
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Kockens kunskaper –  
Vad tycker krögare och lärare att en 

nybliven kock ska kunna? 
 

A chefs skills – What do restaurateur and teachers think that 
new graduats should know 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växjö 20090904 

Examensarbete 15hp 

Yrkeslärarutbildningen 

Handledare: Björn Nelson, Växjö universitet, Institutionen för teknik och design 

Examinator: Peter Karlsudd, Växjö universitet, Institutionen för pedagogik 

Examensarbete nr: TD 098/2009 

Daniel Andersson och Peder Ekman 

 
  Institutionen för teknik och design, TD 



 

Organisation/ Organization  Författare/Author(s) 
VÄXJÖ UNIVERSITET  Daniel Andersson  och Peder Ekman 
Institutionen för teknik och design     
Växjö University 
School of Technology and Design 
 
 

Dokumenttyp/Type of document Handledare/tutor Examinator/examiner  
Examensarbete/ Diploma work Björn Nelson  Peter Karlsudd 
 

Titel och undertitel/Title and subtitle 
Kockens kunskaper – Vad tycker krögare och lärare att en nyutbildad kock ska kunna?  
A chefs skills – What do restaurateur and teachers think that new graduats should know?  
 
 

Sammanfattning (på svenska) 
I skolans styrdokument talas det om kunskaper som en kock ska ha efter avslutad utbildning. Syftet är att 
undersöka vilka kunskaper som en blivande kock från det treåriga HR-programmet bör inneha efter avslutad 
gymnasieutbildning. För att genomföra denna undersökning har vi använt oss av en enkätundersökning med fyra 
efterföljande intervjuer. Det skickades ut en webbaserad enkät till 76 yrkeslärare och till 65 krögare. Resultatet  
visar att det är den praktiska kunskapen och den sociala förmågan som är det viktigaste. Den kunskapskategori 
som fått flest markeringar är ”stort matintresse”, andra som fått många är ”bra social förmåga”, 
”ansvarstagande”, ”planeringsförmåga” och ”arbeta ekonomiskt”. Man kan se detta som färdigheter och 
förtrogenhet som erhållits genom praktiskt arbete. Slutsatsen är att skolan tillsammans med branschen mer  
bör fokusera på att hitta former för hur teori och praktik kan bygga upp färdigheter och förtrogenhet. Enligt 
krögarna och lärarna bör skolan prioritera ”grunder och grundmatlagning” i undervisningen. I framtiden ska 
kockarna vara ”flexibla”, kunna ”sund och hälsosam matlagning” samt vara kunniga inom området ”hygien och 
miljöarbete” enligt undersökningen. 
 
 

 
 

Nyckelord 
 
kunskap, hotell och restaurangprogrammet, yrkeslärare, krögare, grunder, stort matintresse, praktiskt arbete 

Abstract (in English) 
 
What knowledge does a student chef require after studying for three years at Upper Secondary School on the 
Hotel and Restaurant Management graduation programme? To answer this we have conducted a questionnaire 
study, which was put to a number of tavern-keepers and vocational teachers. The answers were unanimous; the 
practical knowledge was viewed as the most important, i.e. what the student learns through familiarity. The 
student should have a significant interest in food, be sociable, and have knowledge about the basics of cooking, 
to enable him/her to become a good co-worker in a future career.  
 
 
 
 

 

Key Words 
knowledge, the Hotel and Restaurant Management graduation programme, vocational teacher, restaurateur, 
basics, significant interest in food, practical work,  
 

Utgivningsår/Year of issue  Språk/Language Antal sidor/Number of pages 
2009  Svenska  32 
 

Internet/WWW       http://www.vxu.se/td 



Sammanfattning 

 

I skolans styrdokument talas det om kunskaper som en kock ska ha efter avslutad 
utbildning. Syftet är att undersöka vilka kunskaper som en blivande kock från det treåriga 
HR-programmet bör inneha efter avslutad gymnasieutbildning. För att genomföra denna 
undersökning har vi använt oss av en enkätundersökning med fyra efterföljande intervjuer. 
Resultatet visar att det är den praktiska kunskapen, den sociala förmågan och att ha ett stort 
matintresse som är det viktigaste. Den kunskapskategori som fått flest markeringar är ”stort 
matintresse”, andra som fått många är ”bra social förmåga”, ”ansvarstagande”, 
”planeringsförmåga” och ”arbete ekonomiskt”. Man kan se detta som färdigheter och 
förtrogenhet som erhållits genom praktiskt arbete. Slutsatsen är att skolan tillsammans med 
branschen mer bör fokusera på att hitta former för hur teori och praktik kan bygga upp 
färdigheter och förtrogenhet. Enligt krögarna och lärarna bör skolan prioritera ”grunder 
och grundmatlagning” i undervisningen. I framtiden ska kockarna vara flexibla, kunna 
”sund och hälsosam matlagning” samt vara kunniga inom området ”hygien och 
miljöarbete” enligt undersökningen. 
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1. Introduktion 

 

Vi som har gjort denna undersökning har varit verksamma i restaurangbranschen och 
arbetar nu som kökslärare på Hotell- och restaurangprogrammet (HR). Vi utbildar oss till 
yrkeslärare vid Växjö universitet på distansutbildningen, 180hp varav detta examensarbete 
är 15hp. Under åren som kockar (ca 15år vardera) märktes problematiken med att få 
nyutbildade kockar med rätt kunskaper och under de första åren som lärare anses frågan 
ännu vara aktuell och värd att belysas av denna undersökning. Utbildar skolan kockar med 
rätt kunskap?  

”Hotell- och restaurangprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper 
för arbete inom hotell- och restaurangverksamhet. Programmet syftar även till 
att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier.” 
(Skolverket, 2009 )  

Detta citat kommer från programmålen för Hotell- och restaurangprogrammet som 
skolverket har formulerat. Vilka är dessa ”grundläggande kunskaper” som skolan ska 
utbilda eleverna till? Är det samma krav som restaurangbranschen efterfrågar? Med 
utgångspunkt från detta har vi börjat fundera på elevernas kunskaper efter avslutad 
gymnasieutbildning på HR- programmet. Med detta examensarbete vill vi undersöka vad ett 
antal krögare respektive yrkeslärare anser att skolan ska prioritera i undervisningen för att få 
fram anställningsbara kockar.  

 

1.1 Syfte och målformulering 

 

I skolans styrdokument talas om kunskaper som en kock ska ha efter avslutad utbildning. 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka kunskaper som en blivande kock från 
det treåriga HR- programmet bör inneha efter avslutad gymnasieutbildning. Vad tycker 
yrkeslärare på HR- programmet att en blivande kock ska kunna och vad tycker ett antal 
krögare?  Vilka kunskaper anser lärarna respektive krögarna är de viktigaste? Är det 
teoretisk eller praktisk kunskap som efterfrågas av respondenterna?  

 

1.2 Avgränsningar 

 

De restauranger och hotell som är med i undersökningen finns på två orter i södra Sverige, 
en mindre (15000 inv.) och en större stad (75000 inv.). Personerna som har varit med i 
undersökningen har haft en funktion på arbetsplatsen där hon/han varit med vid 
nyanställningar av kökspersonal. I undersökningen ingår det inga korvkiosker, 
hamburgerestauranger, pizzerior, kebabrestauranger eller renodlade asiatiska restauranger 
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då dessa behöver specialkompetens i köket som skolan oftast inte lär ut. De lärare som 
medverkar är alla karaktärsämnes lärare på Hotell- och restaurangprogrammet. 

 

1.3 Tidigare undersökningar 

 

Vi har funnit två böcker inom närliggande område samt studerat Utbildningsrådet för 
Hotell och Restaurang (UHR) och deras undersökningar inom restaurangbranschen. Den 
ena boken är en doktorsavhandling av Margreth Hill och heter Kompetent för ”det nya 
arbetslivet”: tre gymnasieklasser reflekterar över och diskuterar yrkesförberedande studier(1998), och den 
andra är även den en doktorsavhandling som heter ”Att utbilda till arbetare, en studie av 
gymnasieskolans bygg- och anläggningstekniska linje och yrkeslärare” (1995) av Jan Härdig. Dessa två 
avhandlingar har en gemensam nämnare, att den sociala kompetensen på en elev är 
betydande för fortsatt arbete efter gymnasieskola.  

 

Margreth Hills studie handlar om tre gymnasieklasser (två industrilinjer och en 
livsmedellinje) och deras lärare som genomfördes 1994. Avhandlingen syftar först och 
främst på hur dessa tre klasser upplevt sin studiesituation under sina gymnasieår och där 
beskrivs även hur deras möjlighet till att utvecklas socialt och att kunna ta ansvar har 
fungerat (Hill 1998, s. 12). Ett av svaren som Margreth Hill fick i sin studie handlar om 
betydelsen av social kompetens. Hill skriver bl.a. ”Det vi kom fram till som det mest 
nödvändiga för eleverna, både i utbildningen och vid utträdet på arbetsmarknaden, var att 
de tillägnar sig en social kompetens”. I samtal med elever och lärare under studien 
återkommer bl.a. ord som samarbetsförmåga, öppenhet, stresstålighet och ansvar som 
viktiga egenskaper och som beskriver vad man bör kunna i det fortsatta arbetslivet. I 
avhandlingen kan man även läsa om hur svårt det är för en lärare att lära ut hur det 
verkligen fungerar i arbetslivet t.ex. att arbeta under press. Lärare ansåg även att elever som 
kan allt men inte kan samarbeta har inget i ett arbetslag att göra (Hill 1998, s97). 

 

Härdigs avhandling är en studie från 1986 om bygg och anläggningsteknisklinje (Ba) och 
som behandlar två olika sociala fält, där det ena är skolan och det andra är arbetslivet. Det 
som analyseras är gymnasieskolans byggutbildning med dess elever, lärare och undervisning 
men även hur utbildningen förhåller sig till omvärlden och vice versa. Härdigs avhandling 
bygger på en enkätundersökning som vänder sig till yrkeslärare inom Ba- linjen. I enkäten 
ställs bl.a. frågor som ”Vilka egenskaper är viktiga för byggelever?” (Härdig 1995, s.204) 
och ”Vad anser du att en elev på Ba-linjen skall kunna efter avslutad utbildning d.v.s. efter 
årskurs två?” (Härdig 1995, s.208). Svaren på dessa frågor och många andra som man kan 
läsa om i boken handlar om att den sociala biten är mycket viktig i ett fortsatt arbetsliv. Ord 
som närvaro, punktlighet, hålla tider och intresse, fungera socialt återkommer ofta i 
avhandlingen. Härdig betonar också vikten av att kunna anpassa sina sociala egenskaper till 
byggnadsarbetarna och arbetsplatserna och att man där använder sina egenskaper på ett 
”sätt som passar in i ett redan existerande och fungerande socialt mönster” (a.a., s. 218).  
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Utbildningsrådet för hotell och restaurang (UHR) är branschens gemensamma yrkesråd och 
deras ambition är att medverka till att höja utbildningen inom densamma. De studier och 
utredningar de gör är till för att lyfta fram kompetens, kunskap och kreativitet inom 
branschen. Den nuvarande borgerliga regeringen tänker sig en framtida gymnasieskola med 
tre inriktningar, en teoretisk för högre studier samt två som är yrkesinriktade. 
Grundstrategin i regeringens utbildningspolitik är att det ska finnas ett starkt samarbete 
mellan skola och samhällets behov.  I en studie som gjordes 2008 av UHR och som handlar 
om hur väl den nationella läroplanen harmoniserar med lärarnas utbildningsönskemål och 
branschens krav. Där konstaterar man att ”den studerandes roll som duktig hantverkare 
överbetonas i nuvarande läroplan” och att ord som attityd och kommunikation måste 
uppgraderas och mer synliggöras i den nya läroplanen (UHR, 2008). UHR konstaterar i en 
tidigare pilotundersökning om lärarnas utbildningsönskemål, skolans styrdokument och 
branschens krav att ett av de utbildningsmoment som finns i läroplanen, ”attityd och 
servicekänsla” är ett moment som lärare och bransch tycker är väldigt viktiga medan 
läroplanen undervärderar dessa moment. Inom servering och hotell vill branschen att 
kraven skall vara hårdare i utbildningsmomentet ”Vett och etikett, vårdad klädsel och stil”. 
Inom matlagning vill både bransch och lärare att ”Attityd och kommunikation” ska 
uppmärksammas mer (UHR, 2007).  
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2. Bakgrund 

 

Vad är kunskap? I Nationalencyklopedins ordbok beskrivs kunskap som ett mångsidigt 
begrepp som används synonymt med t.ex. kunnande, vetande, kännedom, erfarenhet, 
insikt, lärdom och vishet (NE 2009). I följande kapitel redovisas olika aspekter på 
begreppet kunskap, hur litteraturen och vi ser på begreppet. Detta görs för att tydliggöra 
vad som avses när vi använder ordet kunskap i texten. 

 

Skolan har traditionellt sett förespråkat fakta och förståelse medans färdighet och 
förtrogenhet har kommit bort på vägen enligt Elmeroth (2006). Nu måste skolan även lära 
eleverna varför (a.a.s.22). I dagens läroplan (Lpf94) säger Skolverket att alla 
kunskapsformerna måste finnas med i undervisningen samt att de måste samspela med 
varandra (a.a. s.6). Detta för att eleverna ska få så bra kunskaper som möjligt. Även 
Aristoteles menade att alla kunskapsformerna måste finnas med för att eleven ska kunna 
lära sig nya saker (Gustavsson 2004, s.56).  

 

2.1 Skolans syn på kunskap 

   

I läroplanen (Lpf94) skriver Skolverket om kunskap där de säger att skolan aktivt måste 
föra en diskussion om kunskapsbegreppet och om hur kunskapsutveckling sker. Skolverket 
skriver även att kunskap kan komma till uttryck i olika former som t.ex. faktakunskap, 
förståelsekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap och det är skolans uppdrag 
att se till att dessa olika kunskaper samspelar med varandra samt alla formerna måste finnas 
med i undervisningen (Lpf94 1994, s.6). Här nedan följer Elemeroth m.fl.(2006) tolkningar 
av kunskap. 

 

 Faktakunskap är kunskap som t.ex. information, regler, konventioner och lagar.   
Fakta kan mätas i kvantitativa metoder. 
 

 Förståelsekunskap är ofta av kvalitativnatur. Fakta- och förståelsekunskap är 
intimt förbundna med varandra. Har eleven inte faktakunskapen kan hon inte 
heller bygga på förståelsekunskapen, då fakta är förståelsens byggstenar. 
 
 

 Färdighetskunskap innebär att vi vet hur något ska göras och kan göra det t.ex. 
om man en gång lärt sig cykla, så kan man det för alltid. En praktisk kunskap som 
kräver förståelse om färdigheten skall ge ett meningsfullt resultat.  
 

 Förtrogenhetskunskap den tysta kunskapen eller den mjuka kunskapen, det är en 
kunskap som går att smaka, lukta, höra, se eller känna på. Man vet när man ska 
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avsluta något eller starta något. Erfarenheter från olika verksamheter lär oss 
normer och praxis (Elmeroth m.fl. 2006, s 21-22).  

De tre första f:en (fakta, förståelse och färdighet) är endast toppen på kunskapens isberg 
och det fjärde f:et, förtrogenhet, utgör det som ligger under vattnet på isberget. Med detta 
menar man att förtrogenhetskunskapen ofta är dold, en bakgrundskunskap eller 
tystkunskap (SOU 1992:94, s.30). Skolans kunskapsuppdrag har förändrats under åren, i 
den nya skolan innebär det att man inte bara lär eleven vad och hur utan nu ska det även 
ingå att veta varför (Elmeroth m.fl. 2006, s.22).  

 

2.2 Praktisk- och teoretisk kunskap  

 

Redan i det antika Grekland kategoriserade Aristoteles kunskapen i vetandet, kunnandet 
och klokheten. Aristoteles menade att människan behövde alla tre kunskaperna för att 
kunna lära sig (Gustavsson 2004, s.56). Aristoteles kunskapsindelning ser ut som följer: 

 

 Episteme är nära förbundet med vetenskapen, att vara övertygad om 
sakförhållandet och veta varför. Den kan liknas vid fakta- och förståelsekunskap. 

 Techne är en praktisk kunskap som grundar sig i handling. Detta är en praktisk 
kunskap som är produktiv, för kunskapen finns i allt som produceras t.ex. 
hantverk, poesi, konst.  

 Fronesis är en praktisk klokhet som man kan förvärva genom att ta tillvara 
erfarenheter mellan människor (a.a. s.8-13). 

 

2.3 Pragmatismen   

 

Inom pragmatismen är kärnan att man får kunskap genom att lösa praktiska problem. En 
av de mest kända pragmatikerna var John Dewey (1859-1952) som myntade begreppet 
”learning by doing”. Det innebär att elevens handling och aktivitet sätts i centrum för 
undervisningen, en aktivitetspedagogik där teori, praktik, reflektion och handling sätts 
samman (Svedberg&Zaar 1998, s.125). Dewey och andra pragmatiker t.ex. Peirce och 
Kjaernes har varit viktig för erkännandet av den praktiska kunskapen (Gustafsson 2004, 
s.58). När eleven skall tillaga en måltid finns det alltid många problem att lösa. Dessa 
problem går lättare att lösa genom att träna på momenten flera gånger och genom att 
reflektera över vad som händer vid lösandet av problemet. Denna process kan beskrivas 
som; praktisk handling och reflektion sedan mer teori och ny praktisk handling (a.a. s.58).  
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2.4 Måltidskunskap    

 

När det gäller måltidskunskap lägger man stor vikt vid den praktiska kunskapen och 
hantverket och man vill inom detta område förena vetenskap och konstnärliga metoder 
(Gustafsson 2004, s.51). De kockar som restaurangskolorna utbildar kommer att arbeta på 
allt ifrån lyxkrogar t.ex. Fredsgatan eller Edsbacka Krog till gatukök med snabbmat och 
däremellan finns alla andra restauranger. Restaurangen skall inte bara vara en matleverantör 
utan ett ställe för en upplevelse, där atmosfären och miljön är viktiga beståndsdelar. 
Måltidskunskapen delar in sin utbildning i fem olika aspekter; rummet, mötet, produkten, 
stämningen och styrsystemet. I alla aspekter är det praktiska en mycket viktig del (a.a. s.66). 
För att kunna förstå upplevelsen måste olika former av kunskap finnas. Dessa kunskaper 
måste samverka med varandra för att komma till sin rätt i hantverket och man måste 
använda alla sinnen när man arbetar. Den viktigaste kunskapen inom måltidskunskapen är 
hantverket d.v.s. du vet hur du ska göra något, du vet varför och du kan känna eller se när det 
är färdigt och även kallat påståendekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap. 
Det betyder att kunskapen som eleverna behöver måste komma från alla tre kategorier av 
kunskap och ingen kunskap är mer värd än den andra (a.a, s.58). 

 

I måltidskunskapen måste eleven ha kunskap från alla kunskapsformerna för att kunna 
förstå helheten av upplevelsen av måltiden, dock är den praktiska kunskapen den viktigaste 
(a.a. s.58). En del av den kunskap som behövs får eleverna genom praktisk erfarenhet ute 
på restaurangerna. Det blir en praktisk kunskap som skolan har svårt att lära ut, det kan 
vara tyst kunskap, restaurangpraxis eller normer som finns på arbetsplatserna. Det blir en 
kunskap som är på ”riktigt” och inte från skolans värld. Säljö (2000, s.141) menar att 
kunskapen som eleverna får är anpassad till skolan och kan vara svår att överföra till andra 
miljöer.   
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3. Metod   

 

För att hitta litteratur till examensarbetet har vi läst avhandlingar, artiklar och tidskrifter 
samt använt oss av internet, Libris och Google. De sökord som användes var 
”yrkesutbildning”, ”yrkeslärare”, ”yrkesinriktade linjer”, ”gymnasieskola”, 
”yrkesförberedande program” och fick ett antal träffar. Vi har även vänt oss till Växjö 
universitets bibliotek om relevant litteratur och fick där bl.a. två böcker inom närliggande 
område som förslag. 

