunskap relaterat till yrkesutbildningar är det i första hand den 

praktiska kunskapen som är viktig att studera, speciellt om man vill förstå om 

eleverna har de kunskaper som behövs för att arbeta inom handeln när de avslutat sin 

gymnasieutbildning. Handelsyrkena kräver en alldeles speciell typ av praktisk 

kunskap, en kunskap med betoning på mellanmänsklighet, samma kunskaper som är 

så viktiga för poliser, läkare, sjuksköterskor och lärare, service är nyckelordet för 

handelselevernas utbildning och yrke. Tyvärr så låter sig inte den praktiska kunskapen 

fångas så enkelt viket gör utmaningen med att beskriva den stor. 

”Att praktisk kunskap inte låter sig formuleras och testas på samma sätt som en teori om 

orsakerna till barnsängsfeber är en sak. Att den inte heller låter sig mätas och värderas på 

samma sätt som vinsten eller förlusten i företagets kvartalsbokslut är ytterligare ett faktum. 

Praktisk kunskap verkar vara kunskapsformer som inramar och möjliggör den typen av 

undersökningar och de är därför svårare att metodiskt formulera” (Svenaeus 2011, s 14).

Den praktiska kunskapen lever också i ett större socialt sammanhang som gör den 

svår att formulera. 

”Yrkeskunskapen är ofta situationsrelaterad, vilket förutsätter individens tolkning och 

bedömning av situationen, snarare än ett enkelt applicerande av entydiga regler för 

handlandet.” (Svensson 2003, s. 286)

Ett lärande som är situationsrelaterat kallas för ett situerat lärande. En central 

uppfattning i teorier om situerat lärande är att kunskap konstrueras i ett socialt 
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sammanhang. Lave och Wenge skriver om lärande som personens deltagande i 

samhällig praxis. Lärandet är en naturlig del av de aktiviteter som alltid pågår i 

praktikgemenskapen. Att lära ett yrke handlar inte bara om att skaffa sig olika 

färdigheter utan att skaffa en yrkesidentitet och kunna känna gemenskap med de 

andra på en arbetsplats. Att lära sig ett yrke är en social aktivitet där man avancerar 

mot högre nivåer av yrkeskunskap (Dreyfus 1991) i interaktion med andra. Delar av 

yrkeskunskapen låter sig inte självklart fångas av ord och beskrivningar och kallas 

därför tyst kunskap. Henrik Bohlin beskriver tyst kunskap med ett exempel från en 

kurs han deltagit i:

”En kursdeltagare skulle instruera en annan att knyta sina skosnören genom att beskriva 

varje enskild rörelse. ’Grip det högra skosnöret med din högra hand. Lyft det en halv 

decimeter. För det åt vänster’ och så vidare. Uppgiften visade sig snabbt övermäktig. Båda 

visste naturligtvis precis hur man gör, men de kunde inte beskriva det” (Bohlin 2009, s 56).

Gustavsson-Mouwits diskuterar skillnaden mellan praktik och teori som är en så 

viktig fråga i utbildningen på yrkesprogrammen. De lyfter samtidigt fram den tysta 

kunskapens betydelse:

”En vanlig uppfattning är att praktik är tillämpad teori. Detta är emellertid bara en speciell 

typ av praktik, typisk för vetenskaplig och teknisk tillämpning. Minst lika vanligt är att 

praktiken lever sitt eget liv, utan stöd av vetenskapliga modeller och formaliserat språk. 

Den vetenskapliga tillämpningen är dessutom beroende av en anpassande och 

genomförande ”tyst” praktik som inte är formulerad i själva modellen” (Gustavsson, 

Mouwitz 2008, s 17).

Ofta lyfts tanken fram att de teoretiska avsnitten i gymnasieutbildningar skall ”få liv” 

genom praktik ute på arbetsplatserna men med tanke på ovanstående kanske man 

skulle reflektera mer över teorins och praktikens roll på yrkesprogrammen. Många 

forskare har ägnat sin tid åt begreppet tyst kunskap och intuition i samband med 

arbetslivet. Två av dessa är bröderna Hubert och Stewart Dreyfus (1991) De har 

utvecklat en modell som beskriver professionell kompetens som steg i ett lärande. 

Modellen är relativt enkel att förstå och tillämpa och passar för att använda som 
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teoretisk bas i min undersökning. Modellen och dess olika steg redovisas senare i 

uppsatsen (kap 4.5).

Det finns en kunskapstradition med sina rötter ett par tusen år tillbaka i tiden som man 

kan ta som utgångspunkt för att diskutera kunskapens natur och då särskilt den 

praktiska kunskapen. Tidigt formulerade Aristoteles tankar om bl.a. praktisk kunskap 

i boken ”Den nikomachiska etiken”. Den teoretisk-vetenskapliga kunskapen har 

räknats som "riktig kunskap" genom århundradena. Platon definierade denna kunskap 

som "sann och berättigad tro" och kallade den epistime. Han ställde den i motsats till 

doxa som innebar att man hade en åsikt eller en enkel mening om något. Aristoteles 

drev en diskussion om den praktiska kunskapens innebörd och ställde en rad frågor 

om förhållandet mellan reflektion och handling, teori och praktik, tänkande och 

görande. Han kallade den poiésis och anknöt den till Platons techne, kunskapen som 

vi tillämpar i praktiska verksamheter. Techne kan knytas till tyst kunskap, 

reflekterande praktisk kunskap och situerad kunskap. 

