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Sammanfattning 

Hotell - och restaurangprogrammet på gymnasiet är en yrkesförberedande utbildning 
som ger eleven grundläggande kunskaper. Eleverna skall även förberedas för den 
bransch som väntar dem. Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad 
branschen ställer för krav på nyutbildade kockars kunskaper samt hur dessa krav 
förhåller sig till skolans styrdokument, dvs. att jämföra likheter och skillnader mellan 
de olika parterna.  

För att få branschens syn gjorde vi en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer. 
Vi har även gjort en dokumentanalys av hotell och restaurangprogrammets 
styrdokument. Här valde vi ut fem olika av karaktärsämneskurserna (Gastronomi : 
Maku 1203, Kallkök : Maku 1204 , Restaurang: Maku 1205, Restaurang påbyggnad: 
Maku 1206 och Restaurang och storkök B: 1208) för att inte bli breda i våra 
frågeställningar. För att styrka vår undersökning har vi också studerat tidigare liknande 
studier som är genomförda. 

De kompetenser och kvalifikationer som branschen söker hos nyutbildade kockar är 
mer baserat på det personliga planet med social kompetens, intresse och engagemang. 
Branschen menar att rena yrkeskunskaper kan förmedlas på arbetsplatsen om 
individen har rätt inställning. På flera sätt har branschen och skolan två olika synsätt. 
Där skolan står för det formaliserade kunskapen och branschen för den tysta 
kunskapen. 



 

 

 

 

Summary 

The hotel and restaurant program in school is an occupational preparing education 
which provides students with fundamental skills. Students need to be prepared for the 
industry that awaits them. The idea behind this survey is to find out what the industry 
demands of newly qualified chefs, but also to find out if those demands match the 
school’s main document, wether it’s possible to distinguish similarities and differences 
between both parties. 

To gain an eye view from the side of industry we did a qualitative survey 
encompassing interviews. We completed a document analysis of the hotel and 
restaurant program’s main document. To support our survey we have also studied and 
analysed previous surveys already completed. 

Those skills and qualifications that the industry is looking for in a newly qualified chef 
are based on a personal level in accordance with social skills, interest and involvement. 
The inference of the industry being that, occupational skills can be provided in the 
work place as long as the individual has the right attitude. On many levels the industry 
and school have different views, school going for the formal skill and industry leaning 
more toward the quiet skill. 

 
 



 

 

 

 

Abstract 

Hur stämmer kraven mellan skolans hotell- och restaurangprogram samt 
restaurangbranschen överens utifrån de styrdokument som utbildningen är uppbyggd 
av och hur representanter från näringslivet ser på vad som krävs av nyutbildade 
kockar. Undersökningen är genomförd enligt en kvalitativ metod bestående av 
intervjuer samt dokumentanalys. Studien visar på att skolan och branschen till stor del 
har två olika synsätt av de krav och kunskaper som ställs på nyutbildade kockar.  

Nyckelord: Hotell - och restaurangprogrammet, Restaurangbransch, Nyutbildade 
kockar, Yrkeskunskaper, Intresse, Engagemang,  



 

 

 

 

Förord 

Jaha, då var detta arbete äntligen färdigt, det ska bli skönt att få lägga det bakom oss. 
Samtidigt har det funnits vid vår sida en ganska så långt tid nu och det varit både 
givande, intressant att få arbeta fram det resultat som vi fått. Det examensarbete vi 
jobbat med under våren är slutfasen i vår utbildning till restauranglärare vid 
Linnéuniversitetet . Ytterligare en etapp av våra liv är avklarad, nu blickar vi framåt för 
att erövra mer kunskap inom skolan och restaurangvärlden. 

Först och främst vill vi tacka vår handledare Daniel Alvunger. Han har alltid funnits 
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spår när vi villat bort oss, tack Daniel för allt stöd du givit oss och för din kritiska och 
skarpa blick.  

Sedan vill vi givetvis tacka våra familjer som blivit ”drabbade” av detta arbete, tack för 
att ni visat förståelse, tålamod och empati, tack för att ni stått vid vår sida. Nu blir det 
pay back time. 

Sedan vill vi tacka de respondenter som ställt upp med information till arbetet och för 
er dyrbara tid. Det är varit mycket givande. Samt ett tack till alla kursare och kollegor 
som varit bollplank, ryggdunkare och för den uppmuntran vi fått av er. 
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1. Introduktion 

Vi är två studenter som går på yrkeslärarutbildningen vid Linneuniversitetet och har nu 
kommit fram till sista momentet, att skriva vårt examensarbete. Vi kommer båda två 
från restaurangbranschen där vi jobbat under många år. Nu har vi tagit steget in i 
skolans värld och utbildar elever för yrkesverksamhet inom restaurangbranschen, vilket 
vi upplever som oerhört inspirerande och givande. 