 

Den metod som har använts i detta examensarbete är en enkätundersökning med fyra 
kompletterande intervjuer. Undersökningen startade med att det genomfördes två 
pilotstudier för att se om frågor var svåra att förstå eller tolka och samtidigt titta på 
enkätens layout. Den första pilotstudien genomfördes bland krögare och verksamma 
yrkeslärare medan den andra endast genomfördes med verksamma yrkeslärare. Vid den 
andra pilotstudien fanns det möjlighet till att djupare diskutera enkäten med dem som 
genomförde testet. Enligt Carlström och Carlström Hagman (2003) är det bra att ha en 
efterföljande intervju med respondenterna för att ta reda på hur de upplevde studien och 
tolkade frågorna (a.a. s.171). Vid denna pilotstudie diskuterades även enkätens layout och 
utformning därav en enkät med två olika delar. På den första delen var det fasta 
svarsalternativ med plats för att motivera svaren och den andra delen innehöll fyra öppna 
frågor. För att undersökningen skulle bli lättare att sammanställa och analysera valde vi att 
ha likadana enkäter till båda respondentgrupperna. En anledning till att vi valde 
enkätundersökning var för att få ut undersökningen till så många respondenter som 
resurserna tillät, enligt Trost (2001) är det alltid bättre ju större urval du har (a.a s.36). 

 

Enkätens (se bilaga 1&2) första del innehöll en fråga om vilka kunskaper en blivande kock 
behöver. De 24 kunskapskategorier som använts finns dokumenterade i skolans 
styrdokument, programmålen för Hotell- och restaurangprogrammet (Skolverket 2008), 
kursmålen för Restaurang MAKU1205, Restaurang- och storkök A MAKU1207, 
Restaurang- och storkök B MAKU1208 (Skolverket 2009) och Lpf94 (Skolverket 2006). 
Den enda kunskapskategorin som inte kom från styrdokumenten är ”stort matintresse”, 
som framkom vid pilotundersökningar. På den första delen svarade respondenterna genom 
att markera fem olika alternativ, där hade de även möjlighet att motivera sina svar. Enkätens 
andra del bestod av fyra öppna frågor, där respondenterna själva fick skriva ner sina svar. 
Att det inte är mer frågor i enkäten berodde på att vi ville att så många som möjligt skulle 
besvara den. Enligt Carlström och Carlström Hagman (2006 s.212) är det bättre att ha 
mindre antal frågor så att respondenterna förmodas ha tid att besvara enkäten. För att få 
mer kunskap om respondenternas svar gjordes fyra djupintervjuer, två med verksamma 
yrkeslärare samt två med krögare och dessa genomfördes efter sammanställningen av 
enkätundersökningen. Vid intervjun ställdes tre frågor från ett färdigt frågeformulär (se 
bilaga 3). Intervjun fokuserade på att få fram hur respondenterna tolkade två av 
kunskapskategorierna, ”stort matintresse” och ”bra social förmåga”. Den tredje frågan 
handlade om ”grund och grundmatlagning” som framkom i enkätundersökningen.  
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3.1 Urval 

 

Den första gruppen som medverkar i undersökningen är; ett antal yrkeslärare på Hotell- 
och restaurangprogrammet vid tio olika gymnasieskolor i Sverige, från Malmö i söder till 
Norrtälje i norr. Dessa har vi fått fram genom att använda våra personliga kontakter. Den 
andra gruppen som medverkar är ett antal krögare i restaurangbranschen som har 
befogenheter eller medverkar vid nyanställningar av kockar. Dessa personer är verksamma i 
en liten stad (ca 15000 inv.) och en medelstor stad (ca 75000 inv.) i södra Sverige. I 
undersökningen ingår ett antal hotell, lunch- och kvällsrestauranger samt ala carte 
restauranger. Restaurangerna är valda utifrån de APU-platser våra skolor använder sig av 
eller på annat sätt har kontakt med. 

 

3.2 Genomförande 

 

I undersökningen ingick det tio olika gymnasieskolor runt om i landet från Malmö i söder 
till Norrtälje i norr. Av dessa skolor var fyra kommunala och sex friskolor. De kommunala 
skolorna hade ett elevantal mellan 1000 och 1400 elever/skola och friskolorna ett elevantal 
mellan 400 och 1000/skola. Att det blev dessa skolor berodde på att vi hade personliga 
kontakter där och av dem har vi fått mailadresser till respondenterna. Till yrkeslärarna 
gjordes en webbaserad enkät(se bilaga 1). Att det gjordes en webbenkät till lärarna berodde 
på att vi ville nå ut till så många respondenter som möjligt. Det totala antalet respondenter 
bland yrkeslärarna som ingick i undersökningen var 76 stycken. Lärarna fick två veckor på 
sig att besvara enkäten. Efter två veckor skickades det ut en påminnelse via mail för att få 
fler respondenter att besvara enkäten. 

 

Respondenterna inom restaurangbranschen fick personliga besök eller brev där vi 
presenterade oss, arbetet och syftet. I brevet som skickades ut fanns det med följebrev och 
enkät(se bilaga 2) samt ett frankerat svarskuvert, där det även framgick att vi inte kunde 
hjälpa till eller närvara vid besvarandet av enkäten, då det skulle kunna påverka resultatet. 
Precis som skolorna fick restaurangbranschens respondenter två veckor på sig att besvara 
enkäten och efter det samlades enkäterna in för bearbetning. Till restaurangbranschen 
ringde eller besökte vi respondenterna för att påminna om vikten att besvara enkäten. I 
några fall fick respondenterna längre tid på sig att besvara då vi hade ont om tid att samla in 
enkäterna. Till restaurangbranschen delades ut 65 stycken enkäter. 

 

Intervjuerna genomfördes per telefon efter ett färdigt frågeformulär(se bilaga 3) och utifrån 
det gjordes intervjun. Frågorna mailades ut innan intervjun och totalt genomfördes fyra 
intervjuer med två yrkeslärare och två krögare. Lärarna som medverkade är båda från våra 
arbetsplatser och krögarna är personliga kontakter. Dessa respondenter använde vi för att 
vara säkra på att de hade besvarat den tidigare undersökningen. 
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3.3 Bearbetning 

 

I den första delen av enkätundersökningen där respondenterna skulle markera fem 
kunskapskategorier samt motivera svaren, kom resultatet i form av siffermaterial som 
bearbetades och strukturerades. Det gjordes för att lättare tolka och analysera samt att det 
blir mer lätt överskådliga för oss och läsaren. Detta material kommer att redovisas i 
diagram. För sammanställning och bearbetning användes Webropol (2009) som är ett 
internetbaserat hjälpmedel för undersökningar. Alla yrkeslärare besvarade den webbaserade 
enkäten på Webropol och den sammanställdes automatiskt(se bilaga 4). Krögarna besvarade 
en pappersenkät, som vi själva lade in för sammanställning på Webropol (se bilaga 5). Det 
gjordes en kvalitativ bearbetning av den andra delen av enkäten där respondenten besvarar 
fyra öppna frågor, det innebär ”att man utifrån ett insamlat material försöker tränga djupt in 
i en problematik genom att finna mönster och betydelser” (Carlström, Carlström-Hagman, 
2006 s.307). En kvalitativ bearbetning görs för att kunna analysera svaren i enkäterna, då 
detta är en metod som görs i exempelvis intervjuer, observationer och som i vårt fall enkät 
med öppna frågor (a.a.). Gruppen med lärare respektive krögare kommer att redovisas var 
för sig samt jämföra dessa grupper med varandra. Intervjuerna sammanfattas och 
sammanställs för att sedan redovisas under respektive respondentgrupp.   

 

3.4 Databehandling  

 

I enkätundersökningens första del är resultatet ett siffermaterial som bearbetas och 
struktureras.  Materialet kommer att redovisas i diagramform. Det görs för att det ska bli 
lättare att tolka och analysera samt att det blir överskådligt för oss och läsaren. På denna del 
kommer även respondenternas motiveringar att bearbetats. Den andra delen av enkäten blir 
svaren i form av ett textmaterial som sammanställs och struktureras upp för att vi skall 
kunna tolka resultatet. För sammanställning och bearbetning används Webropol som är ett 
internetbaserat hjälpmedel för undersökningar. Yrkeslärarna besvarade enkäten via internet 
och den sammanställdes automatiskt av verktyget Webropol. Krögarenkäterna var inte 
webbaserade, där valde vi att föra över respondenternas svar till Webropol, för att 
enkäterna för båda respondentgrupperna skulle sammanställas på samma sätt. Intervjuerna 
sammanfattades direkt efter telefonintervjun, för att vi bättre skulle komma ihåg vad 
respondenterna svarade. Intervjuerna kommer inte att återges ordagrant utan de kommer 
att sammanfattas av oss, för att sedan redovisas under respektive grupp (lärare och krögare) 
i resultatet. 
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3.5 Reliabilitet och validitet 

 

När man använder sig av en enkätundersökning har man svårt att i förväg kontrollera 
tillförlitligheten i undersökningen (Patel&Davidson 2003, s.102). För att skapa tillförlitlighet 
i enkäten genomfördes två pilotstudier samt lyssnat på respondenternas åsikter. Efter det 
omarbetades enkäten samt frågorna som inte fungerade. Att det genomfördes två 
pilotstudier var också för att ta reda på om enkäten gav svar på det som vi avsåg att mäta. I 
undersökningen fanns det två olika delar, en med fasta svarsalternativ och en med öppna 
svarsalternativ, detta gjordes för att få så hög grad av validitet som möjligt. Validitet som 
betyder giltighet och som ”innebär generellt utryckt att mätinstrumentet ska ge information 
om just det som det är avsett att mäta” (Carlström&Carlström Hagman 2006, s. 135). När 
man har fasta svarsalternativ är det hög grad av standardisering och strukturering (Patel& 
Davidson 2003, s.72). I den andra delen av undersökningen fanns det fyra öppna frågor, för 
att få fram deras åsikter och synpunkter. Då det var öppna svarsalternativ är detta låg grad 
av strukturering (a.a. s.72). Skulle det endast använts en del av enkäten hade 
undersökningen fått en lägre grad av validitet. För att få så hög reliabilitet som möjligt har 
vi försökt att skapa en enkät som är lätt att förstå och man behöver inte fundera på vad 
som menas. Finns det ord som respondenterna kan missuppfatta eller som är krångliga då 
har man låg grad av reliabilitet enligt Trost (2001 s.61). Använder man sig av enkla satser 
med vanliga ord så kommer fler personer att uppfatta frågorna på samma sätt och då får 
man hög grad av reliabilitet (a.a. s.61). 

 

3.6 Etik 

 

De som medverkar i undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt. I denna 
undersökning kommer författarna att veta till vilka respondenter som enkäterna skickades, 
men inte vilka som svarade. Efter inmatning och bearbetning i Webropol förstörs 
enkäterna. Undersökningen kommer att följa de forskningsetiska principer som finns 
framtaget i fyra steg:  

 

Informationskravet: Forskaren ska informera om syftet, om villkoren för undersökningen 
och att det är helt frivilligt att medverka. 

 

Samtyckeskravet: De som medverkar i en undersökning har rätt att själva bestämma över 
sin medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om de medverkande ska förvaras på ett säkert sätt. 
Personuppgifterna ska förvaras så att ingen utomstående kan komma åt dem. 
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Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas i 
forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2009 ). 

 

3.7 Kritik till vald metod  

 

Med denna målformulering, vilka kunskaper som en blivande kock från det treåriga HR- 
programmet bör inneha efter avslutad gymnasieutbildning, kanske det hade varit bättre att 
ha öppna frågor i enkäten eller endast genomfört intervjuer, för att på så sätt få mer djup i 
resultat i form av kvalitativa data. Ett problem i undersökningen är hur vi tolkar 
respondenternas svar och hur de har tolkat våra kunskapskategorier, har de samma syn på 
vad som är praktisk kunskap eller teoretisk kunskap som oss? Här skulle vi förtydligat i 
enkäterna att vissa kunskapskategorier är teoretiska och andra är praktiska. 
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4. Resultat 

 

De två respondentgrupper som ingår i examensarbetet är krögare och yrkeslärare. Gruppen 
med krögare finns på två orter i södra Sverige, en mindre (ca 15 000) och en större stad (ca 
75 000). Yrkeslärarna finns på tio orter från Malmö i söder till Norrtälje i norr, de flesta 
städerna har ett invånarantal mellan 50 000 till 100 000. Bland gymnasieskolorna ingår det 
både kommunala (4) och friskolor (6). I resultatdelen kommer det att redovisas vad 
enkäterna och intervjuerna(fyra, två lärare och två krögare) gav för svar. Skillnaden på 
enkäterna finns i bakgrundsfrågorna, till lärarna frågar vi efter kön, ålder och högst 
avslutade utbildning, till krögarna frågar vi kön, ålder, typ av restaurang och befattning. På 
övriga frågor i enkätundersökningen fanns det inga skillnader. Antalet enkäter som 
skickades ut var 76 till yrkeslärare och 65 till krögare totalt 141 stycken och 95 personer 
(lärare och krögare) svarade. Bakgrundsinformationen om respondenterna redovisas i 
löpande text förutom krögarnas frågor om Typ av restaurang och Befattning som redovisas 
i diagram. Enkätens första del där respondenterna ska markera de fem viktigaste 
kunskapskategorierna redovisas i diagramform och där finns även deras motiveringar. 
Enkätens andra del med de fyra öppna frågorna redovisas i löpande text, där finns även 
respondenternas kommentarer. Flertalet av alla motiveringar och kommentarer redovisas 
här nedan, men några är av samma betydelse eller inte relevanta för undersökningen. Dessa 
kan man läsa i bilagorna(se bilaga 4 och 5). Intervjuerna genomfördes med två respondenter 
från varje grupp (lärare och krögare) efter ett färdigt frågeformulär (se bilaga 3). 
Respondenterna som medverkade hade genomfört den tidigare enkätundersökningen.  

 

4.1 Undersökning bland lärare 

 

De yrkeslärare som medverkade är alla karaktärsämneslärare på Hotell- och 
restaurangprogrammet. Friskolorna har ett elevantal mellan 400 och 1000/skola och de 
kommunala 1000 och 1400/skola. Av de 76 enkäter som skickades ut besvarades 49 
stycken. Svaren visar att könsfördelningen är jämt fördelat och de flesta har en ålder mellan 
31 – 40 år. Merparten av respondenterna (33) har högskola/universitet som högst avslutade 
studier. Av de personer som besvarat enkäten är 27 män och 22 kvinnor. Åldern är 
varierande men de flesta, 21 stycken är 31 – 40 år, 5 personer är 20-30 år, 15 är 41-50 år 
och 2 är 61år eller äldre När det gäller lärarnas utbildning har alla gymnasium (16 stycken) 
och högskola/universitet (33 stycken) som högst avslutade utbildning. Av dessa är de två 
som går en utbildning till yrkeslärare och en som läser kompletterande pedagogisk 
behörighet (se bilaga 4). 
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4.2 Resultatdel lärare 

 

Diagram 1 

 

(Antal markeringar som varje kunskapskategori erhållit)  
    

Vilka kunskaper anser Ni att en kock bör ha efter avslutat gymnasieutbildning på 
Hotell och Restaurangprogrammet? Var vänliga och välj fem(5) av de kategorier Ni 
tycker är de viktigaste. Motivera svaret.    
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På denna fråga valde alla 49 respondenter att svara. Här bör det noteras att respondenterna 
valt att markera fler än fem alternativ per person (5,8 i medel och totalt 287markeringar). 
De kunde välja att motivera sina svar och en del väljer att göra detta men flertalet avstår. 
Svaren i denna fråga är varierande men ”stort matintresse” är den kategori som fått mest 
markeringar och två av kategorierna får inte några svar alls (tävlingsmatlagning och 
snabbmat/fastfood). Av de kunskaper som fått flest markeringar, ses några av 
respondenternas motiveringar nedan.  

 

Egenkontroll: ”A & O i ett kök”, ”Ett absolut krav i dagens samhälle”, Skall helst känna till hur 
den fungerar”. 

Bra social förmåga: ”Att kunna samarbeta är viktigt”, ”Krävs idag för ett gott samarbete och kontakt 
med människor”, Viktigt att våga prata med folk & umgås”. 

Planeringsförmåga: ”A och O. Tid är pengar. Ju effektivare desto bättre… både ur ekonomisk och 
hygienisk”, ”Utan denna egenskap uppstår lätt problem och konflikter med andra i köket”, ”Att kunna 
lägga upp arbetet, framförhållning”. 

Stort matintresse: ”Annars har man inte kul på jobbet”, ”Med ett starkt intresse kommer kunskap 
som finns under andrapunkter. Branschen är krävande och ett brinnande intresse är ofta avgörande om 
man orkar vara kvar”, ”Vad gör du annars i branschen?”, Svårt att laga mat om du inte är intresserad”. 

Ansvarstagande: ”Är ett övergripande och nödvändigt begrepp för en yrkesmänniska i vår bransch”, 
”Passa tider, göra det man ska, ekonomiskt ansvar”, ”Att kunna ta egna beslut, se vad som skall göras”, 
”Eftersom det är ett relativt ensamt arbete är det ingen annan som kollar dig eller manar på dig”. 

 

Vilka krav tror ni att framtiden kommer att ställa på kockarna? 

 

På denna fråga svarade 45 respondenter och ordet flexibel återkommer ofta. Även hälsa, 
hälsomat och miljö/hygien är krav som lärarna tror kommer ha betydelse i framtiden. Man 
nämner egenskaper som social förmåga, ekonomi och intresse. Nedan följer några 
kommentarer: 

 

”Flexibla och kunna allt från hotellreception till kök”. ”Mer miljötänk i alla led från råvara transport, 
inköp, färdig produkt, kvalitet på mat kontra kostnader, vad lönar sig mest”. ”Ekonomiska, flexibla, 
snabba”. ”Hygien och egenkontroll”. ”En mer hälsosam approach inom matlagning”. ”Hälsosam 
matlagning och miljötänk”. 
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Finns det någon annan eller andra kunskaper som en nyutbildad kock bör ha med 
sig ut i arbetslivet? 

 

På denna fråga svarade 35 respondenter och här tycker de att dietmatlagning/specialkost är 
bra att kunna. Man måste kunna se helheten på ett företag, kunna samarbeta, vara nyfiken 
och visa intresse. En del av kommentarerna ser ut så här: 

 

”Goda kunskaper i specialkoster bör finnas i ett kök”. ”Större kunskap om dietkost. Restaurangerna som 
ej har denna kunskap kan tappa mycket pengar”. ”Matsalen och köket i kombination! 
Helhetsperspektivet, service är framtiden”. ”Nyutbildad kock behöver framförallt ha en stor nyfikenhet för 
mat”. ”Visa moral gentemot sina arbetskamrater”. ”Större helhetssyn kring mat, servering, restaurang”. 

 

Vad anser Ni att skolan bör lära ut till sina kockelever? 

 

På denna fråga svarade 38 respondenter och här svarar mer än hälften att 
grunder/grundmatlagning bör läras ut. Man måste lära elever att ta eget ansvar, visa 
ödmjukhet och den sociala kompetensen är viktig. Intresse för mat nämns och man bör lära 
ut vad kockyrket i sig innebär. Ekonomi, planering och Mice en Place (förberedelse) är 
egenskaper som också nämns i detta sammanhang . En del kommentarer är: 

 

”Grunderna i matlagning och bakning”. Metoder, grunder”. ”Grunder, samarbete, ekonomi”. ”Lära ut 
vad yrket kräver inte bara matlagningsbiten”, ”Den sociala biten viktigast”, ”Medveten matlagning! Mer 
ansvarstagande, stolthet och ödmjukhet för yrket”. ”Att utveckla deras matintresse och förmågan att ta 
ansvar och arbeta självständigt och att klara av att ta egna initiativ”. ”Grunder samt få dem att brinna för 
mat”. Vikten av Mice en Place”. ”Grunder, flöde i sitt arbete, planering”. ”Samarbeta och arbeta 
ansvarsfullt”. 