Aristoteles skiljde mellan två olika slag av handling, techne, som är knuten till 

skapande och framställning och fronesis som är knuten till människans etiska och 

politiska liv. Platon menade att man kan få kunskap om det goda genom att få tillgång 

till det godas idé. Den sanna kunskapen fanns i idévärlden bortom den sinneliga 

världen som vi lever i. Aristoteles utvecklade tanken och hävdade att människan 

strävar efter att förverkliga de inneboende möjligheter vi alla bär på för att nå 

eudaimonia, ett fullödigt liv. För att nå dit behöver vi reflektera etiskt över hur vi 

faktiskt är. Lärandebegreppet handlar till viss del om vår förmåga att utveckla 

värderingsförmåga och omdöme och har med fronesis att göra, fronesis som ofta 

översätts med praktisk klokskap. Det brukar också översättas med handlingsklokhet, 

vår förmåga att fatta goda beslut i konkreta situationer och omfattar att man väger 

alternativ och skäl mot varandra. Aristoteles uttrycker det som "dygderna får vi först 

genom att praktisera dem, på samma sätt som de övriga formerna av kunnighet de 

saker som vi skall utföra lär vi nämligen genom att utföra dem; så blir vi tex. skickliga 

husbyggare genom att bygga hus och skickliga flöjtspelare genom att spela flöjt. På 
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samma sätt blir vi rättrådiga genom att handla rättvist, besinningsfulla genom att vara 

behärskade och modiga genom att bete oss modigt". 

Fakta och förståelse hör hemma hos epistime, färdighet hos techne och förtrogenhet 

tangerar fronesis. Marton skriver bl.a. att förtrogenhet kommer till uttryck i det goda 

omdömet. 

2.2 Yrke

Liksom begreppet kunskap är begreppet yrke inte helt okomplicerat. I vissa yrken 

krävs en legitimation för att en person skall erkännas som innehavare av yrket. Lärare 

skall numer ha en lärarlegitimation och inom sjukvården har legitimationen funnits 

länge. Den beskrivs så här av Socialstyrelsen.

”Legitimationen utgör sedan lång tid det mest framträdande beviset på en yrkesutövares 

kompetens inom hälso- och sjukvården. I flera fall är legitimationen en förutsättning för 

annan behörighet som t.ex. ensamrätt att utöva yrket och rätt till yrkestitel (Socialstyrelsens 

webbplats 2011) 

Yrke, yrkestitel och arbete ligger betydelsemässigt nära varandra. Ordet arbete är av 

germanskt ursprung och betyder strävan. Det franska ordet för arbete är travail och 

har sitt ursprung från ett medeltida tortyrinstrument och i Gamla testamentet betraktas 

arbete som en förbannelse från Gud, ett straff för att ha ätit från kunskapens träd. Den 

Victorianska aristokratin ansåg att arbete var fult och endast borde utövas av den 

undre klassen och tongångarna på Aristoteles tid var likartade, arbete var i första hand 

slavarnas göra. Luther införde senare tanken om arbete som ett kall något som var och 

en tacksamt och med glädje skall ägna sig åt. I dag har vi gått ännu längre, det är 

skamligt att inte ha ett arbete och utan arbete hamnar man lätt utanför samhällets 

trygga skyddsnät och riskerar att mista både hus och hem. Arbete har gjort en 

klassresa och kanske har förändringen av innebörden bidragit till resan. Civilekonom, 

yrkeslärare, ingenjör, polis eller läkare är inte vilket arbetet som helst, det krävs 

handfasta bevis för att man tillägnat sig yrkeskunskapen efter konstens alla regler. Ett 
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yrke innehåller någon form av kunskap som definierar yrket. En kirurg vet hur snitten 

skall läggas och en snickare vet vilket virke som skall användas i olika 

konstruktioner, men vad innebär det egentligen att ha en yrkeskunskap? I de flesta 

yrken förekommer återkommande situationer som gör det möjligt att fånga in aspekter 

av yrkeskunnande men de är inte lätta att artikulera. 

”Det räcker inte med avancerade kvalitetssystem och kraftfulla datorer för att utveckla 

erfarenheter och kunskaper i arbetslivet. – Dialogen mellan människorna är nödvändig för 

att ta till vara och utveckla de erfarenheter som har byggts upp i företag och 

organisationer”  (Göranzon 2011, Linnéuniversitets webbplats).

Bo Göranzon har tillsammans med dramaturgen Magnus Florin och fysikern Pehr 

Sällström utvecklat dialogseminariemetoden där erfarenheterna från arbetssituationer 

gestaltas i form av berättelser. Metoden bygger på reflektion i grupp och deltagarna 

drivs att reflektera genom att ställa samman en ny berättelse, en skriftlig reflektion. 

Reflektionerna delas sedan med gruppen där deltagarna utforskar nya tankeområden. 

Metoden ger deltagarna ett verktyg att utforska och utveckla sin yrkeskunskap och 

skapa förståelse för yrkets innehåll. En butikssäljare som säljer en skjorta gör inte 

bara en affär utan etablerar också en förtroendefull relation med kunden, förmedlar 

kunskap om produkten, motiverar priset, bidrar till att kunden känner sig nöjd och 

gärna återvänder till affären etc. Yrkeskunskap för en butikssäljare är så mycket mer 

än att kunna sälja en skjorta. Butiksbiträdet visar prov på flera olika slags kunskap i 

sitt möte med kunden. Bo Göranzon skriver om tre olika slags kunskap, 

påståendekunskap eller teoretisk kunskap, färdighetskunskap eller praktisk kunskap 

och förtrogenhetskunskap. 