Eftersom vi båda har jobbat många år som köksmästare och därför varit ansvariga för 
personalen i köket vet vi att det många gånger kan vara ett problem att hitta ”rätt” folk 
och att skolans betyg inte alltid säger det man vill veta om personens olika kunskaper 
och kompetenser. En central fråga för oss som yrkeslärare är hur våra elever ska bli 
anställningsbara, dvs. att deras utbildning ska motsvara de krav på kunskaper som 
efterfrågas inom restaurangbranschen. När det var dags att välja ämne för 
examensarbetet ville vi därför undersöka vilka krav och kunskaper som näringslivet (i 
detta fall företrädare för restaurangbranschen) ställer på nyutbildade kockar samt hur 
dessa krav förhåller sig till skolans styrdokument.  

 

Vårt mål med denna undersökning är att kunna ge en bild av huruvida kraven från 
restaurangbranschen motsvarar de aspekter som tas upp i skolans styrdokument, eller 
om företrädare för branschen lyfter fram andra kunskaper som inte framkommer i 
styrdokumenten. Vår förhoppning med undersökningen är att den kan bli värdefull för 
oss i vårt arbete som restauranglärare, men givetvis också för andra verksamma lärare 
och blivande lärare på hotell- och restaurangprogrammet. 
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2. Bakgrund  

I följande kapitel vill vi ge en bakgrund till vår undersökning om de krav som ställs på 
nyutbildade kockar . I kapitlets första del beskriver vi Hotell och 
restaurangprogrammets uppbyggnad och skolans roll vid utbildning. Sedan ger vi en 
inblick i vad det finns för studier redan genomförda på närliggande områden. 
Bakgrunden avslutas därefter med begrepp som vi använder för vår studie om vilka 
krav som ställs på nyutbildade kockar. 

  2.1 Hotell och restaurangprogrammets struktur 

Sedan 1994 är hotell- och restaurangprogrammet en treårig, målstyrd och 
kursutformad utbildning. En elev som fullgjort sin utbildning kan få betyg i nästan 30 
olika kurser där åtta utgörs av kärnämnen. Elva av kurserna är gemensamma kurser 
varav tre av kurserna är inriktningskurser. Sedan har man möjlighet att välja tre till fyra 
valbara kurser med olika inriktningar samt att man ska göra tre till fyra individuella 
kursval (Gy 2000:09, s.15). Alla kurser räknas i poäng och för ett slutgiltigt betyg krävs 
2500 poäng varav 750 poäng måste vara kärnämnen (Gy 2000:09, s.15). En viktig del 
med utbildningen är att det ska vara en samverkan med näringslivet, därför omfattar 
utbildningen minst 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APU) där eleven får 
erfarenhet från olika arbetsplatser och får möjlighet att knyta ihop teori och praktik 
(Gy 2000:09, s.14). 

  2.2 Skolans roll 

Samhället och restaurangbranschen behöver duktiga, välutbildade och engagerade 
ungdomar. För att nå fram till detta har skolan till sin hjälp och som riktlinje 
styrdokument där programmålen och kursplanerna ingår. Viktigt är att man inte stirrar 
sig blind på dessa och ser dem som passiva skrifter utan att man jobbar aktivt med att 
konkretisera och utveckla dem för att möta arbetsmarknadens behov och krav på 
nyutbildad arbetskraft samt att man håller uppe kvaliteten på de utbildade (Tsagalidis, 
2008, s.24). Lärarnas sätt att omsätta skolstadgor och läroplaner i den grundläggande 
undervisningen är grunden för hur skolan lyckas med sitt uppdrag (Börlin, 2008, s.58).  

Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning bland annat har 
grundläggande kunskaper inom restaurangområdet, att eleven kan arbeta på ett 
serviceinriktat sätt och kan tillgodose de varierande behov som gästen har. Eleven skall 
dessutom ha ett ekonomiskt medvetande, ska kunna planera sitt arbeta på ett effektivt 
sätt samt ska kunna arbeta både på egen hand och i arbetslag på ett ansvarsfullt och 
yrkesmässigt sätt. (Gy, 2000, s.10). Eleven ska ha förmåga att diskutera och ta ställning 
till etiska frågor och förhållningssätt som rör yrkesutövningen, ha kännedom om 
arbetsmiljöfrågor som berör yrkesverksamheten samt kunna använda informations- 
och kommunikationsteknik (Gy, 2000, s.11). 
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 2.3 Tidigare studier 

Det saknas i mycket hög utsträckning tidigare forskning som rör förhållandet mellan 
skolan styrdokument och de krav som företrädare inom olika branscher ställer på 
nyutbildade yrkesmän. Forskningen har främst fokuserat på dels lärarens syn och 
förhållande till yrkeslivet, dels hur yrkesutbildningar förbereder elever för yrkeslivet. 
Därför tycker vi det skulle vara intressant att se om man kan få fram skillnader och 
likheter som kan vara givande för vårt framtida yrke som yrkeslärare. 