 

Övriga kommentarer 

 

På denna fråga svarade 14 respondenter och de tyckte att det skulle ställas högre krav på 
eleverna och att samarbetet mellan skola och arbetsliv är viktigt. Här är även en del 
kommentarer om enkäten. De kommenterade exempelvis så här: 

 

”Bättre samarbete med arbetslivet”. ”Ställa högre krav på elever redan under skoltid. Det glappar för 
mycket mellan skola och arbetsliv”. ”Vi har ett krävande arbete som lärare, men ack så kul och givande 
det är”. ”Trevlig enkät, dock svårsammanställd! Lycka till!”. ”Trevlig enkät! Välarbetad och 
genomtänkt”. ”Du har blandat ihop egenskaper med kunskaper”. 
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4.3 Undersökning bland krögare 

 

De respondenter som medverkade i enkätundersökningen är inte alla krögare, men alla har 
en befattning på sin arbetsplats där hon/han medverkar vid nyanställningar av kockar. 
Restaurangerna och hotellen som medverkade finns i två städer. Av de 65 enkäter som 
skickades ut besvarades 42 stycken. Respondenter som besvarat enkäten är 39 män och 6 
kvinnor, 1 har valt att inte markera sitt kön. Åldern är varierande men de flesta tillhör den 
yngre medelåldern, 28 är 20-40 år, 13 stycken är 41-50 år och 5 stycken är 51 år eller äldre. 
De flesta restauranger som medverkade var lunch- och hotellrestauranger (14 var) och 
många av respondenterna som besvarade enkätundersökningen har en befattning som 
köksmästare, ägare och kock (se nedan). 

 

 

Diagram 2 

 

(Antal markeringar per restaurang) 

 

Vilken typ av restaurang arbetar ni på?  

 

På denna fråga svarade 46 respondenter och här har några valt att markera fler än en typ av 
restaurang, totalt 58 markeringar. Svaren är varierande men de flesta arbetar på en lunch 
eller hotellrestaurang (Se diagram 2 ovan). I kategorin ”övrigt” återfinns bl.a. golfrestaurang, 
cateringverksamhet(3), konferens, matbutik och nattclub.  
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Diagram 3 

 

(Antal markeringar per befattning) 

 

Vilken befattning har ni? 

 

På denna fråga svarade 46 personer och det finns 53 markeringar. Här är en majoritet av de 
som svarat, kockar, köksmästare eller ägare(Se diagram 3 ovan). I kategorin ”övrigt” 
återfinns bl.a. assisterande köksmästare, assisterande restaurangchef, barchef, frukost och 
lunchvärdinna samt personalchef. 
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4.4 Resultatdel krögare 

 

Diagram 4 

 

(Antal markeringar som varje kunskapskategori erhållit) 

 

Vilka kunskaper anser Ni att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på 
hotell och restaurangprogrammet? Var vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni 
tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering. 
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På denna fråga har alla 46 respondenter valt att svara och några av dem har markerat fler än 
fem kategorier (medel 6,8/person och totalt 312 markeringar), en del har valt att motivera 
sina svar. Av de 24 kunskaper som fanns att välja på var det två kunskaper ”Internationell 
matlagning” och ”Tävlingsmatlagning” som inte fick några markeringar. Men den kunskap 
som utmärkte sig och som fick nio markeringar fler än den nästkommande var ”stort 
matintresse”. Andra kategorier som fick många markeringar var ”egenkontroll”, ”bra social 
förmåga”, ”ansvarstagande” och ”arbeta ekonomiskt”. Även kategorier som 
”självständighet”, ”husmanskost” och ”planeringsförmåga” anser krögarna att vara viktiga 
kunskaper. Nedan redovisas en del av respondenternas motiveringar i några av 
kategorierna, de övriga går att läsa i bilagan (se bilaga 5). 

 

Egenkontroll: ”Är en stor del av vardagen”, ”Måste kunna lagarna”, ”Viktigare och viktigare”, 
”Hygienen och egenkontrollen är det viktigaste”. 

Bra social förmåga: ”Kan man konkurera med detta ligger du långt fram”, ”Viktigt att kunna fungera 
i grupp”, ”För att inte hamna utanför, ofta mkt som arb tillsammans”, ”Det är självklart”. 

Stort matintresse: ”Är nödvändigt”, ”Det viktigaste av allt”, ”Har du inget intresse har du inget i ett 
kök att göra”, ”Självklart”, ”Kan ju vara en fördel om personen gillar matlagning”, ”En självklarhet, sen 
kan man specialisera sig”. 

Ansvarstagande: ”Grundläggande egenskap”, ”Att kunna stå för sitt jobb”, ”Bra om de tar ansvar för 
vad de gör”, ”Ett stort plus hos alla arbetsgivare”. 

Arbeta ekonomiskt: ”Annars kan restaurangen få stänga”, ”Både med råvaror och tidsmässigt”, 
”Kanske viktigast av allt, en medvetenhet och god ekonomi ett måste för att lyckas”, ”Du handskas med 
andras pengar”. 

 

Vilka krav tror NI att framtiden kommer att ställa på kockarna? 

 

På denna fråga svarade 38 respondenter och de nämner ordet flexibilitet som en viktig 
egenskap som kommer att behövas i framtiden. Man menar också att miljö och hälsofrågor 
är något som elever bör känna till. Man pratar mycket om att våga ta eget ansvar, arbeta 
självständigt och att man ska kunna lite av varje som grunder, ekonomi och specialkost. En 
del kommentarer ser ut så här: 

 

”Med dagens slimmade organisationer måste en kock i högre utsträckning jobba självständigt och ta större 
ansvar”. ”Att vara flexibel och kunna lite av varje”. ”Flexibilitet, kunna förstå helheten och kunna rycka 
in överallt”. ”En kock bör kunna lite av varje sorts matlagning. Att man tar ansvar och arbetar 
ekonomisk”.”Måste kunna arbeta självständigt”.”Grunderna till matlagningen”. ”Hälsa och trendmat”. 
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Finns det någon annan eller andra kunskaper som en nyutbildad kock bör ha med 
sig ut i arbetslivet? 

 

På denna svarade 36 respondenter och här är ordet ödmjukhet ett ord som återkommer 
ofta. Man menar att den sociala kompetensen är viktig och att lära ut hur 
restaurangbranschen ser ut och vad kockyrket innebär. Att kunna arbeta både i grupp och 
självständigt är viktig plus viljan att lära. Man får inte vara rädd för att jobba och att arbeta 
med specialkost som t.ex. gluten och laktos är något som anses som en bra egenskap hos en 
kock. Kommentarerna ser bl.a. ut så här: 

 

”Social kompetens. Vilja lära sig nya saker. Ödmjukhet”. ”Även om jag inte markerat det tidigare blir 
det viktigt för alla kök att åtminstone ha någon som har speciellt goda kunskaper i specialkosten. 
Ödmjukhet är en bra ”egenskap” att ha med sig”. ”Veta om att det är ett tufft yrke”. ”Det är viktigt att 
ha klart för sig att yrket är stressigt och att alla moment i matlagningen är inte så glamorösa”. ”Att vara 
social och utåtriktad, inte stå i ett hörn med händerna i kors.” 

 

Vad anser ni att skolan bör lära ut till sina kockelever? 

 

På denna fråga svarade 41 personer och merparten valde att nämna grunderna i matlagning 
som det viktigaste som skolan bör lära ut. Här nämns också den sociala förmågan och att 
det är viktigt att elever känner till att det är ett tufft arbete att vara kock. Man säger att det 
är skillnad på arbetslivet och skolan, därför krävs det ett bra samarbete. Ord som tempo, 
renlighet, hygien och vett och etikett är viktiga. Att komma i tid, visa respekt för yrket och 
att man måste våga fråga mycket återkommer i svaren. Kommentarer från denna fråga ser 
bl.a. ut så här:  

 

”Lära ut trender. Trender kommer och trender går men husmanskosten består”. ”Grundmatlagning och 
grundförutsättningar i det sociala spelet”. ”Passa tider. Grunderna i matlagning”. ”Basmatlagning”. 
”Baskunskaperna. Låt eleverna experimentera fritt det lär man sig mest på”. ”Att prata om att arbeta 
inom restaurang är tufft. Bra samarbete mellan skola och bransch krävs”. ”Vett och etikett samt att man 
måste respektera framtida kollegor oavsett position”. ”Respekt och yrkesstolthet”. ”Lyssna, fråga mycket”. 
”Tempo men samtidigt fokus och noggrannhet.” 

 

Övriga kommentarer 

 

På denna fråga svarade 13 respondenter. De tycker bl.a. att det var svårt att bara välja fem 
alternativ i fråga 5. Det borde vara mer praktik än teori i skolan och att man aldrig kan få en 
färdigutbildad kock, när man slutar i skolan är man bara i början av sin yrkeskarriär. Man 
skriver om intresserade elever och återkommer även här till betydelsen av den sociala 
kompetensen.  Några kommentarer är: 
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”Jag känner att eleverna inte är intresserade av yrket, för det första de säger när de kommer är, när får jag 
gå hem och då har de oxå oftast kommit försent. Sen har rökningen väldigt stor del i deras liv, många 
rökpauser”. ”Mer praktik”. ”Kockutbildningen borde vara mer praktik och mindre teori”. ”Att anställa 
en kock med social kompetens, hög arbetsmoral och ett genuint matintresse är mer aktuellt, då han kan 
lära sig av vår köksmästare.” 

4.5 Jämförelse av krögare- och lärarenkäterna 

Diagram 5 

 

(Antal markeringar som varje kunskapskategori erhållit) 
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Vilka kunskaper anser Ni att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på 
hotell och restaurangprogrammet? Var vänliga att välj de fem(5) kategorier som Ni 
tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering. 

 

Totalt var det 46 stycken från restaurangbranschen och 49 stycken lärare som besvarade 
enkäten. I sammanställningen av de båda enkäterna ser man att lärare och krögare har 
markerat ungefär samma. De kategorier som fått många markeringar i sammanställningen 
är ”stort matintresse”, ”ansvarstagande”, ”arbeta ekonomiskt”, ”planeringsförmåga”, ”bra 
social förmåga”, ”egenkontroll”, ”självständighet” och ”husmanskost”. Tre andra kategorier 
som också fått många markeringar jämfört med övriga och det enda som vi märker skiljer 
sig i enkätundersökning är ”problemlösare”, ”god moral och etik” samt ”dietmatlagning”. 
Noterbart är att kategorierna ”god moral och etik” samt ”problemlösare” skiljer sig mycket 
åt mellan respondenterna. Även i kategorierna ”arbeta ekonomiskt” och ”självständighet” 
kan vi se stora skillnader.  ”Dietmatlagning” och ”hälsosam matlagning” är två kategorier 
som lärarna prioriterar, medan de övriga kategorierna har fått ungefär lika många 
markeringar (se diagram 5 ovan). 

 

I resultatet angående vilka kunskaper som en blivande kock från det treåriga HR- 
programmet bör inneha efter avslutad gymnasieutbildning är att det inte är några större 
skillnader. De tre kunskapskategorier som lärarna sätter främst är, ”stort matintresse”, 
”ansvarstagande”, och ”planeringsförmåga”. Motsvarande för krögarnas är ”stort 
matintresse”, ”bra socialförmåga” och ”planeringsförmåga” och om man väljer att titta 
närmare på de övriga kategorierna har markeringarna utfallit väldigt lika varandra. 
Respondenterna nämner i undersökningen orden ”grunder/grundmatlagning” som en 
kunskap som bör prioriteras i undervisningen och som är viktig att ha med sig ut i 
arbetslivet. Att ha ett ”stort matintresse” ser de båda grupperna nästan som en självklarhet 
om man ska gå vidare inom restaurangbranschen. Men den kunskap som de ser som den 
viktigaste och som genomgående återkommer i undersökningen är den ”sociala förmågan”. 
Man menar att om man inte har den så får man det svårt ute på arbetsmarknaden. 
Avslutningsvis i denna resultatdel vill vi nämna att många åsikter handlar om den praktiska 
kunskapen. I den ingår ord som, baskunskaper, grunder, metoder osv. Mer praktik och 
mindre teori i kockutbildningen säger krögarna. Det är de praktiska momenten som bör 
prioriteras i undervisningen om man ser till dessa svar som kommit fram i 
enkätundersökningen. 

 

 

 

 

 



23 
 

4.6 Intervjuer med lärare 

 

De två yrkeslärare som medverkade i intervjuerna har tidigare besvarat 
enkätundersökningen. Lärarna är verksamma på gymnasieskolor, en kommunal och en 
friskola. Intervjuerna genomfördes per telefon efter ett färdigt frågeformulär. 
Respondenterna är män i åldern 31-40 år. 

  

 I enkäten används uttrycket ”stort matintresse”. Hur ser du på det 
uttrycket? Hur märks det att en kock eller elev har ett stort intresse? 
 
På denna fråga svarade respondenterna att ett ”stort matintresse” är grunden för 
allt i köket, utan intresset kommer du inte långt. ”Att fånga elevernas intresse är en stor 
eller den största utmaning för oss lärare, men när vi har knäckt den koden kan vi lära dem 
mycket”. Lärarna anser att när eleven kan prata och diskutera mat med läraren, då 
märks det att de har ett stort intresse. Även när eleven kommer med egna idéer, 
synpunkter eller tar egna initiativ är tecken på stort intresse. 
 
 

 I enkäten används uttrycket ”bra social förmåga”. Vad betyder det för dig? 
Hurdan är en person som har det? 
 
Att ha ”bra social förmåga” betyder enligt intervjuerna att man ska kunna anpassa 
sig efter situationen och att kunna samarbeta även med andra än sin bästa kompis. 
”Umgås med alla människor” är ett svar som vi fick. De anser också att man ska 
”kunna anpassa sig utan att ge avkall på sina egna idéer och funderingar”. I den sociala 
förmågan ”ingår det även att kunna leda en grupp eller bli ledd” enligt en respondent. 
 
 

 Många av dem som besvarat enkäten säger att ”grunder och 
grundmatlagning” är viktiga kunskaper. Vilken kunskap har då den 
eleven/kocken? 
 
Båda lärarna anser att detta är den viktigaste kunskapen som en elev bör ha med sig 
ut i arbetslivet. En annan sak som de anser är att tiden i skolan är för knapp, det är 
svårt att hinna med alla momenten i köket och då måste läraren plocka ut de 
grunder hon/han tycker är viktigast. De tycker även att elevernas praktiska tid i 
köket borde öka, för att få mer tid till att lära ut grunderna i matlagning. En lärare 
nämner enklare såser, fonder, redningar som grundkunskaper samt allmän inblick i 
olika rätter. ”Kunna baka bröd, göra en lunchsallads buffé, blanda färs, vanlig husmanskost, 
typ steka, koka, bräsera, pochera m.m. fixa lite stycknig av kött och fisk eller fixa lite enklare 
förrätter och desserter. Detta är typ grunderna för mig, men alla har ju lite olika infalls vinklar 
på det”. De anser att det är skolans uppgift att lära ut grunderna medan 
fortbildningen ligger på krögarna. En annan sak som framkom var att båda önskar 
ett bättre eller närmare samarbete med restaurangbranschen, men de upplever att 
det är svårt att få tid samt att branschen oftast inte är intresserade. 
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4.7 Intervjuer med krögare 

  

De två krögare som medverkade i intervjun har tidigare besvarat enkätundersökningen. 
Deras befattningar är ägare respektive köksmästare och de är verksamma i en mindre och 
en större stad. Arbetsplatserna är lunch/kvällserverings restauranger. Intervjuerna 
genomfördes per telefon efter ett färdigt frågeformulär. Respondenterna är män i åldern 35-
45 år. 

 

 I enkäten används uttrycket ”stort matintresse”. Hur ser du på det 
uttrycket? Hur märks det att en kock eller elev har ett stort intresse? 
 
Ett stort matintresse är ett krav för att komma vidare i yrket enligt respondenterna. 
”Man måste vara flexibel i sitt matlagande och hänga med i svängen och trenderna”. De tycker 
även att det är skolan och branschens uppgift att skapa ett intresse för att de 
nyutbildade skall stanna kvar längre i branschen. Båda anser att man som elev eller 
ny kock behöver läsa tidningar, titta på tv-program och läsa kokböcker för att 
kunna hänga med i utvecklingen. När du har ett stort intresse kan du prata och 
diskutera mat, ”de är kunniga i frågor om mat och det märks att de läst på mycket”.  
 
 

 I enkäten används uttrycket ”bra social förmåga”. Vad betyder det för dig? 
Hurdan är en person som har det? 
 
Enligt respondenterna ska eleven ”kunna smälta in i alla miljöer, kunna läsa av folk och 
agera utifrån det.” De skall kunna samarbeta och ha en bra social kompetens, med 
andra ord kunna föra sig i olika miljöer och med olika människor. Att kunna arbeta 
i team och dra åt samma håll är också saker som kom fram i intervjuerna. Den ena 
krögaren säger, ”Jag måste även säga att det vanligaste problemet är den sociala kompetensen 
med allt vad det innebär såsom passa tider, anpassa sig, fungerar inte i team osv.” Att kunna 
fungera tillsammans med de andra på arbetsplatsen kan vara viktigare än att vara 
mycket kunnig på matlagning enligt intervjuerna. 
 
 

 Många av dem som besvarat enkäten säger att ”grunder och 
grundmatlagning” är viktiga kunskaper. Vilken kunskap har då den 
eleven/kocken? 
 
”Med grunder tänker jag på grundsåser, fonder och att kunna göra t.ex. pannbiff eller annan 
husmanskost.” Båda krögarna pratar om att kunna ”köra” en lunch, med det menar 
de att kunna ha hand om det mesta som gäller en lunchservering i köket t.ex. baka 
bröd, göra salladsbuffé, laga två-tre lunchrätter och se till att maten kommer ut 
samt fixa allt efterarbetet. Detta anser de att det är en grund du måste klara av som 
nyutbildad kock. ”Såser och baskunskaper, baskunskaper är att veta lite om allting t.ex. 
frukt, grönsaker, kött, fisk, menyplanerig, specialkost osv.” enligt den ena krögaren. 
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5. Analys 

 

I vårt syfte och målformulering ställs frågan om vilka kunskaper som en blivande kock från 
det treåriga HR- programmet bör inneha efter avslutad gymnasieutbildning enligt ett antal 
krögare och yrkeslärare. Är det teoretisk eller praktisk kunskap som efterfrågas? I resultatet 
kan vi se att de viktigaste kunskaperna är den praktiska, den sociala förmågan och att ha ett 
stort matintresse. Respondenterna betonar att praktiskt arbete i köket, både i skolan och 
under APU, är viktigt under utbildningen och att den delen borde ökas för eleverna. 
Tidigare undersökningar visar att den sociala kompetensen är viktig i det kommande 
arbetslivet och detta visar även denna undersökning. Andra ord som förekommer i tidigare 
undersökningar är samarbetsförmåga, öppenhet, stresstålighet och ansvar som viktiga 
egenskaper för eleverna att kunna i det fortsatta arbetslivet (Hill 1998, s.97). En annan 
slutsats som kom fram i Hills undersökning var att elever som har stor teoretisk kunskap, 
men kan inte samarbeta inte har i ett arbetslag att göra (a.a.). Även Härdig (1995) har 
kommit fram till samma slutsats att den sociala biten är viktig i det kommande yrkeslivet. I 
denna avhandling förkommer också ord som; närvaro, punktlighet, hålla tider, intresse samt 
att kunna anpassa sina sociala egenskaper till arbetsplatsen och kollegorna (a.a.). Dessa två 
avhandlingar visar på en slutsats som vi också har kommit fram till och det är att den 
sociala förmågan är viktig men även att den praktiska kunskapen som du får genom 
erfarenhet och socialisation är viktig.  