”Vi tenderar att överbetona den teoretiska kunskapen på den praktiska kunskapens 

bekostnad och förtrogenhetskunskapen tenderar man att glömma bort helt när man 

diskuterar kunskapens natur” (Göranzon 2009, s 118). 

Butikssäljarens kombinerade kunnande visar på yrkeskunnande men yrkeskunnandet 

har också en annan dimension, graden av kunnande. Vi har väl alla varit med om 
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situationer då vi känt full beundran inför en person med stor yrkesskicklighet tex. en 

bilmekaniker som lyssnar på motorn och snabbt avgör vad som behöver göras för att 

den inte skall skära ihop inom en snar framtid, en kock som trollar fram en utsökt 

måltid eller en båtbyggare som byggt en vacker klinkerbyggd segelbåt. Man känner 

nivån av yrkeskunskapen utan att riktigt kunna förklara hur. Bröderna Dreyfus har 

presenterat en modell för att skatta olika nivåer av yrkeskunskap. Jag kommer att 

använda den modellen i min jakt på om handelseleven som just avslutat gymnasiet 

kan sitt handelsyrke. 

Eleverna på Handelsprogrammet varvar sin utbildning med teori och praktik. Det är 

en modell som borde vara framgångsrik för att utveckla ett yrkeskunnande. 

”Stor erfarenhet räcker inte för förändring och utveckling, för att lära måste man ha 

distans till erfarenheterna. Erfarenheten och reflektion måste tillsammans omsättas till 

praxis som överensstämmer med det nyss lärda” (Gotvassli 2002, s. 147).

 

På samma spår som Gotvassli finns även John Dewey. Han är mest känd för sin 

pedagogik Learning by doing. Han utgår från att ge elever levande kunskap som de 

har praktisk nytta av yrkesmässigt och personligt. Dewey menade att det bästa sättet 

att lära var genom praktiska övningar som i så hög grad som möjligt var hämtade från 

verkliga miljöer. En central tanke i pedagogiken var att utbildning är till för att 

utveckla människans förmåga till problemlösning och kritiskt tänkande, till skillnad 

från utantillkunskaper. Skolan skall helst påminna om det verkliga livet. Det 

erfarenhetsbaserade lärandet kännetecknas av att det är deltagarens egna erfarenheter 

som står i centrum, det är deltagarstyrt och uppfattas ofta som nyttigt och viktig. Det 

fokuserar på uppgifter där känslor är lika viktiga som fakta.

Erfarenhetslärandet har sina rötter i aktivitetspedagogiken (Kolb 1975). Kolbs modell 

kan beskrivas som en process i fyra efter varandra följande steg:

1) Konkret erfarenhet (som följs av)

2) Reflekterad observation (som följs av)
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3) Generalisering, sammanfattning (som följs av)

4) Aktivt experimenterande (som följs av steg 1)

Processen upprepas ständigt och varje ny erfarenhet ger oss möjlighet att pröva våra 

begrepp och utveckla dessa. Kolb utvecklade modellen att även omfatta lärstilar där 

olika människor har olika preferenser för att lära som passar in i någon av stegen i 

erfarenhetslärandet. Hans utgångspunkt var att vi nästan aldrig är effektiva i alla olika 

sätt att lära och behandla information, utan att vi ofta har en eller två favoritstilar eller 

en kombination som passar var och en av oss. (Bara det, är värt en uppsats för en 

yrkeslärare)

2.3 Validering av yrkeskunnande

Validering av yrkeskunnande är ett sätt att göra den tysta yrkeskunskapen synlig. 

Svensk Handel Kunskap har arbetat och utvecklat modeller för hur man kan 

synliggöra kunskapen hos en person som arbetat med sälj och service inom handeln 

men som saknar papper på sin kunskap. Skolan ägnar sig mycket åt att pröva och 

kontrollera kunskapen hos eleven. Validering skall till skillnad från skolans 

kontrollerande vara utforskande till sin karaktär vilket praktiskt innebär att metoder 

som intervju och grupparbete förekommer i valideringen. År 2004 tillsatte regeringen 

en delegation med uppgift att utreda och producera verktyg för validering för olika 

yrkesområden, ett av dessa var sälj och service inom handeln. Definition av begreppet 

validering som används av Valideringsdelegationen är den som ges av regeringen 

”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, 

dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetenser som en person besitter 

oberoende av hur de förvärvats (SFS 2010:800, s 99)”. 

Gustavsson, Mouwitz lyfter fram flera frågor som man bör vara observant på och ta 

ställning till i valideringsarbetet. 
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”Vilken är den dominerande diskursen? Utgår man från en ekonomisk rationalism? Vilken 

betydelse har frågor som rör personlig utveckling, demokrati och medborgarskap etc, dvs 

balansen mellan individ och samhälle? Validering för rättvisa eller effektivitet? Är 

validering i första hand en fråga om att göra individen rättvisa eller är utgångspunkten att 

effektivisera existerande strukturer. Vilken kunskapssyn genomsyrar innehåll och metod i 

valideringsprocessen? Denna fråga anknyter bl a till frågan om maktfördelningen

mellan aktörer. Präglas valideringen av ett systembevarande eller systemförändrande 

perspektiv? Vilket värde (man talar t ex om bytes-, egen- och bruksvärde) har valideringen 

för olika aktörer och hur kommer dessa värden till uttryck i processen?” (Gustavsson, 

Mouwitz 2008, s 35).