En av undersökningarna som inriktat sig mot lärarna är Jan Härdigs(1995) avhandling 
Att utbilda till arbetare om yrkeslärare, gymnasieskolans utbildning till byggnadsarbetare 
och deras relation till arbetslivet. Undersökningen omfattade lärare på gymnasieskolans 
bygg- och anläggningstekniska linje (Ba). Härdig konstaterar i sin avhandling att 
begrepp som kvalifikation, socialisation och reproduktion har ett stort värde i 
förhållande skola – arbetsliv. Detta är begrepp som går ihop och som behövs för en 
fungerande utbildning och för att uppfylla arbetsgivarens krav. I och med detta har 
skolan en viktig uppgift att förena yrkesutbildningen med kommande yrkesliv. Vad det 
gäller skolan möjligheter att genomföra en branschnära yrkesutbildning förekommer 
dock en hel del svårigheter. Härdig pekar i detta avseende på skolans återkommande 
problem med att få ekonomin att gå ihop. Det måste finnas material och verktyg för en 
bra utbildning. En annan erfarenhet som framkommer i Härdigs studie är att det 
många gånger kan vara svårt att hinna med alla olika moment i läroplanen. Detta kan 
bero på många olika yttre faktorer så som sjukdom, lov och olika längd för att 
genomföra uppgifter. Ytterligare orsaker till att utbildningen kan ha svårt att 
genomföras på bästa sätt kan vara att en stor del av eleverna som kommer in på 
yrkesutbildning inte sökt den i första hand utan i andra eller till och med tredje hand 
(1995 s. 17-18, 59-65, 142, 212 o. 221). 

Ett annat problem som mer har att göra med synen på elevens kunskaper hos 
yrkeslärarna är enligt Härdig(1995) att yrkeslärarna ofta varit många år inom skolan och 
därmed tappat begreppet om vilka krav som ställs på arbetskraften, alltså eleverna. 
Studien kommer fram till att kvaliteter hos elever som värdesätts högt hos är närvaro 
och punktlighet- egenskaper som mer direkt har med yrket att göra kommer först i 
andra hand. Detta tros bero på att de flesta av yrkeslärarna kommer från branschen. 
Trots att Härdigs undersökning berör byggutbildningen och fokuserar på lärarens syn 
är det möjligt att dra paralleller till hotell- och restaurangprogrammet samt finna delar 
som är relevanta för vår undersökning, inte minst när det gäller synen på att 
punktlighet och närvaro ansågs mer betydelsefullt än yrkeskunskaperna i sig (1995 s.6, 
17-18, 216). 

En annan undersökning som till skillnad från Härdigs studie fokuserar på både 
yrkeslärare och yrkeselever är Margreth Hills avhandling Kompetent för ”det nya 
arbetslivet”? Tre gymnasieklasser reflekterar över och diskuterar yrkesförberedande studier som kom 
ut 1998. Hills studie med elever på två industrilinjer och en livsmedelslinje samt deras 
lärare genomfördes under 1994. Avhandlingens syfte var dels att se hur dessa klasser 
inom yrkesförberedandeutbildning uppfattar sina år på gymnasiet, dels hur eleverna 
stärks till ansvarsfulla individer inom ramen för utbildningen samt hittar sin 
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vuxenidentitet. Studien syftade också till att ställa elevernas upplevelser mot de krav på 
kompetens som finns inom yrkeslivet(Hill 1998 s.12).  

Hill tar upp kompetens och kvalifikation som viktiga ord för yrkesutbildning och här 
har gymnasieskolan  en viktig uppgift i att socialisera och förbereda ungdomarna för 
arbetslivet samt att ungdomarna kommer ut med en bra kompetens som är anpassad 
för yrket.  Hill talar om personlig kompetens, praktisk yrkesrelaterad kompetens och 
socialkompetensen. Kompetensen är viktig för eleverna och i deras kommande yrke, 
de utvecklas i olika sammanhang inte enbart på utbildningen eller på arbetsplatsen . 
Ungdomarna kommer efter skoltiden att bedömas efter sina kompetenser både med 
uttalade och outtalade kriterier inför sin kommande yrkesverksamhet . En viktig punkt 
i Hills studie är i detta avseende att social kompetens är det viktigaste hos eleverna 
både i skolan och senare för arbetslivet . Denna kompetens betonas särskilt av 
arbetslivet som hellre ser en positiv, disciplinerad, solidarisk och ansvarstagande 
färdigutbildad elev med hyfsade yrkeskunskaper än en högutbildad person utan social 
kompetens(1998 s. 21, 33, 36-37, 97 o. 101). 