 

Utbildningsrådet för hotell och restaurang (UHR) genomförde en studie 2008 för att se hur 
väl läroplanen harmoniserar med lärarnas utbildningsönskemål och branschens krav. Där 
konstaterade de att ord som ”attityd och kommunikation” måste tydliggöras i den 
kommande läroplanen samt att betydelsen av ”duktig hantverkare” överbetonas i den 
nuvarande läroplanen. Vi tolkar detta som att det är den sociala kompetensen som måste 
tydliggöras i nästa läroplan. Inom måltidskunskapen är hantverket det viktigaste, i det ingår 
alla tre kunskapsformerna – påståendekunskap, färdighetskunskap och 
förtrogenhetskunskap. Men det är den praktiska kunskapen som är den viktigaste även om 
alla måste ingå för att kunna förstå totalupplevelsen av måltiden (Gustavsson 2004, s.58). 
Även pragmatiker som Dewey ansåg att det bästa sättet att skaffa sig kunskap är genom 
praktisk handling. Man varvar praktisk handling med reflektion och teori (Svedberg & Zaar 
1998, s.125). När vi analyserar vårt resultat kan vi se att båda grupperna av respondenter 
förespråkar den praktiska kunskapen som den mest betydelsefulla tillsammans med den 
sociala förmågan och stort matintresse. Vi kan konstatera att teorin stämmer till stora delar 
med undersökningen. Även om den teoretiska kunskapen behövs för att veta hur man ska 
göra någonting.   
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6. Diskussion 

 

I skolans styrdokument talas det om kunskaper som en kock ska ha efter avslutad 
utbildning. Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka kunskaper som en 
blivande kock från det treåriga HR- programmet bör inneha efter avslutad 
gymnasieutbildning enligt ett antal krögare och yrkeslärare. Ett annat syfte var också att ta 
reda på om det är praktisk eller teoretisk kunskap som respondenterna efterfrågar. 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Totalt skickades det ut 141 enkäter och 95 personer besvarade dessa, en svarsprocent på 67. 
Sammanlagt blev det 65 enkäter till krögarna som 46 besvarade. Till lärarna skickades det ut 
76 enkäter och 49 personer som svarade. Efter två veckor var det få lärare som hade 
besvarat enkäten och då sändes ett påminnelse mail ut. Att lärarna hade svårt att svara tror 
vi beror på betygsättning och terminsslut. En del krögare uppgav att tidsbrist var det största 
problemet med att fylla i enkäten. Man kunde även se att krögarnas svar på de öppna 
frågorna var kortfattade och till dem hade det varit bättre med en enkät med endast fasta 
svarsalternativ och sedan gått vidare med djupintervjuer. Ett problem med de webbaserade 
enkäterna var att det skulle lagts in blockeringar mot att sätta fler markeringar än fem på 
huvudfrågan samt att de skulle vara tvungna att lämna kommentarer innan de kunde gå 
vidare. Nu var det många som inte lämnade några kommentarer, men detta problem fanns 
även på de andra enkäterna. 

 

Vi anser att det fanns en bra geografiskspridning på respondenterna, från Malmö i söder till 
Norrtälje i norr. När enkätundersökningen genomförts bestämdes tillsammans med 
handledarna att det skulle genomföras ett antal intervjuer för att få lite klarhet i hur 
respondenterna ser på några av kunskapsbegreppen i enkäten. Intervjuerna (fyra till antal), 
genomfördes per telefon med respondenter som vi visste hade besvarat den tidigare 
enkäten. På grund av semestertider och tidsbrist genomfördes endast en mindre 
intervjuundersökning. I denna ställdes endast tre frågor till respondenterna och i efterhand 
kunde vi se att fler frågor hade varit att rekommendera för att få mer data till resultatet. 

 

I enkäten fanns det två delar, en med bakgrundsfrågor och fasta svarsalternativ samt en del 
med öppna frågor. På frågan vilken typ av restaurang krögarna arbetar på väljer några 
respondenter att markera fler än ett alternativ (46 respondenter och 58 svar), där hade det 
varit bättre med en öppen fråga. Även på frågan om vilken befattning som respondenterna 
har på restaurangen blev otydlig (46 respondenter och 53 svar), här hade också en 
öppenfråga varit att föredra. Detta beror på att ägaren ofta också är kock, det kunde vi se 
vid inmatningen av enkäterna i Webropol. I lärarnas undersökning fanns det en fråga 
angående vilken den högsta avslutade utbildningen var, där borde vi frågat om de var 
behörig eller obehörig lärare. Då hade man kunnat titta på om det fanns någon skillnad i 
svar mellan behörig och obehörig lärare. Fördelen med att använda sig av en enkät är att 
man kan få ut den till många respondenter och att det är enkelt att sammanställa, 
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framförallt om man använder webbaserade enkäter. Nackdelen är att det kan vara svårt att 
få fram en del kvalitativa fakta i undersökningen.  

 

De kunskapskategorier som används i undersökningen är 24:a till antalet och dessa har 
delats in i tre olika grupper; påståendekunskap, färdighetskunskap och 
förtrogenhetskunskap. Detta har gjorts för att kunna ta reda på vilken typ av kunskap som 
respondenter förordar. Färdighets- och förtrogenhetskunskapen är praktiska kunskaper, 
men förtrogenhetskunskapen är även det som kallas för tyst eller mjuk kunskap. Här nedan 
följer vår tolkning av kategorierna som bygger på Gustavsson (2004, s.58). 

 

 Påståendekunskap: Egenkontroll, miljömedvetenhet, inköpsrutiner, kalkylering, 
arbetsmiljöfrågor, matsedelsplanering, analytisk förmåga och datorvana. 

 Färdighetskunskap: Husmanskost, storköksmatlagning, trendmatlagning, 
dietmatlagning, hälsosam matlagning, snabbmat/fastfood, tävlingsmatlagning och 
internationell matlagning. 

 Förtrogenhetskunskap: Stort matintresse, bra social förmåga, ansvarstagande, 
arbeta ekonomiskt, planeringsförmåga, självständighet, god moral och etik samt 
problemlösare.   

 

En fråga är hur respondenter tolkat våra kunskapskategorier? Är egenkontroll en teoretisk 
kunskap? Ja, men eleven skulle också kunna lära sig det i den praktiska undervisningen. I 
kunskapskategorin ”husmanskost” anser vi att ”grunder och grundmatlagning” ingår. Även 
kunskaperna i den praktiska kategorin skulle eleven kunna lära sig teoretiskt, men hur blir 
det? Kockyrket är till stora delar praktiskt, men alla kunskapsdelarna behövs för det 
fortsatta arbetet. Vår kategori med förtrogenhetskunskap är kunskaper som eleven lär sig 
genom att arbeta praktiskt, framförallt ute på olika restauranger och i andra hand i skolans 
restaurangkök. Denna kunskap får eleven genom erfarenhet och socialisation med andra.  

 

6.2 Resultatdiskussion    

 

Både lärare och krögare har satt ungefär samma kunskapskategorier i främst, det som är 
intressant är att fyra av fem är det som vi tolkar som förtrogenhetskunskap. I intervjuerna 
och i en del av kommentarerna säger respondenterna att det är viktigare att personen 
fungerar socialt än att hon/han är ”proffs” på att laga mat. Det som också är 
återkommande är att båda grupperna förordar mer praktiskt arbete för eleverna, beroende 
på att eleverna ska bli vana att arbeta, kunna föra sig i köket och restaurangbranschen, med 
andra ord att få förtrogenhetskunskap och ta till sig den tysta kunskapen. Det som är 
genomgående i resultatet är att den sociala förmågan är otroligt viktig och den slutsatsen 
drar även de tidigare undersökningarna vi tittade på, Hill (1998) och Härdig (1995). När 
man läser i både Margret Hill och Jan Härdigs böcker inom ämnet har även de en slutsats 
där de beskriver betydelsen av social kompetens. Våra enkätsvar jämfört med Hill och 
Härdig handlar mycket om de mjuka värderingarna som finns inom yrket och om den s.k. 
tysta kunskapen. I Margrets Hill avhandling och i vår undersökning nämns ord som ansvar, 
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stresstålig och samarbetsförmåga som viktiga egenskaper (Hill, 1998 s.97). En detalj som vi 
tycker är intressant är att Hills undersökning är från 1994 och att det fortfarande pratas om 
samma egenskaper hos elever. Det är fortfarande ungefär samma ord som nämns och den 
sociala kompetensen har fortfarande en stor roll när man pratar med arbetslivet. 

 

Att ha ett ”stort matintresse” tycker respondenter är det viktigaste för att klara av 
arbetslivet som kock. Det som är intressant med kategorin är att denna inte står med i 
skolans styrdokument. Den kategorin fick vi fram via pilotundersökningarna. Vad är då 
stort matintresse? Frågan är berättigad och vi tolkar att den handlar om hur man som elev 
förhåller sig till mat och arbetet som kock samt att du är intresserad av det du gör. Att vara 
intresserad är av stor betydelse för hur länge man stannar inom branschen och kockyrket.   
Enligt respondenterna kommer framtiden kräva flexibilitet av de nyanställda kockarna. De 
bör även vara kunniga i dietmatlagning och specialkost. Andra ord som nämns inför 
framtiden är hälsosam livsstil och socialkompetens. Krögarna anser att det är skolans arbete 
att lära ut god social förmåga till eleverna så att de är förberedda när de kommer ut i 
arbetslivet. En annan sak som är återkommande i undersökningen är vikten av att skolan lär 
ut ”grunder och grundmatlagning”, vilket framkom både i enkäterna och i intervjuerna. Vi 
anser att det är skolans skyldighet att lära ut ”grunder och grundmatlagning”. 

 

Vi är inte överraskade över resultaten i undersökningen, men att lärare och krögare i stort 
sett har samma åsikter är intressant. I framtiden bör skolan fokusera på att förklara yrket 
ingående samt att få eleverna intresserade. För att öka intresset hos eleverna anser vi att det 
behövs bra behöriga lärare samt en restaurangbransch som har personal som ”brinner för 
sitt yrke”. En konsekvens som vi blivit medvetna om i undersökning är vikten av att sätta 
eleven i fokus, arbetet med den sociala förmågan är betydande och den praktiska delen i 
gymnasiet måste bli större. Den praktiska delen tror vi är avgörande för att få en bra 
utbildad kock i framtiden, vi anser att ju mer praktisk erfarenhet eleven får desto lättare är 
det att anpassa sig för det kommande arbetslivet. Att ha en bra balans mellan teori och 
praktik är viktigt men den praktiska kunskapen är ovärderlig för att bli en bra kock och 
samarbetspartner i framtiden. Skolans uppgift är att ge eleverna de bästa förutsättningarna 
för att sedan gå vidare ut i arbetslivet. HR- programmet är ett yrkesförberedande program 
och ingen yrkesskola. Vi lär eleven grunden att stå på och sedan får restaurangbranschen 
själva lägga till spetskompetensen så att den passar respektive arbetsplats.    
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7. Slutsats 

 

Vår slutsats av detta examensarbete är att den praktiska kunskapen är den viktigaste samt 
att det ska finns ett stort matintresse hos eleven för att denne ska lyckas i arbetslivet. En 
annan slutsats är att ödmjukhet och bra social förmåga är viktiga kunskaper för en 
nyutbildad kock och detta kan många gånger vara viktigare än den rena 
matlagningskunskapen. Inför framtiden är slutsatsen att kockarna behöver vara flexibla 
d.v.s. kunna arbeta på olika positioner på arbetsplatsen och det kommer även vara viktigt 
att kockarna har kunskaper i sund och hälsosam matlagning samt diet- och specialkost. Till 
sist är det tydligt att det är grunder och grundmatlagning som skolan ska prioritera i sin 
undervisning till eleverna. 

 

7.1 Fortsatt undersökning 

 

Den viktigaste frågan enligt oss är; vad är grunder och grundmatlagning som 
respondenterna nämner? För att få svar på den frågeställningen borde djupintervjuer med 
kökspersonal och yrkeslärare genomföras, för att sedan gå vidare med en större 
enkätundersökning till skola och restaurangbransch. En annan intressant fråga är om det 
finns skillnader i svaren åldersmässigt och ur ett genusperspektiv.  
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Bilaga 1 

Hej 

Vi är två studenter vid Växjö Universitet som läser yrkeslärarutbildning på distans under två 

år och båda arbetar som yrkeslärare på Hotell- och restaurangprogrammet i Borås respektive 

Karlshamn. 

Anledningen till att Ni har tagit emot detta brev är att vi håller på med vårt examensarbete, 

där vi undersöker vilken kunskap yrkeslärare på Hotell- och restaurangprogrammmet 

respektive krögare anser att en kock behöver ha efter avslutad gymnasieutbildning. Vi har vår 

yrkesbakgrund inom restaurangbranschen som kockar samt köksmästare och då vi nu båda 

arbetar som restauranglärare anser vi att denna fråga är aktuell och viktig för skolan och 

branschens utveckling. Undersökningen genomförs bland yrkeslärare på HR- programmet och 

till krögare för att få svar på våra frågeställningar.  

Vi hoppas att ni tar er tid att besvara enkäten, då det kan hjälpa oss alla i vår yrkesutövning. 

Er medverkan är frivillig och enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt och inga platser 

eller namn kommer att nämnas i rapporten. 

Är det något ni undrar över hör gärna av er till oss. 

Tack på förhand för att ni tog er tid. 

 

Daniel Andersson   Peder Ekman 

dannekocken@hotmail.com   p.ekman@live.se  

0709-276552    0768-127981 
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Lärarenkäten 

 

Kvinna          Man  

 

Ålder:  20‐30  31‐40  41‐50  51‐60  61‐ 

Vilken är din högsta avslutade utbildning?  

Grundskola    Gymnasium    Högskola/Universitet  

 

Vilka  kunskaper  anser  NI  att  en  kock  bör  ha  efter  avslutad  gymnasieutbildning  på  Hotell‐  och 
Restaurangprogrammet? 

Var vänliga att välj här nedan de 5 kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Markera med ett X. 

 

Kategorier     Motivering, varför ni anser att kategorin är viktig 
Egenkontroll     
Trendmatlagning     
Arbetsmiljöfrågor     
Inköpsrutiner     
Bra social förmåga     
Självständighet     
Husmanskost     
Planeringsförmåga      
Hälsosammatlagning     
Problemlösare     
Tävlingsmatlagning     
God moral och etik     
Kalkylering     
Storköksmatlagning     
Miljömedvetenhet     
Internationellmatlagning     
Stort matintresse     
Ansvarstagande     
Matsedelsplanering     
Analytisk förmåga     
Snabbmat/fastfood     
Arbeta ekonomisk     
Datorvana     
Dietmatlagning     
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Vilka krav tror Ni att framtiden kommer att ställa på kockarna?   

 

 

 

 

 

 

Finns det någon annan eller andra kunskaper som en nyutbildad kock bör ha med sig ut i 

arbetslivet? 

 

 

 

 

Vad anser Ni att skolan bör lära ut till sina kockelever? 

 

 

 

 

Övriga kommentarer: 

 

 

Tack för din medverkan. 



Bilaga 2 

Hej 

Vi är två studenter vid Växjö Universitet som läser yrkeslärarutbildning på distans under två 

år och båda arbetar som yrkeslärare på Hotell- och restaurangprogrammet i Borås respektive 

Karlshamn. 

Anledningen till att Ni har tagit emot detta brev är att vi håller på med vårt examensarbete, 

där vi undersöker vilken kunskap yrkeslärare på Hotell- och restaurangprogrammmet 

respektive krögare anser att en kock behöver ha efter avslutad gymnasieutbildning. Vi har vår 

yrkesbakgrund inom restaurangbranschen som kockar samt köksmästare och då vi nu båda 

arbetar som restauranglärare anser vi att denna fråga är aktuell och viktig för skolan och 

branschens utveckling. Undersökningen genomförs bland yrkeslärare på HR- programmet och 

till krögare för att få svar på våra frågeställningar.  

Vi hoppas att ni tar er tid att besvara enkäten, då det kan hjälpa oss alla i vår yrkesutövning. 

Er medverkan är frivillig och enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt och inga platser 

eller namn kommer att nämnas i rapporten. 

Är det något ni undrar över hör gärna av er till oss. 

Tack på förhand för att ni tog er tid. 

 

Daniel Andersson   Peder Ekman 

dannekocken@hotmail.com   p.ekman@live.se  

0709-276552    0768-127981 
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Krogenkäten 

 

Kvinna          Man  

 

Ålder:  20‐30  31‐40  41‐50  51‐60  61‐ 

 

Vilken typ av restaurang arbetar ni på?  

Lunchrestaurang 

    Kvällsrestaurang 

    Hotellrestaurang  

    Pub  

    Café med lunchservering 

    Lunch och kvällsrestaurang 

    Övrigt 

 

Vilken befattning har ni? 

      Kock 

                                             Köksmästare 

    Restaurangchef  

    Food and beveragemanager 

    Platschef  

    Ägare  

    Övrigt 
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Vilka  kunskaper  anser  NI  att  en  kock  bör  ha  efter  avslutad  gymnasieutbildning  på  Hotell‐  och 
Restaurangprogrammet? 

Var vänliga att välj de fem kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Markera med ett X. 

 

 

Kategorier    Motivering, varför ni anser att kategorin är viktig 
Egenkontroll     
Trendmatlagning     
Arbetsmiljöfrågor     
Inköpsrutiner     
Bra social förmåga     
Självständighet     
Husmanskost     
Planeringsförmåga      
Hälsosammatlagning     
Problemlösare     
Tävlingsmatlagning     
God moral och etik     
Kalkylering     
Storköksmatlagning     
Miljömedvetenhet     
Internationellmatlagning     
Stort matintresse     
Ansvarstagande     
Matsedelsplanering     
Analytisk förmåga     
Snabbmat/fastfood     
Arbeta ekonomisk     
Datorvana     
Dietmatlagning     
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Vilka krav tror Ni att framtiden kommer att ställa på kockarna? 

 

 

 

 

 

Finns det någon annan eller andra kunskaper som en nyutbildad kock bör ha med sig ut i 

arbetslivet? 

 

 

 

 

Vad anser Ni att skolan bör lära ut till sina kockelever? 

 

 

 

 

Övriga kommentarer: 

 

 

Tack för din medverkan. 



Bilaga 3 
 

Intervjufrågor 

 

• I enkäten används uttrycket ”stort matintresse”. Hur ser du på det uttrycket? Hur 
märks det att en elev/nyanställd kock har ett stort intresse? 

 

 

• Många av dem som har besvarat enkäten säger att ”grunder och grundmatlagning” 
är viktiga kunskaper. Vad kan en person som kan detta? 

 

 

• I enkäten använda uttrycket ”social förmåga”. Vad betyder det för dig? Hurdan är 
en person som har detta? 