Trots alla tänkbara svagheter med validering verkar den ändå vara ett verktyg att 

använda för att närmare sig förståelsen för yrkeskunnande.  Att lära ett yrke handlar 

inte bara om att skaffa sig olika färdigheter utan att skaffa en yrkesidentitet och kunna 

känna gemenskap med de andra på en arbetsplats.  Att kunna ett yrke handlar inte 

bara om kunskap i olika skepnad, det handlar också om den egna känslan och det 

egna stoltheten inför yrket:

”Ytterst måste valideringens syfte vara att göra den vuxne rättvisa. Ett samhälle, vars 

medborgare känner yrkesstolthet och får personligt erkännande för sitt kunnande, är på 

sikt alltid det mest framgångsrika och eftersträvansvärda” (Gustavsson, Mouwitz 2008, s 

38).

Jag har valt att använda ”Handelns genomgång av generella kompetenser som 

handelssektorn har behov av för butiksanställda” som underlag för mina 

intervjufrågor för att jag tror att de kommit ganska nära kärnan av de 

färdigheter/kunskaper en yrkesverksam butiksanställd behöver ha för att anses vara 

kompetent i sitt yrke. Kompetenserna togs fram i ett led i valideringsarbetet för 

handeln. I nästa kapitel förklarar jag hur jag har använt underlaget för att ta reda på 

hur yrkesverksamma inom handeln ser på yrkeskunskapen hos elever som just 

avslutat sina studier på handels och administrationsprogrammet. 
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Kompetens är ett begrepp som tangerar yrkeskunnande men det har använts väldigt 

olika genom åren och har fått olika betydelse för olika människor. Ellström beskriver 

kompetens som 

”en individs handlingsförmåga sett i relation till en viss uppgift eller situation. Närmare 

bestämt förmågan att framgångsrikt utföra ett arbete inklusive förmågan att identifiera, 

uttrycka, om möjligt utvidga det tolknings- och handlingsutrymme som arbetet erbjuder 

(Ellström 2005, s 20)” .

SIS (Swedish Standards Institute) har följande definition:

"Kompetens är förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och 

färdigheter. (SIS - Swedish Institute, Ledningssystem för kompetensförsörjning - standard 

SS624070)".

Kompetens har med yrkeskunskap att göra och innehåller både kunskap, förmåga och 

vilja att lösa en uppgift. Kompetenser bildar byggstenar som tillsammans bygger en 

yrkeskunskap. Valideringsdelegationen har definierat tretton generella kompetenser 

för sälj och service som särskilt efterfrågas inom handeln:

• Förmåga att hantera information

• Kommunikativ förmåga

• Ledarförmåga

• Samarbetsförmåga

• Entreprenöriellt och affärsmässigt förhållningssätt

• Utvecklingsinriktad

• Fysisk kapacitet

• Kunna använda utrustning

• Kvalitetsmedvetenhet

• Estetisk förmåga

• Etisk förmåga och förhållningssätt
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• Förmåga att känna och visa empati

• Lärförmåga och lärkapacitet

Dessa generella kompetenser tillsammans med Dreyfus femstegsmodell har bildat 

basen för mina intervjufrågor. Tanken är att den som omfattas av kompetenserna i en 

viss nivå måste man betraktas som en yrkeskunnig butikssäljare, alltså det som 

läroplanen Gy11 delvis ger uttryck för.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Kan eleverna på Handelsprogrammet ett eller flera yrken då de avslutar sin treåriga 

gymnasieutbildning och vad innebär det i så fall att kunna yrket? Båda frågorna är 

högst relevanta för den som utbildar på ett yrkesprogram. Viktiga delar av vårt 

uppdrag som lärare handlar om att, efter läroplanens intentioner, utbilda och coacha 

eleverna mot ett yrke. Klarar skolan det uppdraget? 

3.1 Avgränsningar

Läroplanens mål att eleven skall kunna ett yrke efter avslutad utbildning gäller för alla 

yrkesprogram. Jag har valt att avgränsa min undersökning till handels och 

administrationsprogrammet, att skriva om alla yrkesprogram är allt för stort och 

komplext och då jag själv arbetar på programmet och har erfarenhet från branschen 

finns de förutsättningar som krävs för att kunna genomföra meningsfulla intervjuer. 

Handelsprogrammet gör anspråk på att utbilda för flera olika yrken. Jag har avgränsat 

min undersökning att gälla yrket butikssäljare, då de flesta eleverna från programmet 

startar sin yrkeskarriär där.
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4. Metod

Metod betyder tillvägagångssätt och kan beskrivas som bästa sättet på hur man kan 

samla in, omvandla och sammanfatta data/information så att den genererar tillförlitlig 

kunskap. Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man valt att 

studera och hur man tänker behandla ämnet (R. Ejvegård 2009 s. 33). I detta kapitel 

kommer jag att ta upp de metoder jag valt att använda i min uppsats.

4.1 Vetenskapliga undersökningsmetoder 

Det är vanligt att skilja mellan två grupper av metoder, kvalitativa och kvantitativa. 