Bilaga 4 

 
Lärarenkätens resultat 

Logga ut 
Startsida Undersökningar Rapporter Inställningar Användarinformation Kontakt Support  

Rapporter>> Snabbrapport Lärarenkät 
Lista respondenter Kopiera till e rapport 
Exportera resultat till Excel Skapa ett filter 
Namnet på undersökningen Lärarenkät 
Den som skapade undersökningen boras 
Undersökningen skapad 20090429 
15:55:38 
Svarstid 20090515 
16:41:19 
Antalet respondenter 49 
Ordered by answers 
1. Kön 
Personer som har svarat på frågan: 49 (Medelvärde: 1,4) 
(1.1) Man 55,1% 27 
(1.2) Kvinna 44,9% 22 
2. Ålder 
Personer som har svarat på frågan: 49 (Medelvärde: 2,6) 
(2.1) 2030 
10,2% 5 
(2.2) 3140 
42,9% 21 
(2.3) 4150 
30,6% 15 
(2.4) 5160 
12,2% 6 
(2.5) 61... 
4,1% 2 
3. Vilken är din högsta avslutade utbildning? 
Personer som har svarat på frågan: 49 (Medelvärde: 2,8) 
(3.1) Grundskola 0% 0 
(3.2) Gymnasium 32,7% 16 
(3.3) Högskola/Universitet 67,3% 33 
(3.4) Pågående utbildning (ange typ av utbil 
dning) 
6,1% 3 
Fråga [3.4] (Vilken är din högsta avslutade utbildning?. Pågående utbildning (ange typ av utbildning)) 
1. kompletterande pedagogisk behörighet ( 21127623) 
2. yrkeslärare (21122903) 
3. yrkeslärare lhs (21137717) 
4. Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? Var vänliga och välj fem (5) av de kategorier NI tycker är de viktigaste. Motivera 
svaret. 
Personer som har svarat på frågan: 49 (Medelvärde: 11,3) 
(4.1) Egenkontroll 49% 24 
(4.2) Trendmatlagning 6,1% 3 
(4.3) Arbetsmiljöfrågor 8,2% 4 
(4.4) Inköpsrutiner 12,2% 6 
(4.5) Bra social förmåga 53,1% 26 
4. Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? Var vänliga och välj fem (5) av de kategorier NI tycker är de viktigaste. Motivera 
svaret. 
Personer som har svarat på frågan: 49 (Medelvärde: 11,3) 
(4.1) Egenkontroll 49% 24 
(4.2) Trendmatlagning 6,1% 3 
(4.3) Arbetsmiljöfrågor 8,2% 4 
(4.4) Inköpsrutiner 12,2% 6 
(4.5) Bra social förmåga 53,1% 26 
(4.6) Självständighet 34,7% 17 
(4.7) Husmanskost 38,8% 19 
(4.8) Planeringsförmåga 59,2% 29 
(4.9) Hälsosam matlagning 14,3% 7 
(4.10) Problemlösare 42,9% 21 
(4.11) Tävlingsmatlagning 0% 0 
(4.12) God moral och etik 16,3% 8 
(4.13) Kalkylering 14,3% 7 
(4.14) Storköksmatlagning 10,2% 5 
(4.15) Miljömedvetenhet 24,5% 12 
(4.16) Internationell matlagning 4,1% 2 
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(4.17) Stort matintresse¨ 71,4% 35 
(4.18) Ansvarstagande 61,2% 30 
(4.19) Matsedelsplanering 8,2% 4 
(4.20) Analytisk förmåga 4,1% 2 
(4.21) Snabbmat/Fastfood 0% 0 
(4.22) Arbeta ekonomiskt 38,8% 19 
(4.23) Datorvana 2% 1 
(4.24) Dietmatlagning 12,2% 6 
Fråga [4.1] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? Var 
vänliga och välj fem (5) av de kategorier NI tycker är de viktigaste. Motivera svaret. . Egenkontroll) 
1. (21318406) 
2. (21318246) 
3. (21318207) 
4. (21187670) 
5. (21127646) 
6. (21124640) 
7. (21084315) 
8. (21070844) 
9. (21068403) 
10. (21067368) 
11. (21066115) 
12. (21062373) 
13. (21055699) 
14. (21051840) 
15. (21051803) 
16. (20998463) 
17. 2 (21113691) 
18. A &O i ett kök är god hygien (21123489) 
19. Ett absolut krav i dagens samhälle (21057156) 
20. för säker mathantering och god kvalitet (21066629) 
21. Går inte att arbeta utan (21124043) 
22. Hygien är viktigt och tar en stor plats i arbetsdagen , därför är detta bra att ha koll på och det finns ju lagar som säger att 
personal 
skall vara utbildad. (21107533) 
23. Skall helst känna till hur den fungerar (21076602) 
24. vikten av råvaruhantering och uteslutande av bakterier (21125500) 
Fråga [4.2] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? Var 
vänliga och välj fem (5) av de kategorier NI tycker är de viktigaste. Motivera svaret. . Trendmatlagning) 
1. (21187842) 
2. (21076703) 
3. (21051840) 
Fråga [4.3] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? Var 
vänliga och välj fem (5) av de kategorier NI tycker är de viktigaste. Motivera svaret. . Arbetsmiljöfrågor) 
1. (21187842) 
2. (21187670) 
3. (21135564) 
4. minimerar olyckor på arbetsplatsen ( 21125500) 
Fråga [4.4] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? Var 
vänliga och välj fem (5) av de kategorier NI tycker är de viktigaste. Motivera svaret. . Inköpsrutiner) 
1. (21187670) 
2. (21127646) 
3. (21084315) 
4. (21076703) 
5. (21072051) 
6. (21066115) 
Fråga [4.5] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? Var 
vänliga och välj fem (5) av de kategorier NI tycker är de viktigaste. Motivera svaret. . Bra social förmåga) 
1. (21318246) 
2. (21187711) 
3. (21187670) 
4. (21138455) 
5. (21135564) 
6. (21124640) 
7. (21067368) 
8. (21067216) 
9. (21066115) 
10. (21065549) 
11. (21051840) 
12. (21051834) 
13. (21051803) 
14. (21051764) 
15. (21034616) 
16. (21029826) 
17. (21029323) 
18. (20998463) 
19. att kunna sammarbeta är viktigt (21076602) 
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20. det är ett serviceyrke, kunna samarbeta (21066629) 
21. Ett måste (21075937) 
22. För att kunna fungera i en liten grupp människor som arbetar väldigt tätt. (21134923) 
23. interagera med alla människor oavsett olikheter (21125500) 
24. Krävs idag för gott samarbete och kontakt med människor (21115503) 
25. kunna passa i en grupp (21137717) 
26. viktigt att våga prata med folk & umgås (21113113) 
Fråga [4.6] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? Var 
vänliga och välj fem (5) av de kategorier NI tycker är de viktigaste. Motivera svaret. . Självständighet) 
1. (21318406) 
2. (21318246) 
3. (21187711) 
4. (21187670) 
5. (21129429) 
6. (21124640) 
7. (21110765) 
8. (21065549) 
9. (21062373) 
10. (21042069) 
11. (21034616) 
12. Anser att det är ett ensamyrke till stor el och man måste vara självgående. (21110689) 
13. Arbetet är krävande och du måste klara att arbeta själv. (21052183) 
14. Inom restaurang blir arbetsstyrkorna mindre och mindre, personal är en dyr utgift för krögare och därmed måste alla kunna 
jobba 
självständigt och inte vara beroende av hjälp hela tiden. (21107533) 
15. Många köksjobb är självständiga idag (21075937) 
16. ta egna initiativ (21113113) 
17. tillför verksamheten och den personliga utveckligen (21137717) 
Fråga [4.7] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? Var 
vänliga och välj fem (5) av de kategorier NI tycker är de viktigaste. Motivera svaret. . Husmanskost) 
1. (21318406) 
2. (21318246) 
3. (21318207) 
4. (21187842) 
5. (21187711) 
6. (21187670) 
7. (21135564) 
8. (21127646) 
9. (21122903) 
10. (21110765) 
11. (21068403) 
12. (21065549) 
13. (21055699) 
14. (21029826) 
14. (21029826) 
15. 1 (21113691) 
16. Grunden till all matlagning i Sverige (21134923) 
17. kunna grunder, grunder, grunder bla bla (21113113) 
18. matlagningens grundkonstruktion ( 21125500) 
19. Vi lär eleverna grunder. Restaurangerna får forma "sina" anställda. (21124043) 
Fråga [4.8] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? Var 
vänliga och välj fem (5) av de kategorier NI tycker är de viktigaste. Motivera svaret. . Planeringsförmåga) 
1. (21318406) 
2. (21318246) 
3. (21318207) 
4. (21187842) 
5. (21187711) 
6. (21187670) 
7. (21138455) 
8. (21135564) 
9. (21129429) 
10. (21124640) 
11. (21084315) 
12. (21072051) 
13. (21070844) 
14. (21068403) 
15. (21066115) 
16. (21062373) 
17. (21051803) 
18. (21051764) 
19. (21042069) 
20. (21034616) 
21. (21029323) 
22. (20998463) 
23. A och O. Tid är pengar. Ju effektivare desto bättre...både ur ekonomisk och hygienisk. (21127623) 
24. att kunna lägga upp arbetet,framförhållning (21076602) 
25. En förutsättning och behöver man inte lösa problem (21075937) 
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26. Planering är A och O. I och med stress och oregelbundna beställningar måste man ha en god planering av en hel dags 
arbete samt 
ev kväll (21110689) 
27. utan denna egenskap uppstår lätt problem och konflikter med andra iköket (21123489) 
28. Utan planering fungerar inte restaurangarbete (21057156) 
29. veta vad man håller på med (21137717) 
Fråga [4.9] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? Var 
vänliga och välj fem (5) av de kategorier NI tycker är de viktigaste. Motivera svaret. . Hälsosam matlagning) 
1. (21318246) 
2. (21318207) 
3. (21187670) 
4. (21135564) 
5. (21070844) 
6. efterfrågan ökar, gästerna vill veta var maten kommer ifrån (21066629) 
7. Husmanskost och snabbmat finns överallt men hälsosam matlagning kommer att efterfrågas mer och mer tror jag då det blir 
fler 
kvinnor som övernattar på hotell och efterfrågar lättare mat. (21110689) 
Fråga [4.10] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga och välj fem (5) av de kategorier NI tycker är de viktigaste. Motivera svaret. . Problemlösare) 
1. (21318406) 
2. (21187842) 
3. (21187711) 
4. (21187670) 
5. (21129429) 
6. (21122903) 
7. (21110765) 
8. (21072051) 
9. (21067216) 
10. (21065549) 
11. (21055699) 
12. (21051834) 
13. (21051764) 
14. (21042069) 
15. (21034616) 
16. (21029826) 
17. (21029323) 
18. 4 (21113691) 
19. allt går inte alltid som på räls (se även självstädighet) (21137717) 
20. Att kunna tänka om om något tar slut, eller krångliga gäster och om maskiner går sönder. (21134923) 
21. I ett kök uppstår hela tiden problem som ska lösas, något går fel, gästen är inte nöjd eller efterfrågar något du inte kan och 
då 
måste du klara lösa det, har man den förmågan så skaffar man sig alla fakta kunskap med tiden. ( 21052183) 
Fråga [4.11] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga och välj fem (5) av de kategorier NI tycker är de viktigaste. Motivera svaret. . Tävlingsmatlagning) 
1. Inga svar 
Fråga [4.12] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga och välj fem (5) av de kategorier NI tycker är de viktigaste. Motivera svaret. . God moral och etik) 
1. (21318406) 
2. (21187711) 
3. (21187670) 
4. (21076602) 
5. (21066115) 
6. (21051764) 
7. Mycket ställningstagande. Beslut måste tas med hög moral och etik. (21115503) 
8. under detta faller miljötänk, service och hygien tycker jag. (21127623) 
Fråga [4.13] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga och välj fem (5) av de kategorier NI tycker är de viktigaste. Motivera svaret. . Kalkylering) 
1. (21187842) 
2. (21187670) 
3. (21072051) 
4. (21066115) 
5. En förutsättning för få ekonomin att gå ihop (21057156) 
6. En kock måste kunna anpassa sig efter budget och därav är det viktigt att planera in sina inköp. (21110689) 
7. Viktigt med ekonomi i dag. (21124043) 
Fråga [4.14] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga och välj fem (5) av de kategorier NI tycker är de viktigaste. Motivera svaret. . Storköksmatlagning) 
1. (21318406) 
2. (21187842) 
3. (21187670) 
4. (21076703) 
5. kunna laga mat rationellt, näringsriktigt sammansatt mat, kunna använda modern köksutrustning, planera mat till många ( 
21066629) 
Fråga [4.15] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga och välj fem (5) av de kategorier NI tycker är de viktigaste. Motivera svaret. . Miljömedvetenhet) 
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1. (21318246) 
2. (21187842) 
3. (21187711) 
4. (21187670) 
5. (21135564) 
6. (21067368) 
7. (21066115) 
8. (21062373) 
9. (21051834) 
10. (21051803) 
11. Ekologisk mat och annat miljötänkande är viktigt och framtida mål för hela samhället inom alla branscher ( 21123489) 
12. kockar köper, kockar behöver tänka efter lite mera (21137717) 
Fråga [4.16] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga och välj fem (5) av de kategorier NI tycker är de viktigaste. Motivera svaret. . Internationell matlagning) 
1. (21070844) 
2. Mycket internationella infuenser i Sverge i dag. (21124043) 
Fråga [4.17] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga och välj fem (5) av de kategorier NI tycker är de viktigaste. Motivera svaret. . Stort matintresse¨) 
1. (21318406) 
2. (21318207) 
3. (21187711) 
4. (21138455) 
5. (21135564) 
6. (21129429) 
7. (21127646) 
8. (21127623) 
9. (21124640) 
10. (21122903) 
11. (21110765) 
12. (21072051) 
13. (21070844) 
14. (21068403) 
15. (21067368) 
16. (21067216) 
17. (21065549) 
18. (21062373) 
19. (21055699) 
20. (21051840) 
21. (21051834) 
22. (21051803) 
23. (21051764) 
24. (21029826) 
25. (20998463) 
26. 3 (21113691) 
27. Annars har man inte kul på jobbet (21075937) 
28. är givet i detta här yrket (21076602) 
29. Det bör ju rimligen bli bättre allting om intresse finns ( 21115503) 
30. En förutsättning tycker jag för att kunna jobba med detta hantverk. (21107533) 
31. Har man stort intresse lär man sig matlagning ( 21134923) 
32. Med ett starkt intresse kommer kunskap som finns under andra punkter. Brasnchen är krävadne och ett brinnade intresse 
är iofta 
avgärande för om man orkar vara kvar. (21052183) 
33. Svårt att laga mat om du inte är intresserad (21113113) 
34. Vad gör du annars i branschen?! (21057156) 
35. viktigt med intresse och nyfikenhet för att kunna vidareutvecklas. (21123489) 
Fråga [4.18] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga och välj fem (5) av de kategorier NI tycker är de viktigaste. Motivera svaret. . Ansvarstagande) 
1. (21318406) 
2. (21318246) 
3. (21318207) 
4. (21187842) 
5. (21187711) 
6. (21187670) 
7. (21138455) 
8. (21135564) 
9. (21129429) 
10. (21122903) 
11. (21110765) 
12. (21084315) 
13. (21067216) 
14. (21065549) 
15. (21051840) 
16. (21051834) 
17. (21042069) 
18. (21029826) 
19. (21029323) 
20. (20998463) 
21. Ansvar för att det ska bli rtt bra resultat, och en förutsättning för att kunna samarbeta i grupp (21123489) 
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22. är ett övergripande och nödvändigt begrepp för en yrkesmänniska i vår bransch. (21127623) 
23. att kunna ta egna beslut,se vad som skall göras (21076602) 
24. Eftersom det är ett relativt ensamt arbete är det ingen annan som kollar dig eller manar på dig. (21110689) 
25. ett krav för att det ska fungera på mindre restauranger (21052183) 
26. Går inte att lämna ifrån sig hur som helst (21115503) 
27. Man måste kunna "bli litad på" det är det som gör att man får jobb (21113113) 
28. passa tider, göra det man ska, ekonomiskt ansvar ( 21066629) 
29. Så klart! (21075937) 
30. Viktig del att ta sitt ansvar för råvaror, hygien, och att inte bara göra sitt och sedan inte bry sig om vad som händer 
runtomkring. (21107533) 
Fråga [4.19] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga och välj fem (5) av de kategorier NI tycker är de viktigaste. Motivera svaret. . Matsedelsplanering) 
1. (21187670) 
2. (21076703) 
3. 5 (21113691) 
4. Se kalkyering. (21124043) 
Fråga [4.20] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga och välj fem (5) av de kategorier NI tycker är de viktigaste. Motivera svaret. . Analytisk förmåga) 
1. Analys är ett grundläggande arbetssätt vid all matlagning (21057156) 
2. ett bra framtida redskap för lärjungar (21125500) 
Fråga [4.21] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga och välj fem (5) av de kategorier NI tycker är de viktigaste. Motivera svaret. . Snabbmat/Fastfood) 
1. Inga svar 
Fråga [4.22] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga och välj fem (5) av de kategorier NI tycker är de viktigaste. Motivera svaret. . Arbeta ekonomiskt) 
1. (21318406) 
2. (21187670) 
3. (21138455) 
4. (21135564) 
5. (21127646) 
6. (21122903) 
7. (21084315) 
8. (21076703) 
9. (21076602) 
10. (21068403) 
11. (21066115) 
12. (21055699) 
13. (21042069) 
14. (21034616) 
14. (21034616) 
15. alla dessa kategorier är de sätt vi arbetar yrkesmässigt på, ett måste för en elev att kunna (21187711) 
16. Ekonomin styr ju det mesta (21115503) 
17. En viktig del att ha ett hum om vad råvaror och material kostar och därmed ta ett ansvar därefter. (21107533) 
18. innebär också kalkylering. En kunskap som är en förutsättning i en bransch med små marginaler ( 21127623) 
19. Ofta ekonomsika problem i kök och avgörande för lösnamhet och jobbet (21052183) 
Fråga [4.23] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga och välj fem (5) av de kategorier NI tycker är de viktigaste. Motivera svaret. . Datorvana) 
1. (21187670) 
Fråga [4.24] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga och välj fem (5) av de kategorier NI tycker är de viktigaste. Motivera svaret. . Dietmatlagning) 
1. (21318207) 
2. (21187842) 
3. (21187670) 
4. (21062373) 
5. (21029323) 
6. Den kunskap är svår att hämta in utifrån (21134923) 
5. Vilka krav tror ni att framtiden kommer att ställa på kockarna? 
1. Flexibla och kunna allt från hotell reception till kök (20998463) 
2. Flexibilitet (21029826) 
3. Storaetiska krav kommer att ställas Ex val av råvaror.... (21034616) 
4. Kraven på maten kommer att höjas, så mycket god råvarukännedom och varsam tillagning (21029323) 
5. lagstiftning och specialkost ( 21051803) 
6. Ökad miljömedvetenhet Mer mångsisdig kunskap ( 21051840) 
7. Se ovan (21051834) 
8. Att dom kommer att kunna ta egna intiativ och driva utveckling framåt med egna ideér och ett stort engagemang. Ett strot 
matintresse 
är däför viktigt. (21052183) 
9. Ödmjukhet för een fast tjänst, kunskap om specialkoster vilket 
man redan märker stort behov av, att den traditionella 
husmanskosten är grunden som 
alltid!, en mer analytisk förmåga i sin matlagning se 
helheten. Det finns mycket framtiden kommer 
kräva! (21055699) 
10. Att de är flexibla vad gäller arbetstider, lön och andra anställningsförhållanden. Att de är lättlärda och att de har talang 
(skaparkraft) 

6 
 



för yrket. (21057156) 
11. Variations rikedom, hygien och intresse (21062373) 
12. Ekonomiskt sinne Ansvarstagande Initiativrik Flexibel (21065549) 
13. Att man som kock är kreativ och kan grunderna för matlagning väl. (21067216) 
14. Kunna arbeta på ett hygienskt sätt, laga god mat med bra, gärna närproducerade råvaror, särskilt lunchmaten bör vara 
näringsmässigt väl sammansatt, ha goda kunskaper i specialkoster, ansvarstagande, lätt för att samarbeta, positiv, ekonomisk 
( 21066629) 
15. Jag tror inte att det kommer att vara ungefär samma krav som det är i dagsläget, d.v.s stort intresse och hårt jobb om man 
vill 
komma någon vart. Hoppas att det blir mer i slow food, NÄRPRODUCERAT!!!!!!!!! (21067368) 
16. Grundkunskaper inom matlagning egenkontroll kalkylering ( 21068403) 
17. Kockar kommer att behöva kunnna välja ut råvaror som har en historia, dvs. varifrån kommer råvaran och hur har den 
behandlats 
och vårdats. Storytelling. Medvetenheten kring hur maten odlas, ekologisk och/eller närodlat kommer att öka. (21070844) 
18. Mycket flexibilität (21072051) 
19. Kvalitet! Mångsidighet. (21075937) 
20. Framförallt Hygien & Ekonomi. (21076703) 
21. Ökad flexibilitet, möjlighet att arbeta i många olika typer av kök Viktigt med livsmedelshygien och ekonomiska kunskaper 
(21084315) 
22. Högre krav på hygien och livsmedels kontroller Samt att man kan uppge innehålls förteckning på maten med näringsvärde 
mm, att 
producera mer hälso mat ( 21076602) 
23. Bred kunskap, förmåga att jobba med bantad personalstyrka, ansvar, vilja och intresse. (21107533) 
24. Högre grad av specialistkunnande för att ingå i team (21110765) 
25. En mer hälsosam approach inom matlagning. Ekonomiska kunskaper samt förmågan att ta till sig nya mattrender. ( 
21110689) 
26. flexibilitet, pålitlig, självständighet (21113113) 
27. Se ovan, de flesta punkter ni skrivit. Att en kock gör flera sysslor, inte bara lagar mat. (Beror på arbetsplats förståss) 
(21113691) 
28. Jag tror att miljötänk, ekonomiskt sinne samt social förmåga kommer att vara stora viktiga saker att ha med sig ut i 
arbetslivet (21115503) 
29. Bredare kunskap (21122903) 
30. Felxibla, stresståliga, serviceinriktade (21124043) 
31. Mer miljötänkande i alla led från råvara transport, inköp, färdig produkt, kvalitet på mat kontra kostnader, vad lönar sig 
mest. (21123489) 
32. Stort engagemang, vilja och drivkraft. (21124640) 
33. ekonomiska, flexibla, snabba (21127646) 
34. God social förmåga. Kunna analysera och reflektera sin omgivning och handlande. Goda hygieniska kunskaper. Goda 
grundkunskaper inom matlagning. Helt enkelt en tyngre ryggsäck inför arbetslivet. (21125500) 
35. Att kunna arbeta ekonomiskt, miljömedvetet, hygieniskt. Två av punkterna kryssade jag ej i ovan, men för den skull de är 
inte mindre 
viktiga. Gästerna blir mer och mer medvetna om att äta närproducerat och ekologiskt. Hålla ekonomi + använda 
närproducerat = lära 
sig att förädla även billiga råvaror. (21127623) 
36. Ansvarstagande och kreativa kockar som har lätt för att ta till sig nya trender. (21129429) 
37. Ansvarstagande, social kompetens att man ska ha kunskaper om olika dietkoster och de ska vara hälsomedvetna. Och att 
kunna 
laga mat på ett rationellt sätt.Även att kunna egenkontollprogram. (21134923) 
38. Ekonomiskt tänk, Kök är av tradition hierarkiskt styrda tror att det måste ske en förändring där för att folk skall orka och 
vilja vara kvar, 
arbetsmiljön måste förbättras/ förändras. Trenden går mot hälsosam mat och miljöfrågorna allt viktigare förmodligen något 
som alla 
måste ta till sig. (21135564) 
39. just de fem ovan nämnda. (21137717) 
40. Hälsosam matlagning, miljömedveten, ( 21138455) 
41. Basic är det viktigaste (21187670) 
42. ekonomi, arbetsmiljö och miljömedvetenhet. ( 21187842) 
5. Vilka krav tror ni att framtiden kommer att ställa på kockarna? 
1. Flexibla och kunna allt från hotell reception till kök (20998463) 
2. Flexibilitet (21029826) 
3. Storaetiska krav kommer att ställas Ex val av råvaror.... (21034616) 
4. Kraven på maten kommer att höjas, så mycket god råvarukännedom och varsam tillagning (21029323) 
5. lagstiftning och specialkost ( 21051803) 
6. Ökad miljömedvetenhet Mer mångsisdig kunskap ( 21051840) 
7. Se ovan (21051834) 
8. Att dom kommer att kunna ta egna intiativ och driva utveckling framåt med egna ideér och ett stort engagemang. Ett strot 
matintresse 
är däför viktigt. (21052183) 
9. Ödmjukhet för een fast tjänst, kunskap om specialkoster vilket 
man redan märker stort behov av, att den traditionella 
husmanskosten är grunden som 
alltid!, en mer analytisk förmåga i sin matlagning se 
helheten. Det finns mycket framtiden kommer 
kräva! (21055699) 
10. Att de är flexibla vad gäller arbetstider, lön och andra anställningsförhållanden. Att de är lättlärda och att de har talang 
(skaparkraft) 
för yrket. (21057156) 
11. Variations rikedom, hygien och intresse (21062373) 
12. Ekonomiskt sinne Ansvarstagande Initiativrik Flexibel (21065549) 
13. Att man som kock är kreativ och kan grunderna för matlagning väl. (21067216) 
14. Kunna arbeta på ett hygienskt sätt, laga god mat med bra, gärna närproducerade råvaror, särskilt lunchmaten bör vara 
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näringsmässigt väl sammansatt, ha goda kunskaper i specialkoster, ansvarstagande, lätt för att samarbeta, positiv, ekonomisk 
( 21066629) 
15. Jag tror inte att det kommer att vara ungefär samma krav som det är i dagsläget, d.v.s stort intresse och hårt jobb om man 
vill 
komma någon vart. Hoppas att det blir mer i slow food, NÄRPRODUCERAT!!!!!!!!! (21067368) 
16. Grundkunskaper inom matlagning egenkontroll kalkylering ( 21068403) 
17. Kockar kommer att behöva kunnna välja ut råvaror som har en historia, dvs. varifrån kommer råvaran och hur har den 
behandlats 
och vårdats. Storytelling. Medvetenheten kring hur maten odlas, ekologisk och/eller närodlat kommer att öka. (21070844) 
18. Mycket flexibilität (21072051) 
19. Kvalitet! Mångsidighet. (21075937) 
20. Framförallt Hygien & Ekonomi. (21076703) 
21. Ökad flexibilitet, möjlighet att arbeta i många olika typer av kök Viktigt med livsmedelshygien och ekonomiska kunskaper 
(21084315) 
22. Högre krav på hygien och livsmedels kontroller Samt att man kan uppge innehålls förteckning på maten med näringsvärde 
mm, att 
producera mer hälso mat ( 21076602) 
23. Bred kunskap, förmåga att jobba med bantad personalstyrka, ansvar, vilja och intresse. (21107533) 
24. Högre grad av specialistkunnande för att ingå i team (21110765) 
25. En mer hälsosam approach inom matlagning. Ekonomiska kunskaper samt förmågan att ta till sig nya mattrender. ( 
21110689) 
26. flexibilitet, pålitlig, självständighet (21113113) 
27. Se ovan, de flesta punkter ni skrivit. Att en kock gör flera sysslor, inte bara lagar mat. (Beror på arbetsplats förståss) 
(21113691) 
28. Jag tror att miljötänk, ekonomiskt sinne samt social förmåga kommer att vara stora viktiga saker att ha med sig ut i 
arbetslivet (21115503) 
29. Bredare kunskap (21122903) 
30. Felxibla, stresståliga, serviceinriktade (21124043) 
31. Mer miljötänkande i alla led från råvara transport, inköp, färdig produkt, kvalitet på mat kontra kostnader, vad lönar sig 
mest. (21123489) 
32. Stort engagemang, vilja och drivkraft. (21124640) 
33. ekonomiska, flexibla, snabba (21127646) 
34. God social förmåga. Kunna analysera och reflektera sin omgivning och handlande. Goda hygieniska kunskaper. Goda 
grundkunskaper inom matlagning. Helt enkelt en tyngre ryggsäck inför arbetslivet. (21125500) 
35. Att kunna arbeta ekonomiskt, miljömedvetet, hygieniskt. Två av punkterna kryssade jag ej i ovan, men för den skull de är 
inte mindre 
viktiga. Gästerna blir mer och mer medvetna om att äta närproducerat och ekologiskt. Hålla ekonomi + använda 
närproducerat = lära 
sig att förädla även billiga råvaror. (21127623) 
36. Ansvarstagande och kreativa kockar som har lätt för att ta till sig nya trender. (21129429) 
37. Ansvarstagande, social kompetens att man ska ha kunskaper om olika dietkoster och de ska vara hälsomedvetna. Och att 
kunna 
laga mat på ett rationellt sätt.Även att kunna egenkontollprogram. (21134923) 
38. Ekonomiskt tänk, Kök är av tradition hierarkiskt styrda tror att det måste ske en förändring där för att folk skall orka och 
vilja vara kvar, 
arbetsmiljön måste förbättras/ förändras. Trenden går mot hälsosam mat och miljöfrågorna allt viktigare förmodligen något 
som alla 
måste ta till sig. (21135564) 
39. just de fem ovan nämnda. (21137717) 
40. Hälsosam matlagning, miljömedveten, ( 21138455) 
41. Basic är det viktigaste (21187670) 
42. ekonomi, arbetsmiljö och miljömedvetenhet. ( 21187842) 
43. kunna kalkylering och inköpsrutiner är ett måste. (21318207) 
44. kunskapen om specialkoster ( 21318246) 
45. hygien och egenkontroll (21318406) 
6. Finns det någon annan eller andra kunskaper som en nyutbildad kock bör ha med sig ut i arbetslivet? 
1. Måste ha lätt att anpassa sig till företaget man blir anställd på (20998463) 
2. Goda kunskaper i specialkoster bör finnas i ett kök. (21034616) 
3. Större helhetssyn kring mat, servering, restaurang (21051840) 
4. se ovan (21051834) 
5. Försäljning, idag är alla säljare och även kocken behöver kunna sälja sin produkt. (21052183) 
6. Som jag sa innan! Större kunskap om dietkost. Resstaurangerna som ej har denna kunskap kan tappa mycket pengar! ( 
21055699) 
7. Givetvis en grundläggande bred kunskap om hur samhället och arbetslivet fungerar. (21057156) 
8. stresstålighet, intresse och utvecklingsförmåga ( 21062373) 
9. ledarskap (21065549) 
10. Nyutbildatd kock behöpver framför allt ha en stor nyfikenhet för mat. (21067216) 
11. Passa tider, ödmjuk, vilja att lära sig, uthållig (21066629) 
6. Finns det någon annan eller andra kunskaper som en nyutbildad kock bör ha med sig ut i arbetslivet? 
1. Måste ha lätt att anpassa sig till företaget man blir anställd på (20998463) 
2. Goda kunskaper i specialkoster bör finnas i ett kök. (21034616) 
3. Större helhetssyn kring mat, servering, restaurang (21051840) 
4. se ovan (21051834) 
5. Försäljning, idag är alla säljare och även kocken behöver kunna sälja sin produkt. (21052183) 
6. Som jag sa innan! Större kunskap om dietkost. Resstaurangerna som ej har denna kunskap kan tappa mycket pengar! ( 
21055699) 
7. Givetvis en grundläggande bred kunskap om hur samhället och arbetslivet fungerar. (21057156) 
8. stresstålighet, intresse och utvecklingsförmåga ( 21062373) 
9. ledarskap (21065549) 
10. Nyutbildatd kock behöpver framför allt ha en stor nyfikenhet för mat. (21067216) 
11. Passa tider, ödmjuk, vilja att lära sig, uthållig (21066629) 
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12. De skulle vara mer i köket under utbildningen och gnugga sina kunskaper för att skapa rutiner. (21067368) 
13. socialkompetens datavana ( 21068403) 
14. Kunskap om bra kvalitet Känslan om kundens behov (21072051) 
15. Matsalen och köket i kombination! Helhetsperspektivet, service är framtiden. (21075937) 
16. Ja visa moral gentemot sina arbetskollegor. ( 21076703) 
17. Livsmedelshygien Vissa ekonomiska kunskaper Kunskaper och praktik inom olika kök, t ex , restaurang , storhushåll, a la 
carte etc. 
för att lättare matcha behoven på arbetsmarknanden (21084315) 
18. Livsmedelskunskap råvarukunskap hantering av råvaror att eleven får med sig hela biten från planering, producering 
servering samt 
allt efter arbete som att ta hand om maten samt städ och disk, en kock lagar inte bara mat..... (21076602) 
19. Grunder anser jag är viktigt samt förmåga att vilja jobba och vara intresserad av det man håller på med. (21107533) 
20. förmåga att tänka om (nytt) (21110765) 
21. Samarbete inom alla avdelningar inom hotell, då det ofta är slitningar mellan avdelningarna. ( 21110689) 
22. Förmåga att kunna och våga ta beslut (21115503) 
23. flexibilitet (21122903) 
24. Samarbetsförmåga, kommunikation, hygien, kvalitetstänkande, ekonomiskt tänkande, servicemedvetenhet. (21123489) 
25. Allergier ökar i samhället och då är det bra att ha med sig dietik. (21124640) 
26. Tänka på ekonomin tänka på att vara flexibel vara lojal mot företaget (21127646) 
27. Breddad nyfikenhet! (21125500) 
28. Att kunna ta ansvar, ha ett genuint intresse för matlagning samt att vara lyhörd och öppen. (21127623) 
29. Förmåga att kunna utrycka sig väl i text och att kunna göra kalkyler. (21129429) 
30. Servering och barteknik. Bra planerings förmåga (21134923) 
31. att arbeta ekonomiskt, språkkunskaper, skriva och läsa, etik hör ihop med miljömedvetenhet, uthållighet (är kanske mer en 
form av 
beteende) (21137717) 
32. samarbetförmåga ( 21138455) 
33. Marknadsföring, eget företagande (21187670) 
34. Börja alltid med att städa i ett nytt kök. Man lär sig att hitta+ det brukar vara uppskattat av köksmästaren (21187711) 
35. arbeta under press och stress=stresstålig. träna på fritiden så att man orkar arbeta långa pass och i många år. ( 
21318406) 
7. Vad anser NI att skolan bör lära ut till sina kockelever? 
1. hur man beter sig i ett kök, mice en place och ett glatt humör, det sociala är viktigt (20998463) 
2. De saker jag nämnt Den sociala förmågan viktigast. (21034616) 
3. Grunder! Mat och rätter som är relevanta idag 2009 
(21051840) 
4. se ovan (21051834) 
5. Att utveckla deras matintresse och förmågan att ta ansvar och arbeta självständigt och klara av att ta egna instiativ. Även 
insitkt i 
service, sälj och ekonomivikten och dessa faktorer är avgörande för brasnchens överlevnad. (21052183) 
6. Medveten matlagning! Mer ansvarstagande,stolthet och ödmjukhet för yrket! (21055699) 
7. Vi bör ta till vara och utveckla varje elevs individuella talang för yrket så att deras egen skaparkraft kan driva dem framåt 
och få eleven 
att grunda ett genuint intresse för matlagning och yrket i stort. (21057156) 
8. grunder i matlagning helhetssyn ( 21065549) 
9. Nyfikenhet och kreativitet. ANSVARSTAGANDE (21067216) 
10. Grunderna i matlagning och bakning. Livsmedelshygien. Ta ansvar för att komma i tid till lektionerna och vara väl 
förberedd med 
kockkläder, penna, lärobok, papper mm. Ha en god närvaro. Att intresse och engagemang för studier och yrket är viktigt. 
(21066629) 
11. Grunderna, att slipa på det som är basic. (21067368) 
12. grundkunskaper egenkontroll ( 21068403) 
13. Basic,grunder,husmanskost,saisongmat ( 21072051) 
14. Måltidens alla perspektiv. Gästen i centrum. (21075937) 
15. Ekonomi,matsedelspalnering,ekonomi,hygienkunskap,egenkontroll & vad det inbär,personlighygien. ( 21076703) 
16. Flexibilitet Ekonomi Hygien Kommunikation med arbetskamrater, kunder etc. (21084315) 
17. Lära ut vad yrket kräver inte bara matlagnings biten (21076602) 
18. Se ovan, ansvar, intresse, arbetsvilja, grundmatlagning och en så bred kunskap som möjligt. ( 21107533) 
19. Samarbeta och arbeta ansvarsfullt (21110765) 
20. En god grund inom yrket och förståelse för gästpsykologi och hur man löser konflikter inom arbetslaget. Att även om 
arbetet utförs 
självständigt kan man hjälpa varandra innan och efter arbetet eftersom det tillhör mycket planering och preppning i yrket. 
(21110689) 
21. grunder (21113113) 
22. Grundmatlagning, flöde i sitt arbete, planering. (21113691) 
23. Grunder, samarbete, ekonomi (21115503) 
24. jonglera (21122903) 
25. matlagningskunskap, hygienutbildning, ekonomi i kök, miljötänkande, service gästen 
i centrum, motivationskurser, 
inspirationskurs ( 21123489) 
26. Grunder (21124640) 
27. se tidigare fråga (21127646) 
28. Ge en verklighetsanpassad grundutbildning i matlagning och öka elevernas sociala förmåga ( 21125500) 
29. Att bli servicemänniskor med hollistik som nyckelord. Att utgå ifrån att gästen ska få en helhetsupplevelse vid 
restaurangbesöket. 
Kocken ska ha sitt hantverk och sin servicekänsla i ryggsäcken, men även vara medveten om restaurangbranschens alla 
delar och att 
alla dessa delar jobbar tillsammans mot samma mål. Sen bör skolan lära ut METODER/GRUNDER och inte fokusera så 
mycket på 
7. Vad anser NI att skolan bör lära ut till sina kockelever? 
1. hur man beter sig i ett kök, mice en place och ett glatt humör, det sociala är viktigt (20998463) 
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2. De saker jag nämnt Den sociala förmågan viktigast. (21034616) 
3. Grunder! Mat och rätter som är relevanta idag 2009 
(21051840) 
4. se ovan (21051834) 
5. Att utveckla deras matintresse och förmågan att ta ansvar och arbeta självständigt och klara av att ta egna instiativ. Även 
insitkt i 
service, sälj och ekonomivikten och dessa faktorer är avgörande för brasnchens överlevnad. (21052183) 
6. Medveten matlagning! Mer ansvarstagande,stolthet och ödmjukhet för yrket! (21055699) 
7. Vi bör ta till vara och utveckla varje elevs individuella talang för yrket så att deras egen skaparkraft kan driva dem framåt 
och få eleven 
att grunda ett genuint intresse för matlagning och yrket i stort. (21057156) 
8. grunder i matlagning helhetssyn ( 21065549) 
9. Nyfikenhet och kreativitet. ANSVARSTAGANDE (21067216) 
10. Grunderna i matlagning och bakning. Livsmedelshygien. Ta ansvar för att komma i tid till lektionerna och vara väl 
förberedd med 
kockkläder, penna, lärobok, papper mm. Ha en god närvaro. Att intresse och engagemang för studier och yrket är viktigt. 
(21066629) 
11. Grunderna, att slipa på det som är basic. (21067368) 
12. grundkunskaper egenkontroll ( 21068403) 
13. Basic,grunder,husmanskost,saisongmat ( 21072051) 
14. Måltidens alla perspektiv. Gästen i centrum. (21075937) 
15. Ekonomi,matsedelspalnering,ekonomi,hygienkunskap,egenkontroll & vad det inbär,personlighygien. ( 21076703) 
16. Flexibilitet Ekonomi Hygien Kommunikation med arbetskamrater, kunder etc. (21084315) 
17. Lära ut vad yrket kräver inte bara matlagnings biten (21076602) 
18. Se ovan, ansvar, intresse, arbetsvilja, grundmatlagning och en så bred kunskap som möjligt. ( 21107533) 
19. Samarbeta och arbeta ansvarsfullt (21110765) 
20. En god grund inom yrket och förståelse för gästpsykologi och hur man löser konflikter inom arbetslaget. Att även om 
arbetet utförs 
självständigt kan man hjälpa varandra innan och efter arbetet eftersom det tillhör mycket planering och preppning i yrket. 
(21110689) 
21. grunder (21113113) 
22. Grundmatlagning, flöde i sitt arbete, planering. (21113691) 
23. Grunder, samarbete, ekonomi (21115503) 
24. jonglera (21122903) 
25. matlagningskunskap, hygienutbildning, ekonomi i kök, miljötänkande, service gästen 
i centrum, motivationskurser, 
inspirationskurs ( 21123489) 
26. Grunder (21124640) 
27. se tidigare fråga (21127646) 
28. Ge en verklighetsanpassad grundutbildning i matlagning och öka elevernas sociala förmåga ( 21125500) 
29. Att bli servicemänniskor med hollistik som nyckelord. Att utgå ifrån att gästen ska få en helhetsupplevelse vid 
restaurangbesöket. 
Kocken ska ha sitt hantverk och sin servicekänsla i ryggsäcken, men även vara medveten om restaurangbranschens alla 
delar och att 
alla dessa delar jobbar tillsammans mot samma mål. Sen bör skolan lära ut METODER/GRUNDER och inte fokusera så 
mycket på 
typrätter. Sen tycker jag i o f att skolan ett ansvar att lära eleverna vårt svenska traditionella matlagning vidare...som ett 
kulturarv. (21127623) 
30. Utöver goda yrkeskunskaper även fömågor som social kompetens och ett demokratiskt förhållningsätt. (21129429) 
31. Husmanskost, dietmat, storköksteknik, ansvarstagande, problemlösning, lite trender, matglädje, egenkontroll, servering, 
barteknik 
(21134923) 
32. Grunder samt få dem att brinna för mat. (21135564) 
33. just det som jag nämde ovan och ovanför ovan (21137717) 
34. Metoder, grunder (21138455) 
35. Alla de kategorier jag kryssade i Bli goa personer med självkänsla ( 21187670) 
36. kommunikationen mellan köket och servisen vikten av mise en place (21187711) 
37. metoder och grunder, ge inblick i övrigt. (21187842) 
38. grundmatlagning och kallköksarbete(för och 
efterrätter) (21318406) 
8. Övriga kommentarer. 
1. Trevlig enkät! Välarbetad och genomtänkt! (20998463) 
2. Bättre samarbete med näringslivet (21029826) 
3. Du har blandat ihop egenskaper med kunskaper ( 21051834) 
4. Bra undersökning, den kommer vi säkert att nytta av inom företaget! Lycka till! Annette (21052183) 
5. Vi har ett krävande arbete som lärare, men ack så kul och givande det är! (21055699) 
6. nej (21068403) 
7. (21072051) 
8. En kul enkät lycka till.. (21076602) 
9. Trevlig enkät, dock svårsammanställd! Lycka till! (21123489) 
10. Jag anser att skolan bör se över HRprogrammets 
innehåll utifrån dagens eleves situation. Hur många elever kommer att verka 
inom branschen efter avslutade studeier? Jag har hört att procentantalet avhopp efter avslutade studier är betydligt större än 
de som 
fullföljer vald bransch. Det kanske ligger i tiden att redigera dagens HRprogram 
utifrån elevperspektiv. Det ska väl ändå vara en skola 
för alla!? (21125500) 
11. Nyckelord: hollistik metoder/ 
grunder miljötänk 
service 
hygien 
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ekonomi 
intresse 
planering 
(21127623) 
12. ställa högre krav på elever redan under skoltid. det glappar för mycket mellan skola och arbetslivet. (21137717) 
13. saknar två kategorier, metod och grunder (21187842) 
14. allt är naturligtvis viktigt.Svårt attb rangordna områden,beror helt på vilken tjänst den lille kockeleven får. Om man är 
ensamkock eller 
om det är fler som arbetar. (21318246) 
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Bilaga 5 