Avsikten med kvalitativa metoder är att generera en djupare förståelse av det som 

studeras och kunskapssyftet för metoden är att skapa en förståelse snarare än en 

förklaring inför det som studeras. Den kvalitativa metoden vill uppnå rikligt med 

information om och kring begränsade undersökningsenheter. Kvantitativa metoder 

används vanligtvis inom naturvetenskaperna och här ges ofta ett stort utrymme för 

statistik och matematik. Hos den kvantitativa metoden är kunskapssyftet att kunna 

förklara och ge visshet snarare än att förstå (Larsson, 2007 s. 24)

4.2 Val av undersökningsmetod

Med tanke på målformuleringen valde jag att använda ett kvalitativt angreppssätt. Jag 

har djupintervjuat fyra olika personer från handeln - en handelselev som precis 

avslutat årskurs tre, en handelslärare, en praktikhandledare i handeln som också gått 

handelsinriktningen på gymnasiet och slutligen en representant från branschen. 

William Banaka (1981) beskriver vad man skall tänka på vid analysen av en 

djupintervju. Han menar att man skall analysera texternas faktiska innehåll men också 

vara noga med vad som utspelats mellan intervjuaren och den intervjuade. Han kallar 

det för det manifesta innehållet och de interpersonella processerna. I den kvalitativa 

intervjun är den interpersonella processen, intervjuarens samspel med den intervjuade 
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en viktig del i analysen. Kvalitativa intervjuer karaktäriseras ofta av att man ställer 

enkla frågor och på dessa enkla frågor får man komplexa och innehållsrika svar (Trost 

2005, s.7). Intervjuerna i en djupintervju skall vara så öppna som möjligt, så tillåtande 

som möjligt samtidigt som intervjuaren ändå skall styra intervjun. Man måste förstå 

att djupintervjun är inte bara ett samtal, utan handlar om social interaktion med språk, 

kroppsspråk där känslor är involverade. Målet med metoden är att skapa teori och 

utgå från det specifika (handelseleverna som läser efter GY11 kommer att komma ut i 

arbetslivet som färdiga yrkesmän och yrkeskvinnor) och bygga på induktion, jag går 

från det specifika mot det allmänna. 

4.3 Urvalet

För att dra säkra slutsatser om min forskningsfråga skulle jag troligtvis behöva 

intervjua hundratals personer inom handeln. Jag har valt att intervjua fyra kunniga 

personer med olika perspektiv i frågan. Svaren kommer att öka min förståelse för 

yrkeskunnande och samtidigt ge vägledning om i vilken grad en avgångselev kan ett 

yrke efter avslutad skolgång. 

4.4 Så här gjorde jag

Jag valde att intervjua fyra personer med stora kunskaper från branschen men som har 

olika perspektiv och utgick ifrån Steinar Kvales (Kvale 2007, s 170) indelning och 

Jan Trost modifiering av djupintervjuns sju stadier för att få struktur och jämförbarhet 

mellan intervjuerna. Arbetsgången var följande: Jag startade med en tematisering av 

intervjuerna där jag klargjorde vilka områden som var intressanta att ta reda på mer 

om. När detta var klart designades studien i sina detaljer och en intervjumall 

tillverkades. Intervjuerna genomfördes och spelades in på min Iphone och överfördes 

senare till punkter i ett ordbehandlingsdokument. Resultatet vaskades fram och 

analysen granskades. Avslutningsvis sammanfattade jag svaren i uppsatsen. 
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4.5 Intervjumall

Göranzon betonade i en föreläsning (Växjö 2011) vikten av att förstå hur något utförs 

i ett arbete snarare än att förstå varför det utförs. Min ambition är att detta skall 

återspeglas i intervjufrågorna.

Frågor

1) Känner du till företagets mål och värderingar? Hur kommer de till uttryck i 

ditt arbete?

2) Hur god kunskap har du om företagets produkter? Hur kommer det till uttryck 

i situationer där du skall kundanpassa en produkt?

3) Hur gör du för att förstå vad en speciell kund söker i butiken? Anpassar du ditt 

språk till olika kunder? Hur i så fall?

4) Är du med och planerar / organiserar arbetet i butiken? Hur gör du då?

5) Kan du samarbeta störningsfritt med alla kunder som kommer in i butiken? 

Har du något särskilt sätt att göra det på?

6) Kan du samarbeta störningsfritt med medarbetare i butiken? Har du något 

särskilt sätt att göra det på?

7) Känner du att du har engagemang att göra affärer och jobba resultatinriktat? 

Hur kan det komma till uttryck i butiken?

8) Löser du de flesta problem som plötsligt dyker upp direkt? Hur kan en sådan 

situation se ut?

9) Har du förmågan att på olika sätt bidra till utvecklingen av butiken genom att 

tex ta egna initiativ och ge förslag på förbättringar och vara drivande och 

energisk? Kan du ge exempel?

10) Klarar du att fysiskt jobba hela arbetsdagar i butiken utan att ta skada eller 

vara utkörd efter en arbetsvecka?

11) Känner du att du kan använda utrustningen som tex. kassa, säkerhetssystem 

och IT-system på ett effektivt sätt? Beskriv hur du gör.

12) Har du en känsla för vad kunden uppfattar som god kvalitet? Hur gör du när 

du känner det?

13) Känner du att du bidrar till att ge butiken bra rykte? Hur gör du det?
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14) Har du en förmåga att möta människor med olika personligheter, från olika 

kulturer och olika bakgrund och förstå vad de vill ha i butiken? Hur kommer 

det till uttryck?