 
Krögarenkätens resultat 

 Logga ut 
Startsida Undersökningar Rapporter Inställningar Användarinformation Kontakt Support  

Rapporter>> Snabbrapport Krogenkät 
Lista respondenter Kopiera till e rapport 
Exportera resultat till Excel Skapa ett filter 
Namnet på undersökningen Krogenkät 
Den som skapade undersökningen boras 
Undersökningen skapad 20090429 
14:26:22 
Svarstid 20090515 
16:07:48 
Antalet respondenter 46 
Ordered by answers 
1. Kön 
Personer som har svarat på frågan: 45 (Medelvärde: 1,1) 
(1.1) Man 86,7% 39 
(1.2) Kvinna 13,3% 6 
2. Ålder 
Personer som har svarat på frågan: 46 (Medelvärde: 2,3) 
(2.1) 2030 
21,7% 10 
(2.2) 3140 
39,1% 18 
(2.3) 4150 
28,3% 13 
(2.4) 5160 
8,7% 4 
(2.5) 61... 
2,2% 1 
3. Vilken typ av restaurang arbetar ni på? 
Personer som har svarat på frågan: 46 (Medelvärde: 3,6) 
(3.1) Lunchrestaurang 30,4% 14 
(3.2) Kvällsrestaurang 15,2% 7 
(3.3) Hotellretaurang 30,4% 14 
(3.4) Pub 8,7% 4 
(3.5) Café med lunchservering 2,2% 1 
(3.6) Lunch och kvällsresturang 23,9% 11 
(3.7) Övrigt 15,2% 7 
Fråga [3.7] (Vilken typ av restaurang arbetar ni på?. Övrigt) 
1. catering (21280886) 
2. catering (21022079) 
3. cateringar (21022384) 
4. festvåning,konferens (21022016) 
5. golfrestaurang (21187625) 
6. matbutik (21281513) 
7. nattclub (21023529) 
4. Vilken befattning har ni? 
Personer som har svarat på frågan: 46 (Medelvärde: 3,6) 
(4.1) Kock 23,9% 11 
4. Vilken befattning har ni? 
Personer som har svarat på frågan: 46 (Medelvärde: 3,6) 
(4.1) Kock 23,9% 11 
(4.2) Köksmästare 32,6% 15 
(4.3) Resturangchef 8,7% 4 
(4.4) Food and beveragemanager 2,2% 1 
(4.5) Platschef 4,3% 2 
(4.6) Ägare 30,4% 14 
(4.7) Övrigt 13% 6 
Fråga [4.7] (Vilken befattning har ni?. Övrigt) 



1. (21117987) 
2. Ass.köksmästare ( 21022231) 
3. ass.restaurangchef ( 21023550) 
4. Barchef (21117416) 
5. frukost/lunchvärdinna (21023406) 
6. personalchef (21023608) 
5. Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? Var vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Skriv en kort 
motivering. 
Personer som har svarat på frågan: 46 (Medelvärde: 11,2) 
(5.1) Egenkontroll 56,5% 26 
(5.2) Trendmatlagning 8,7% 4 
(5.3) Arbetsmiljöfrågor 10,9% 5 
(5.4) Inköpsrutiner 17,4% 8 
(5.5) Bra social förmåga 67,4% 31 
(5.6) Självständighet 52,2% 24 
(5.7) Husmanskost 47,8% 22 
(5.8) Planeringsförmåga 54,3% 25 
(5.9) Hälsosam matlagning 4,3% 2 
(5.10) Problemlösare 26,1% 12 
(5.11) Tävlingsmatlagning 0% 0 
(5.12) God moral och etik 43,5% 20 
(5.13) Kalkylering 17,4% 8 
(5.14) Storköksmatlagning 17,4% 8 
(5.15) Miljömedvetenhet 23,9% 11 
(5.16) Internationell matlagning 0% 0 
(5.17) Stort matintresse 87% 40 
(5.18) Ansvarstagande 58,7% 27 
(5.19) Matsedelplanering 6,5% 3 
(5.20) Analytisk förmåga 6,5% 3 
(5.21) Snabbmat/Fastfood 2,2% 1 
(5.22) Arbeta ekonomiskt 58,7% 27 
(5.23) Datorvana 4,3% 2 
(5.24) Dietmatlagning 6,5% 3 
Fråga [5.1] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? Var 
vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering.. Egenkontroll) 
1. (21295907) 
2. (21295833) 
3. (21281621) 
4. (21281458) 
5. (21281145) 
6. (21280984) 
7. (21187334) 
8. (21187220) 
8. (21187220) 
9. (21118233) 
10. (21117918) 
11. (21117416) 
12. (21023608) 
13. (21023550) 
14. (21023529) 
15. (21022384) 
16. (21022331) 
17. (21022016) 
18. (viktigt, men ansvaret på chef/köksmästare) (21118070) 
19. Är en stor del av vardagen (21117814) 
20. för att kunna säkerhetsställa livsmedel (21022231) 
21. hygienen och egenkontrollen är det viktigaste (21023406) 
22. koll på grejor,varor och maskiner (21117961) 
23. måste kunna lagarna ( 21022541) 
24. måste veta om lagstiftningen (21022128) 
25. tacka myndigheterna (21022272) 
26. Viktigare och viktigare (21295706) 
Fråga [5.2] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? Var 
vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering.. Trendmatlagning) 
1. (21281749) 
2. (21281621) 
3. (21281243) 
4. I viss mån (21295833) 
Fråga [5.3] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? Var 
vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering.. Arbetsmiljöfrågor) 
1. (21117987) 
2. (21117416) 
3. (21023406) 
4. Tog med alla som jag tycker är viktiga i kockyrket. (21023664) 
5. Viktigt att veta hur inköp är (21117814) 
Fråga [5.4] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? Var 



vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering.. Inköpsrutiner) 
1. (21295907) 
2. (21281243) 
3. (21281145) 
4. (21187334) 
5. (21187220) 
6. (21117891) 
7. (21023529) 
8. (21023406) 
Fråga [5.5] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? Var 
vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering.. Bra social förmåga) 
1. (21295907) 
2. (21295833) 
3. (21295706) 
4. (21281749) 
5. (21281621) 
6. (21281243) 
7. (21281145) 
8. (21280984) 
9. (21280886) 
10. (21187334) 
11. (21187220) 
12. (21118320) 
13. (21118233) 
14. (21118070) 
15. (21118030) 
16. (21117918) 
17. (21117724) 
18. (21117416) 
19. (21023664) 
20. (21023608) 
21. (21023550) 
22. (21022464) 
23. (21022331) 
24. (21022288) 
25. (21022272) 
26. (21022016) 
27. det är sjölvklart (21022541) 
28. för att inte hamna utanför, ofta mkt folk som arb tillsammans (21022231) 
29. kan man konkurrera med detta ligger du långt fram (21187563) 
30. ska passa in i gruppen ( 21117961) 
31. viktigt att kunna fungera i grupp (21022079) 
Fråga [5.6] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? Var 
vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering.. Självständighet) 
1. (21281749) 
2. (21281621) 
3. (21281513) 
4. (21281145) 
5. (21280984) 
6. (21280886) 
7. (21187625) 
8. (21187220) 
9. (21118070) 
10. (21117767) 
11. (21117724) 
12. (21117416) 
13. (21023664) 
14. (21023608) 
15. (21023529) 
16. (21022384) 
17. (21022288) 
18. (21022272) 
19. (21022016) 
20. Japp (21022128) 
21. kunna bli lämnad själv och det ändå händer något (21022079) 
22. måste kunna arbeta själv/på egen hand (21022541) 
23. skönt att ha någon som är självgående (21118189) 
24. viktigt,jobbar ensam ibland (21117961) 
Fråga [5.7] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? Var 
vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering.. Husmanskost) 
1. (21295907) 
2. (21281749) 
3. (21281621) 
4. (21281513) 
5. (21281458) 
6. (21281243) 
7. (21281145) 
8. (21280984) 



9. (21118233) 
10. (21117987) 
11. (21117891) 
12. (21117416) 
13. (21022464) 
14. (21022384) 
15. (21022331) 
16. Bra grund att stå på (21117632) 
17. den grundläggande matlagningen ( 21022079) 
18. grund för mycket matlagning,finns även internationell husman (21118055) 
19. Grunden i matlagning och viktig att kunna (21295833) 
20. grunden i matlagningen ( 21022541) 
21. Grunden i svensk mattradition (21117814) 
22. kan man husmanskost kan man laga trendig mat ( 21118189) 
Fråga [5.8] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? Var 
vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering.. Planeringsförmåga) 
1. (21281749) 
2. (21281513) 
3. (21281145) 
4. (21280984) 
5. (21280886) 
6. (21187625) 
7. (21118320) 
8. (21118070) 
9. (21117987) 
10. (21117891) 
11. (21117767) 
12. (21023664) 
13. (21023608) 
14. (21023529) 
15. (21022384) 
16. (21022331) 
17. (21022288) 
18. (21022079) 
19. (21022016) 
20. A och O för att lyckas (21187563) 
21. a och o i kök (21117961) 
22. för att hinna med i ett stressigt yrke krävs planering (21317477) 
23. utan detta fungerar köket inte (21022541) 
24. viktigt att kunna se den färdiga rätten framför sig,för att planera arbetet (21118055) 
25. Viktigt i ett kök (21117632) 
Fråga [5.9] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? Var 
vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering.. Hälsosam matlagning) 
vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering.. Hälsosam matlagning) 
1. (21281749) 
2. (21022331) 
Fråga [5.10] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering.. Problemlösare) 
1. (21295706) 
2. (21280984) 
3. (21187334) 
4. (21118233) 
5. (21118070) 
6. (21118030) 
7. (21023664) 
8. (21023529) 
9. (21022384) 
10. (21022079) 
11. allt kan hända i ett kök (21317477) 
12. skönt om de kan lösa problem utan att behöva fråga om allt (21118189) 
Fråga [5.11] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering.. Tävlingsmatlagning) 
1. Inga svar 
Fråga [5.12] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering.. God moral och etik) 
1. (21281513) 
2. (21281458) 
3. (21281145) 
4. (21280984) 
5. (21280886) 
6. (21187220) 
7. (21118320) 
8. (21117767) 
9. (21117416) 
10. (21023608) 
11. (21023550) 



12. (21023529) 
13. (21022464) 
14. (21022384) 
15. (21022331) 
16. (21022272) 
17. (21022016) 
18. detta är självklart (21022079) 
19. du handskas med andras pengar ( 21317477) 
20. vi arbetar långsiktigt mot en "clean arena" (21022128) 
Fråga [5.13] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering.. Kalkylering) 
1. (21281458) 
2. (21281145) 
3. (21187220) 
4. (21117767) 
5. (21023664) 
6. ekonomi och matte är LIVSVIKTIGT (21022128) 
7. Vad kostar maten man serverar (21117814) 
8. vinsten viktig (21117961) 
Fråga [5.14] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering.. Storköksmatlagning) 
1. (21295907) 
2. (21281621) 
3. (21281243) 
4. (21117987) 
5. (21023608) 
6. (21023406) 
7. (21022331) 
8. (21022079) 
Fråga [5.15] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering.. Miljömedvetenhet) 
1. (21281458) 
2. (21281145) 
3. (21117987) 
4. (21117416) 
5. (21023664) 
5. (21023664) 
6. (21023608) 
7. (21023406) 
8. (21022384) 
9. (21022016) 
10. (också viktigt) (21118070) 
11. Viktig fråga, ifrågasätt råvaruursprung (21117632) 
Fråga [5.16] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering.. Internationell matlagning) 
1. Inga svar 
Fråga [5.17] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering.. Stort matintresse) 
1. (21295907) 
2. (21295833) 
3. (21295706) 
4. (21281749) 
5. (21281621) 
6. (21281513) 
7. (21281458) 
8. (21281243) 
9. (21281145) 
10. (21280984) 
11. (21187625) 
12. (21187334) 
13. (21187220) 
14. (21118320) 
15. (21118233) 
16. (21118030) 
17. (21117918) 
18. (21117891) 
19. (21117767) 
20. (21117724) 
21. (21117416) 
22. (21023608) 
23. (21023550) 
24. (21023529) 
25. (21023406) 
26. (21022464) 
27. (21022384) 
28. (21022331) 



29. (21022288) 
30. (21022272) 
31. (21022016) 
32. är nödvändigt (21022079) 
33. det viktigaste av allt (21317477) 
34. en självklarhet, sen kan man specialisera sig ( 21187563) 
35. har du inget intresse har du inget i ett kök att göra (21022231) 
36. Har du inte det blir det inte bra (21117814) 
37. kan ju vara en fördel om personen gillar matlagning (21118189) 
38. måste smaka,känna,läsa,äta för att utvecklas (21118055) 
39. självklart (21022541) 
40. självklart, och då söker man mer information (21022128) 
Fråga [5.18] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering.. Ansvarstagande) 
1. (21295833) 
2. (21295706) 
3. (21281749) 
4. (21281621) 
5. (21281243) 
6. (21280984) 
7. (21280886) 
8. (21187625) 
9. (21187220) 
10. (21118320) 
11. (21118030) 
12. (21117918) 
13. (21117724) 
14. (21023664) 
15. (21023550) 
16. (21023529) 
17. (21022541) 
18. (21022464) 
19. (21022384) 
20. (21022331) 
21. (21022288) 
22. (21022079) 
23. (21022016) 
24. att kunna stå för sitt jobb (21022231) 
25. bra om de tar ansvar för vad de gör (21118189) 
26. ett stort plus hos alla arbetsgivare (21187563) 
27. Grundläggande egenskap ( 21117632) 
27. Grundläggande egenskap ( 21117632) 
Fråga [5.19] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering.. Matsedelplanering) 
1. (21117891) 
2. (21117416) 
3. (21023664) 
Fråga [5.20] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering.. Analytisk förmåga) 
1. (21187334) 
2. (21187220) 
3. (21117918) 
Fråga [5.21] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering.. Snabbmat/Fastfood) 
1. (21281621) 
Fråga [5.22] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering.. Arbeta ekonomiskt) 
1. (21281749) 
2. (21281621) 
3. (21281458) 
4. (21281145) 
5. (21280984) 
6. (21187625) 
7. (21187334) 
8. (21187220) 
9. (21118070) 
10. (21118030) 
11. (21117724) 
12. (21117416) 
13. (21023664) 
14. (21023608) 
15. (21023529) 
16. (21023406) 
17. (21022464) 
18. (21022384) 
19. (21022331) 



20. (21022016) 
21. annars kan restaurangen få stänga (21022231) 
22. både med råvaror och tidsmässigt ( 21118055) 
23. du handskas med andras pengar ( 21317477) 
24. kanske viktigast av allt, en medvetenhet och god ekonomi ett måste för att lyckas (21187563) 
25. så restaurangen inte får ett stort svinn (21022079) 
26. Samma som miljömedvetenhet ( 21117632) 
27. valde 6 alternativ då alla dessa är mycket viktiga (21118320) 
Fråga [5.23] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering.. Datorvana) 
1. (21281458) 
2. (21117416) 
Fråga [5.24] (Vilka kunskaper anser NI att en kock bör ha efter avslutad gymnasieutbildning på Hotelloch 
Restaurangprogrammet? 
Var vänliga att välj de fem (5) kategorier som Ni tycker är de viktigaste. Skriv en kort motivering.. Dietmatlagning) 
1. (21281243) 
2. (21023406) 
3. (21022331) 
6. Vilka krav tror NI att framtiden kommer att ställa på kockarna? 
1. det ekonomiska kommer att styra mera. tror också att det blir viktigt att kunna den traditionella matlagningen tex. 
husmanskost, 
regionala rätter. (21022079) 
2. framför allt att de valt att bli kockar, dvs har intresse och vill utvecklas. Arbetsplatserna är inte intresserade av att vara dagis 
för 
skoltrötta. Det kostar oss tid, egen arbetstid men oxå en potentiell arbetskraft i framtiden. (21022128) 
3. att både kunna varm och kallkök samt baka, beställa varor och egenkontroll. (21022231) 
4. jobba snyggare (21022272) 
5. mer kunskaper om lagar och specialkoster ( 21022331) 
6. att de blir bättre på grunderna i matlagningen samt att de vet mer om angränsande yrken i branschen (21022384) 
7. mer ekonomi och kalkylering (21022464) 
8. ekonomi och samarbete ( 21022541) 
6. Vilka krav tror NI att framtiden kommer att ställa på kockarna? 
1. det ekonomiska kommer att styra mera. tror också att det blir viktigt att kunna den traditionella matlagningen tex. 
husmanskost, 
regionala rätter. (21022079) 
2. framför allt att de valt att bli kockar, dvs har intresse och vill utvecklas. Arbetsplatserna är inte intresserade av att vara dagis 
för 
skoltrötta. Det kostar oss tid, egen arbetstid men oxå en potentiell arbetskraft i framtiden. (21022128) 
3. att både kunna varm och kallkök samt baka, beställa varor och egenkontroll. (21022231) 
4. jobba snyggare (21022272) 
5. mer kunskaper om lagar och specialkoster ( 21022331) 
6. att de blir bättre på grunderna i matlagningen samt att de vet mer om angränsande yrken i branschen (21022384) 
7. mer ekonomi och kalkylering (21022464) 
8. ekonomi och samarbete ( 21022541) 
9. att de har ett större intresse (21023406) 
10. Högre krav på hygienhantering/egenkontroll. Större kunskap om allergier och specialkost. Med dagens "slimmade" 
organisationer 
måste en kock i högre utsträckning jobba självständigt och ta större ansvar. (21023550) 
11. flexibilitet (21023608) 
12. Hög kvalité, renlighet o miljötänkande (21117416) 
13. Mer genomtänkt arbete med menyer och råvaror, närproducerat mm. (21117632) 
14. Stort eget ansvar för ekonomi, miljömedvetenhet (21117767) 
15. Stor flexibilitet (21117814) 
16. Effektivitet (21117891) 
17. Flexibilitet. Kunna förstå helheten och kunna rycka in överallt (21117918) 
18. Hälsa och trendmat (21117987) 
19. egenkontrollen viktig. Värna om den "sunda" stilen i matlagningen. Hygienen personlig och maten viktig, (21117961) 
20. Stor flexibilitet (21118030) 
21. miljötänk,hälsa, ekonomi, kund/gästanpassning, flexibel, bred baskunskap, internationellt tänk såväl som regionalt, 
kunskaper om 
allergier och specialkost. ( 21118055) 
22. Framtiden kommer att ställa etiska krav på alla. För en kocks del blir det val av råvaror som blir viktiga(krav etc etc) 
(21118070) 
23. Att vara flexibel och kunna lita av varje (21118233) 
24. att man är villig att jobba med allt, från disken till baren. ekonomisk(snål). påläst om allergier. (21118189) 
25. Hälsosam matlagning, "nyttig medveten" mat. Social kompetens, mer ekonomisk matlagning eftersom dyrare råvaror 
används. ( 21118320) 
26. Trendmatlagning och datavana kommer mer och mer ( 21187220) 
27. Man måste vara flexibel och villig att arbeta. (21187334) 
28. socialkompetens, jobba med gäster, ekonomi ( 21187563) 
29. inte en aning (21280886) 
30. kunna arbeta ekonomiskt egenkontrollen kommer att bli viktigare (21280984) 
31. grunderna till matlagningen ( 21281243) 
32. ekonomi och husmanskost ( 21281458) 
33. de bör lära sig grunderna i matlagningen först (21281513) 
34. en kock bör kunna lite av varje sorts matlagning. Att man tar ansvar och arbetar ekonomiskt (21281621) 
35. hygienen, ny lagar kommer hela tiden och det är viktigt att veta riskerna som finns om man inte sköter hygienen. 
(21281749) 
36. Måste kunna arbeta självständigt (21295706) 
37. Kunna så mycket som möjligt (21295833) 



38. att kunna tillgodose alla kunders krav och att vara flexibel (21317477) 
7. Finns det någon annan eller andra kunskaper som en nyutbildad kock bör ha med sig ut i arbetslivet? 
1. borde ha mer vana, praktiken borde vara mer (21022016) 
2. Att arbeta ekonomiskt. Få lära sig att man tar tillvara det mesta. Lära sig att restaurangbranschen inte är ett "glidarjobb". 
Mycket tungt 
jobb som, om man har tur, är ambitiös och är duktig leder till bra jobb. ( 21022079) 
3. Att hela restaurangen (all personal) är ett TEAM, dvs ingen klara sig utan den andre samt att gästen=vår LÖN. 
Specialkoster, inget 
besvär utan utmaning att kunna och känna till. (21022128) 
4. grunderna i svens och europeisk mat är ett måste (21022231) 
5. social kompetens ( 21022272) 
6. att kökets uppgifter oftast sköts gemensamt men man har små ansvarsområden. ( 21022331) 
7. det är viktigt att ha klart för sig att yrket är stressigt och alla moment i matlagningen är inte så glamorösa. (21022384) 
8. positivitet och lojalitet (21022464) 
9. medvetande om att uppoffringar krävs och att man måste jobba hårt för att komma vidare. Respek och passion (21022541) 
10. jag tycker det är ett plus om kockar kan specialkost (gluten och laktos). Vet hur hanteringen ska vara, kan snabbt hitta på 
maträtter 
när nån kommer som t.ex. är gluten eller laktos. (21023406) 
11. Kunskaper kan vi på arbetsplatserna oftast lära ut och förbättra. Däremot är det viktigt att i tidigt stadium få eleverna att 
förstå vad 
kockyrket innebär så de inte kommer ut i arbetslivet och tröttnar med en gång. (21023550) 
12. Socialkompetens. Vilja att lära sig nya saker. Ödmjukhet. (21023608) 
13. Nyfikenhet och öga för detaljer (21117632) 
14. Social kompetens och samarbetsförmåga, lyhörd ( 21117767) 
15. Stor nyfikenhet (21117814) 
16. Gedigna grundkunskaper (21117918) 
17. Samarbetsvillig (21117987) 
18. Arbeta både i grupp och självständigt. Kunna inköpsbiten. (21117961) 
19. Ödmjukhet (21118030) 
20. arbetstempo, råvarukunskap, komma i tid och intresse, nyfikenhet att ständigt lära sig nya saker. se ovan (21118055) 
21. Även om jag inte markerat det tidigare blir det viktigt för alla kök att åtminstone ha någon som har speciellt goda 
kunskaper i 
specialkosten. Ödmjukhet är en bra "egenskap" att ha med sig. (21118070) 
22. Veta om att det är ett tufft yrke (21118233) 
23. Praktik! Att veta vad det innebär att stå i ett alacarte kök vad gäller tempo,planering (21118320) 
24. Baskunskaper i matlagning efter som att alla restauranger gör olika ( 21187220) 
25. Kärlek och vilja till matlagning, det är inget som man kan få i skolan, det är något man måste ha intresse för att skapa. 
(21187334) 
26. bra attityd arbetsvillig (21187563) 
7. Finns det någon annan eller andra kunskaper som en nyutbildad kock bör ha med sig ut i arbetslivet? 
1. borde ha mer vana, praktiken borde vara mer (21022016) 
2. Att arbeta ekonomiskt. Få lära sig att man tar tillvara det mesta. Lära sig att restaurangbranschen inte är ett "glidarjobb". 
Mycket tungt 
jobb som, om man har tur, är ambitiös och är duktig leder till bra jobb. ( 21022079) 
3. Att hela restaurangen (all personal) är ett TEAM, dvs ingen klara sig utan den andre samt att gästen=vår LÖN. 
Specialkoster, inget 
besvär utan utmaning att kunna och känna till. (21022128) 
4. grunderna i svens och europeisk mat är ett måste (21022231) 
5. social kompetens ( 21022272) 
6. att kökets uppgifter oftast sköts gemensamt men man har små ansvarsområden. ( 21022331) 
7. det är viktigt att ha klart för sig att yrket är stressigt och alla moment i matlagningen är inte så glamorösa. (21022384) 
8. positivitet och lojalitet (21022464) 
9. medvetande om att uppoffringar krävs och att man måste jobba hårt för att komma vidare. Respek och passion (21022541) 
10. jag tycker det är ett plus om kockar kan specialkost (gluten och laktos). Vet hur hanteringen ska vara, kan snabbt hitta på 
maträtter 
när nån kommer som t.ex. är gluten eller laktos. (21023406) 
11. Kunskaper kan vi på arbetsplatserna oftast lära ut och förbättra. Däremot är det viktigt att i tidigt stadium få eleverna att 
förstå vad 
kockyrket innebär så de inte kommer ut i arbetslivet och tröttnar med en gång. (21023550) 
12. Socialkompetens. Vilja att lära sig nya saker. Ödmjukhet. (21023608) 
13. Nyfikenhet och öga för detaljer (21117632) 
14. Social kompetens och samarbetsförmåga, lyhörd ( 21117767) 
15. Stor nyfikenhet (21117814) 
16. Gedigna grundkunskaper (21117918) 
17. Samarbetsvillig (21117987) 
18. Arbeta både i grupp och självständigt. Kunna inköpsbiten. (21117961) 
19. Ödmjukhet (21118030) 
20. arbetstempo, råvarukunskap, komma i tid och intresse, nyfikenhet att ständigt lära sig nya saker. se ovan (21118055) 
21. Även om jag inte markerat det tidigare blir det viktigt för alla kök att åtminstone ha någon som har speciellt goda 
kunskaper i 
specialkosten. Ödmjukhet är en bra "egenskap" att ha med sig. (21118070) 
22. Veta om att det är ett tufft yrke (21118233) 
23. Praktik! Att veta vad det innebär att stå i ett alacarte kök vad gäller tempo,planering (21118320) 
24. Baskunskaper i matlagning efter som att alla restauranger gör olika ( 21187220) 
25. Kärlek och vilja till matlagning, det är inget som man kan få i skolan, det är något man måste ha intresse för att skapa. 
(21187334) 
26. bra attityd arbetsvillig (21187563) 
27. skola och arbetsliv skiljer sig mycket åt (21280886) 
28. att vara social och utåtriktad, inte stå i ett hörn med händerna i kors (21280984) 
29. att prata med folk, hålla föredrag, sälja, svara i telefon (21281145) 
30. en förståelse för arbetet, bra fart i sitt arbete. Kunnig och ödmjuk så att hon/han kan ta in tips och kritik. (21281243) 



31. tempo (21281458) 
32. stort intresse för mat och smak (21281513) 
33. kunna och ha gjort alla grundsåset, koka egen fond. Att alltid ha rent och snyggt omkring sig. (21281621) 
34. Alltid visa ett intresse och komma överens med arbetskamrater (21295706) 
35. I och med mitt arbete i lunchrestaurang så tycker jag att enkla maträtter är viktigt att kunna. Att man inte ska va rädd för att 
göra allt 
inom yrket, inte bara matlagning. (21295907) 
36. att alla jobb inte är roliga , men alla jobb ger rutin och kunskper som du bär med dig och kommer att ha nytta av. 
(21317477) 
8. Vad anser NI att skolan bör lära ut till sina kockelever? 
1. respekt och yrkesstolthet (21022016) 
2. se ovan (21022079) 
3. samarbete, sök kunskap, vara nyfiken på livet. Lär basic om mycket, spets om lite. Vara intresserade och ödmjuka. 
(21022128) 
4. att komma i tid och inte stå med händerna i fickorna (21022231) 
5. se ovan (21022272) 
6. verkligheten inom restaurangbranschen = stressen, "blicken", arbetstider, matlagning inom restaurangbranschen. ( 
21022288) 
7. grunderna i matlagningen så att man får något att bygga på när man kommer ut i arbetslivet. (21022384) 
8. det viktigaste som jag ser det, är att kunna tänka ett steg längre, vad som händer i morgon och vad jag kan göra med det 
som blir 
över. Men sedan tycker jag även att man bör kunna räkna ut hur mycket som går åt. (21022464) 
9. mer praktiska övningar i hur man uppnår mål i en grupp. Man är ju sällan ensam i ett kök. (21022541) 
10. Passa tider. Grunderna i matlagning (21023406) 
11. Vett och etikett samt att man måste respektera framtida kollegor oavsett position. (21023550) 
12. Grunderna i matlagning och köksarbete. (21023608) 
13. Jag anser att skolan bör lära ut grunderna i de olika momenten( restaurangkök, storkök, kallkök) och sedan i trean ska 
man kunna 
inrikta sig mer i det man vill rikta sig mot. (21023664) 
14. Stresstålighet. att lära sig genom att observera (21117416) 
15. Att det är ett relativt tufft arbete (21117632) 
16. Lite mer modern mat (21117724) 
17. Grunden i mat, hygien, ekonomi (21117767) 
18. Lyssna, fråga mycket (21117814) 
19. Livsmedelshygien. Känsla o kunskap om råvaran ( 21117918) 
20. Arbetsmiljö och renlighet (21117987) 
21. Sunt förnuft räcker sen är det upp till var och en (21117961) 
22. Baserna i matlagning, fonder, styckning etc. (21118030) 
23. grunder i matlagning, svenska traditioner och utländska influenser. Råvarukunskap. Viktigt att veta hur en råvara beter sig 
vid 
tillagning, då kan man oxå hitta på nya sätt att laga den. Tempo men samtidigt fokus och noggranhet. (21118055) 
24. De saker jag nämnt. Den sociala förmågan är nog viktigast i mina ögon. (21118070) 
25. Grundmatlagning och grundförutsättningar i det sociala spelet ( 21118233) 
26. Hur man använder kniv + vad kniven används till. Ha en genomgång om allergier. Att det man gör mest är STÄDA. Lära ut 
trender. 
Trender kommer och går medan husmanskost består. ( 21118189) 
27. Att i verkligheten har man inte hur mycket tid som helst till varje rätt, det är stundvis mycket högt tempo i ett kök och då 
måste man 
kunna växla upp, men bibehålla kvaliten! (21118320) 
8. Vad anser NI att skolan bör lära ut till sina kockelever? 
1. respekt och yrkesstolthet (21022016) 
2. se ovan (21022079) 
3. samarbete, sök kunskap, vara nyfiken på livet. Lär basic om mycket, spets om lite. Vara intresserade och ödmjuka. 
(21022128) 
4. att komma i tid och inte stå med händerna i fickorna (21022231) 
5. se ovan (21022272) 
6. verkligheten inom restaurangbranschen = stressen, "blicken", arbetstider, matlagning inom restaurangbranschen. ( 
21022288) 
7. grunderna i matlagningen så att man får något att bygga på när man kommer ut i arbetslivet. (21022384) 
8. det viktigaste som jag ser det, är att kunna tänka ett steg längre, vad som händer i morgon och vad jag kan göra med det 
som blir 
över. Men sedan tycker jag även att man bör kunna räkna ut hur mycket som går åt. (21022464) 
9. mer praktiska övningar i hur man uppnår mål i en grupp. Man är ju sällan ensam i ett kök. (21022541) 
10. Passa tider. Grunderna i matlagning (21023406) 
11. Vett och etikett samt att man måste respektera framtida kollegor oavsett position. (21023550) 
12. Grunderna i matlagning och köksarbete. (21023608) 
13. Jag anser att skolan bör lära ut grunderna i de olika momenten( restaurangkök, storkök, kallkök) och sedan i trean ska 
man kunna 
inrikta sig mer i det man vill rikta sig mot. (21023664) 
14. Stresstålighet. att lära sig genom att observera (21117416) 
15. Att det är ett relativt tufft arbete (21117632) 
16. Lite mer modern mat (21117724) 
17. Grunden i mat, hygien, ekonomi (21117767) 
18. Lyssna, fråga mycket (21117814) 
19. Livsmedelshygien. Känsla o kunskap om råvaran ( 21117918) 
20. Arbetsmiljö och renlighet (21117987) 
21. Sunt förnuft räcker sen är det upp till var och en (21117961) 
22. Baserna i matlagning, fonder, styckning etc. (21118030) 
23. grunder i matlagning, svenska traditioner och utländska influenser. Råvarukunskap. Viktigt att veta hur en råvara beter sig 
vid 
tillagning, då kan man oxå hitta på nya sätt att laga den. Tempo men samtidigt fokus och noggranhet. (21118055) 



24. De saker jag nämnt. Den sociala förmågan är nog viktigast i mina ögon. (21118070) 
25. Grundmatlagning och grundförutsättningar i det sociala spelet ( 21118233) 
26. Hur man använder kniv + vad kniven används till. Ha en genomgång om allergier. Att det man gör mest är STÄDA. Lära ut 
trender. 
Trender kommer och går medan husmanskost består. ( 21118189) 
27. Att i verkligheten har man inte hur mycket tid som helst till varje rätt, det är stundvis mycket högt tempo i ett kök och då 
måste man 
kunna växla upp, men bibehålla kvaliten! (21118320) 
28. Att saker kan göras på mer än ett sett. Det funkar inte alltid att följa bonde praktiken, ibland måste man fuska, alla gör det 
även om 
de inte erkänner det. (21187220) 
29. Baskunskaperna: Låt eleverna få exprementera fritt det lär man sig mest på. (21187334) 
30. se ovan (21187563) 
31. skola och arbetsliv skiljer sig åt (21280886) 
32. fråga mycket (21280984) 
33. praktisera på många ställen ( 21281145) 
34. mer respekt och mer inspration för yrket, få dem att brinna för det!! Visa mer! som t.ex. färska kryddor m.m. (21281243) 
35. varsamhet om råvaror (21281458) 
36. basmatlagning ( 21281513) 
37. Bra varierad matlagning, ekonomiskt tänk, egenkontroll och hygien. (21281621) 
38. att man måste ha ett stort intresse för yrket för att komma någonstans.Inte lägga för stor vikt på 
trend/tävlingsmatlagningen utan 
fokusera på lära ut grunderna först. (21281749) 
39. Det är svårt att säga, att prata om att arbete inom restaurang ät tufft. Bra samarbete mellan skola och branch krävs. 
(21295706) 
40. Alla grunder (21295833) 
41. att visa sitt intresse och vara engagerad. Grundläggande matlagning och hantering av redskap(finliret kommer med 
rutinen). Vikten 
av HACCP. (21317477) 
9. Övriga kommentarer. 
1. att anställa en kock med socialkompetens, hög arbetsmoral och ett genuint matintresse är mer aktuellt, då han kan lära sig 
av vår 
köksmästare ( 21022016) 
2. mer praktik, ett ställe per termin i halva tvåan och hela trean = tre praktik ställen på 1,5 år, praktik tre dagar i veckan. 
(21022288) 
3. det var svårt att endast välja 5 st. valda ut de som jag ansåg vara de viktigaste. De viktigaste är att komma i tid, att man vill 
och är 
intresserad. Det andra kommer med tiden ( 21022331) 
4. tog med de alternativ som är grunderna i en kocks uppgifter. (21022384) 
5. Man kan aldrig räkna med att få en färdigutbildad kock, men det man minst kan begära är att de åtminstone har intresse för 
den 
utbildning de går på. (21022464) 
6. Jag känner att eleverna inte är intresserad av yrket, för det första de säger när de kommer är, när får jag gå hem. och då 
har de oxå 
oftast kommit försent. Sen har rökningen väldigt stor del i deras liv, många rökpauser. (21023406) 
7. tog med de kunskaper som jag anser att en kock måste ha när de börjar jobba hos oss. ( 21023529) 
8. Det tar mer än 3år att bemästra kockyrket, när man slutar skolan är man ibörjan av sin yrkeskarriär. (21023608) 
9. trender lär sig kocken ute i arbetslivet, så skolan ska lära ut grunderna i matlagning. (21118189) 
10. Kockutbildningen borde vara mer praktik och mindre teori. (21187220) 
11. viktigast är ett verkligt intresse och nyfikenhet för att bli en bra kock. (21187625) 
12. ville ha med mer alternativ än fem, då dessa är det man behöver när man kommer ut i arbetslivet. (21280984) 
13. en engagerad och intresserad elev med liten kunskap är bättre än en ointresserad med mycket kunskap. ( 21317477) 
__ 
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