15) Tycker du att det är viktigt att utvecklas i jobbet? Hur kan man det?

16) Välj en av nedanstående beskrivning som du tycker passar bäst in på dig:

1. Novis.

Regler styr mycket av ditt arbete. Du kan inte koppla ihop lärobokskunskapen du fått i 

skolan med jobbet. Allt är lika viktigt och du kan inte prioritera utan att fråga. Du ser 

inte inte hela situationen tydligt.

2. Kompetent

Du presterar godtagbart på jobbet. Du har erfarenheter av några fasta situationer och 

börjar kunna uppfatta situationer som man måste ha tidigare erfarenheter av för att se. 

Du har börjat planera för hur du skall hantera dina arbetsuppgifter men man har svårt 

att se vad som är viktigast. Du behöver stöd av mer van personal och hjälp med att 

prioritera då du fortfarande inte kan se vad som är viktigast i alla situationer.

3. Skicklig

Du planerar aktivt och vet vad som är betydelsefullt och vad som inte är det. Du har 

ännu inte uppnått den snabbhet som kännetecknar en expert, men du känner dig 

effektiv för att du har förmågan till planering. Du behärskar situationer som plötsligt 

dyker upp och som du inte kunnat förutse.

4. Expert.

Du uppfattar situationer i arbetet som en helhet och du behöver inte anstränga dig så 

mycket i alla situationer eftersom din erfarenhet hjälper dig. Du kan ändra dina planer 

om något snabbt ändras. Du har inte så svårt att fatta beslut eftersom du bara tar 

hänsyn till de viktigaste sakerna och kan sortera bort det oviktiga. 

5. Mästare.
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Nu har du har lång erfarenhet och kan uppfatta skeenden intuitivt och snabbt se 

lösningar. Du har arbetat i många år med ett stort engagemang. 
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5. Resultat

Hur svarade respondenterna på frågorna och vilka slutsatser kan man dra av svaren? 

Ett par saker komplicerade tolkningen av frågorna, elever är olika och 

handelsprogrammet har två spår, ett lärlingsspår och ett traditionellt spår. 

Representanten från branschen såg en lärlingselev framför sig, handelsläraren såg en 

kombination, eleven och handledaren såg en traditionell handelselev. Alla ombads 

generalisera bilden av handelseleven och försöka se arketypen för en handelselev 

(förutom handelseleven som intervjuades). Undersökningar innehåller ofta 

generaliserande inslag och denna är inget undantag.

5.1 Frågorna och svaren

Det finns en mängd information och informationskällor i handeln som är viktiga att 

förstå som butikssäljare, bland dessa hittar man arbetsplatsens mål och värderingar. 

Har eleven förståelse för företagets mål och värderingar när den kommer ut från sin 

utbildning? 

”Eleven har bra förutsättningar att förstå och snabbt ta till sig dessa bl.a. genom sitt arbete med UF-

företag i sista året. 

Det beror väldigt mycket på vilket engagemang eleven har men för det mesta tar det inte så lång tid  

innan eleven kan och förstår informationen.”

Det är karaktäristiskt för novisen att den inte ser hela sammanhanget den verkar i. 

Företagets mål och värderingar är styrande för hur verksamheten bedrivs men är 

inledningsvis okända och obearbetade. Även om det inte krävs lång erfarenhet att ta 

till sig målen och värderingarna bär eleven drag av att vara novis då det gäller att 

förstå mål och värderingar men har fått verktyg för att snabbt skaffa sig förståelsen.

Produktkunskapen verkar inte vara något hinder för den nyutexaminerade 

handelseleven. 
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”De har bra produktkunskap, särskilt lärling. 

Det finns bra stödfunktioner i många av butikerna för att snabbt lära sig om produkterna. 

Ja, jag kan produkterna och leverantörerna. 

Kände mig helt säker sista veckan på APU. Man lär sig snabbt, kanske på en vecka.”

Efter tre års återkommande praktik verkar eleven ha eller snabbt kunna skaffa sig 

kunskap om olika produkter den skall sälja. Stödet från de mer erfarna medarbetarna 

behövs för att få en säkerhet i arbetet med de nya produkterna vilket kännetecknar en 

kompetent medarbetare.

Tre frågor handlade om kundanpassning och förståelse för vad kunden vill ha. Detta 

verkar vara själva essensen av säljyrket och något som är svårast att lära sig fullt ut i 

skolan även om servicebegreppet varit centralt i hela utbildningen. 

”Eleverna har en grund att stå på när de kommer ut, i leksaksbutiken kan de t.ex. visa mormor och  

morfar vilken leksak deras barnbarn önskar sig i julklapp men den djupare förståelsen för olikheter  

och önskemål från kunderna saknas. 

Det krävs år av arbete för att riktigt förstå kunden och man lär sig av mer erfarna arbetskamrater. Att  

förstå kunden har mycket med erfarenhet och mognad att göra och det är en talang man utvecklar med  

åren. Att läsa av kunder är något man får arbeta med mycket. Jag talar på samma sätt med alla och  

skiljer inte så mycket på olika kunder säger den nyutexaminerade studenten.

Man har läst om kvalitet men kundens uppfattning om kvalitet är väldigt olika. Det handlar om  

kundförståelse och tar lång tid att lära sig.

Man utvecklar förmågan och mognar in.

Det är roligt att komma ut och träffa kunder och arbetskamrater. Samarbetet med kund handlar till  

stora delar om kundbemötande och det är lite kantigt och amatörmässigt.

Jag vill utvecklas genom att utmana mig själv. Jag är blyg och jobbar medvetet med att utvecklas. Jag  

vill utvecklas till att ta hand om kunderna bättre.

Samma sak gäller för samarbetsförmågan med kund och arbetskamrater.  Man har arbetet mycket med  

detta under sin utbildning.”

Stödet från de mer erfarna medarbetarna behövs även här för att få en säkerhet i 

arbetet med kundförståelse och service vilket kännetecknar en kompetent 

medarbetare. Här ser man tydligt insikten om att det tar tid och arbete att nå en nivå 

från skicklighet och uppåt. Eleverna har genom sina teoretiska och praktiska övningar 
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nått kompetent nivå där där de har erfarenheter av några fasta situationer och börjar 

kunna uppfatta situationer som man måste ha tidigare erfarenheter av för att se. 

Lärlingseleverna som varit ute halva sin studietid kan ha nått längre men mognad och 

fallenhet är viktiga delar i kompetensen.

De tekniska aspekterna av arbetet som t.ex. kassasystem och logistiksystem verkar 

inte vara några bekymmer alls för den nyutexaminerade. 

”Det lär man sig snabbt, på några dagar. Det är inte så komplicerat. Efter tre APU-perioder kan man  

sådant. 

Dom är bra på detta.

Mest blev det problem i kassan och jag fick fråga chefen om hjälp.”

Varje gång en elev är ute på en arbetsplats kommer den i kontakt med olika 

stödsystem i butikerna. Dessa skiljer sig inte särskilt mycket åt mellan  olika butiker 

och är ganska okomplicerade. Eleven kan sägas vara kompetent och klara de flesta 

situationer i arbetet med systemen men inte alla.

En annan viktig aspekt av yrkeskunnandet är förmågan att kunna lösa hastigt 

uppkomna situationer på ett bra sätt. 

”Den nyutexaminerade klarar inte alltid detta utan måste fråga medarbetare eller chefen om hjälp. 

Mest blev det problem i kassan och jag fick fråga chefen om hjälp. 

De har erfarenheter av detta från sina APU-platser men behöver jobba med det.”

Eleven har svårt för att lösa snabbt uppkomna situationer då den inte hunnit skapa 

mönster för hur de bör lösas. Det är karaktäristiskt för den skicklige att den löser 

situationer som är oförutsedda. Eleverna har inte nått den nivån ännu men kan sägas 

vara kompetenta medarbetare som klarar en uppsättning av fasta situationer som de 

stött på tidigare.

Var du med och utvecklade din arbetsplats med egna förslag om förbättringar? 
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”Nej, jag var aldrig med och föreslog. Det fanns ingen tid för det vi hade inga möten och vid lunch åt  

man en och en för att kunna hålla butiken bemannad. 

Man borde ligga lite lågt med att komma med förbättringsförslag när man precis har gått ut skolan.  

Om det kommer en anställd från en annan butik är det ok för det är intressant att höra hur de har löst  

problemen på andra ställen.”

Eleven skulle kunna bidra med ny kunskap och nya idéer från sin utbildning men det 

verkar som om bristen på erfarenhet gör det svårt att bli tagen på allvar. Det som 

kännetecknar experten och mästaren är lång erfarenhet och engagemang i arbetet och 

det är i första hand de som påverkar utvecklingen av verksamheten.

Känner eleven att han/hon bidrar till att ge butiken bra rykte? Hur gör han/hon det?

”Jag förstår hur viktigt det är att ge sin arbetsplats ett gott rykte. Jag gör det genom att ta emot  

kunderna på ett trevligt sätt, genom att le och att ge god service. 

Det finns de som skrivit tråkiga saker om butiken på bloggar och sociala medier och det är inte så  

roligt när det kommer fram. I vår butik samlar vi allt som skrivs om oss med hjälp av ett program så  

chefen kan se, så det är inte roligt om någon anställd tex. har skrivit om hur tråkigt det är att gå till  

jobbet, men det har faktiskt hänt.”

Här handlar det om att kunna se hela situationen tydligt. Det jag gör påverkar 

verksamhetens resultat och framgång. Eleven verkar ha med sig detta till sin 

arbetsplats kanske mycket tack vare den tid som läggs ned i utbildningen på att belysa 

och diskutera frågor om hur man gör för att vara delaktig och ansvarsfull i en 

verksamhet.

Klarar eleven den fysiska ansträngningen med att jobba i butik? 

”Ja, jag vande mig snabbt, mamma tyckte t.o.m. att  jag blev mer aktiv när jag jobbade än när jag  

läste i skolan.  Inga problem, det tar någon vecka innan man vänjer sig. Jag drömde om skor hela  

första veckan  som jag  jobbade men sedan försvann det.”

Den fysiska utmaningen varierar mycket mellan olika yrken. För tex. en 

betongarbetare ligger en del i yrkesskickligheten i att klara av den fysiska delen av 
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arbetet. För en butikssäljare finns  inslag i detta också, de står hela dagarna och har 

svårt att klara arbetet med tex. en dålig rygg. Effektivitet och snabbhet har sin bäring 

på det fysiska arbetet såväl som det intellektuella. Eleverna är väl förberedda för den 

fysiska delen av sitt arbete och kan anses som skickliga.

Kände eleven att det var viktigt med vilket resultat butiken gjorde? 

Jag hade aldrig koll på hur mycket som såldes. Det var mer att det var kul att sälja.

Ja, man är nyfiken på hur dagen har gått så det är vanligt att man är intresserad av 

hur det gått. Det är en stor del av arbetsdagen som man pratar om hur det har gått.  

Vi har dagsbudget och individuella mål. Om man inte sköter sig och når målen kan 

man bli varnad. Resultatinriktningen och drivet är en sak som kommer senare. 

Att ha en god helhetsbild och känna ansvar för hur verksamheten utvecklas är en del i 

att kunna se helheten i sitt yrke. Under praktiktiden ställs sällan kravet på att eleven 

skall ha resultatansvar men när det riktiga arbetet börjar kommer också kraven på 

resultat och därmed att eleven sätter sig in i och får sitt eget resultatansvar. Eleven 

måste planera aktivt och ta reda på vad som är betydelsefullt och vad som inte är det 

för att klara målen. Det är ett av kännetecknen för en som är skicklig i sin 

yrkesutövning
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6. Diskussion

Syftet med min uppsats var att bringa klarhet i om handelseleverna kan ett yrke då de 

avslutat sina tre år på gymnasiet. Allt eftersom jag jobbat med uppsatsen har jag 

frågan blivit allt mer komplex och svår att besvara. Frågor som: 

”Vad är kunskap?” 

”Vad är ett yrke?” 

”Vad är en yrkeskunskap?” 

är helt enkelt svåra att besvara entydigt. Frågan om vad kunskap är finns 

dokumenterad och omdiskuterad sedan ett par tusen år tillbaka i tiden och ingen har 

egentligen kommit fram till det slutliga svaret. På vilken nivå befinner sig då en elev 

som gått ut Handels och administrations-programmet för yrkesnivå avseende 

säljyrket?

Eleven och handledaren ansåg att den nyutexaminerade eleven var novis men på 

tröskeln till kompetent. Mycket lika viktigt för eleven som fortfarande hade svårt att 

prioritera utan att fråga. Hela situationen i arbetet var fortfarande inte tydlig.

Utbildaren ansåg att eleverna är kompetenta enligt Dreyfus femgradiga skala. 

Eleverna är mer än förberedda, de är jobready och har en känsla för framtidens jobb. 

De presterar godtagbart på jobbet men behöver fortfarande stödet från mer erfarna 

medarbetare.

Representanten från branschen ansåg att eleverna var skickliga i sitt yrkeskunnande 

men betonade samtidigt att han utgått ifrån lärling i sina svar. Elever som varit ute i 

butiker halva sin utbildningstid är effektiva och har tillägnat sig förmågan till 

planering. Du behärskar plötsligt uppkomna situationer genom sin erfarenhet av 

arbetet.
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Har eleverna på Handelsprogrammet yrkeskunskap inom något yrke då de avslutar sin 

treåriga gymnasieutbildning och vad innebär det i så fall att kunna yrket? Båda 

frågorna är högst relevanta för den som utbildare på ett yrkesprogram. Viktiga delar 

av vårt uppdrag som lärare handlar om att, efter läroplanens intentioner, utbilda och 

coacha eleverna fram till ett yrke. 

Arbetet med uppsatsen har stärkt mig i min uppfattning om vilka kunniga och 

skickliga elever vi släpper efter tre år. Många arbetar med stort ansvar, en del som 

ansvariga för en hel butik, direkt efter skolan slut. Författarna till läroplanen kan vara 

lugna, medeleleven från Handel och administrationsprogrammet kan ett yrke då de 

har avslutat sin utbildning, det är helt riskfritt att sätta det målet. Undersökningen i sig 

ger inte anledning till att dra den slutsatsen utan det är insikten om att yrkeskunskapen 

är tvådimensionell, den omfattar kunskapen om ett yrke men också kvaliteten i 

kunskapen. Tex. kan en elev med grunda kunskaper och liten erfarenhet av ett yrke 

ändå sägas ha ett yrkeskunnande, men på en novis nivå.

Det ligger i sakens natur att en nyutexaminerad elev inte har år av erfarenhet i 

bagaget, vilket krävs för att bli expert men de har ändå med sig mycket av de delar 

som krävs för att klara, i det här fallet, yrket butikssäljare. Kombinationen av praktik 

och teori som erbjuds på handels och administrationsprogrammet verkar ge eleverna 

en möjlighet att reflektera över sina arbetsuppgifter och därmed passera novisstadiet, 

eller vara på väg att passera novisstadiet efter avklarad examen. Lärling har nått ännu 

längre med halva utbildningstiden ute på en arbetsplats.  

En kärnkompetens inom säljyrket är kundanpassningen - förmågan att kommunicera 

med kunden, förstå kundens känsla för kvalitet, förstå kundens önskemål, att kunna 

läsa kunden och att förstå när kunden är redo för ett avslut. Läroplanen beskriver 

programmet som att det genomsyras av service och troligtvis är det kundanpassningen 

en stor del av det man syftar på då. I intervjuerna framgår det att en god 

kundanpassning är frukten av lång erfarenhet och mognad. I detta stycke kanske den 
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gamla läroplanen var mer insiktsfull i sin målbeskrivning att ”programmet syftar även 

till att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet”
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