 

(HRF) Unionen samt Utbildningsrådet för Hotell och restaurang (UHR) är branschens 
gemensamma yrkesråd. Samverkan mellan fyra olika parter Sveriges Hotell- och 
Restaurangföretagare (SHR) Hotell och Restaurang Facket Kooperationens 
Förhandlingsorganisation(KFO).  UHR jobbar för att utveckla branschen man driver 
ett läromedelsföretag och jobbar aktivt med vidareutbildningar inom branschens olika 
yrken. Organisationen jobbar också med olika utredningar och framförallt för att 
analysera utbildningsbehovet (www.uhr.nu). 

Under år 2007 gjordes två olika studier en om utbildningsbehovet inom branschen och 
en om hur väl läroplanen stämmer överens med branschens krav. Detta är två 
undersökningar som är intressanta för vår studie eftersom syftet att se om läroplan och 
branschens krav stämmer överens motsvarar vår frågeställning. Därför har vi studerat 
dessa båda studier och här följer en kort sammanfattning av resultaten.  

Hotell och restaurangbranschen växer allt mer och är en viktig del inom 
turismnäringen. Därför behövs det välutbildad personal. Konkurrensen hårdnar även 
inom restaurangnäringen och kraven på personal stiger. De områden man framförallt 
önskar utbildad personal på är de generella områden som t.ex. ledarskap och 
arbetsorganisation. De mer branschspecifika har inte så hög efterfrågan. Tittar man 
specifikt på köksmästarnas önskemål om utbildningar är det också inom ledarskap, 
marknadsföring och kalkylering samt även fördjupade yrkeskunskaper (2007 s. 3, 7-8). 

I den andra studien som gällde hur väl läroplanen stämmer överens med branschens 
krav har man satt poäng på de olika momenten som bedöms i läroplanen. Här har man 
jämfört läroplanens, lärarnas och branschens poäng för att se om det stämmer 
överrens om hur viktiga de olika momenten är . Den stora skillnaden mellan skolans 
läroplan och branschens krav hittar man på bitar som Attityd, Kommunikation och 
Servicekänsla här vill branschen ha en mycket större vikt vid dessa moment än vad det 
står i läroplanen . När det gäller de olika momenten inom matlagning stämmer 
läroplanen och branschens krav bra överens . Branschen lägger däremot mer vikt än 
läroplanen vid moment som varmhållning och nedkylning av mat samt på hygien 
aspekten överlag . Slutsatsen i utredningen som kan användas i läroplansarbetet inför 

http://www.uhr.nu/
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GY2011 är att de moment som rör Attityd och Kommunikation bör få en stor vikt i 
kommande läroplan (2007 s.3-5, o. bilaga 3). Detta är slutsatser som är intressanta för 
vår undersökning, om de respondenter som medverkar i vår studie också har denna 
syn av vad som krävs av nyutbildade kockar. 

 

Under 2009 gjorde Daniel Andersson och Peder Ekman ett examensarbete på 
yrkeslärarutbildningen vid Växjö universitet. Titeln är Kockens kunskaper – Vad tycker 
krögare och lärare att en nybliven kock ska kunna?  Deras studier är byggda på branschens 
och lärarnas syn men är ändå intressant för vårt arbete eftersom den precis som vår 
studie handlar om hotell och restaurangprogrammet och innehåller en liknande 
frågeställning (2009 s. 1). 

Det resultat som Andersson och Ekman kommer fram till i sina studier är att från 
krögarnas sida där både köksmästare, kockar, ägare och restaurangchefer var 
representerade var de fem viktigaste kunskaperna: ett stort matintresse, bra social 
förmåga, ansvarstagande, att arbeta ekonomiskt samt egenkontroll. Några andra 
egenskaper som följde tätt efter var planeringsförmåga, självständighet, husmanskost 
samt god moral och etik. Lärarna hade rangordnat svaren lite annorlunda men snarlika. 
Stort matintresse var även här på plats ett följt av ansvarstagande, planeringsförmåga, 
bra social förmåga samt egenkontroll. Tätt följt av problemlösare, husmanskost, arbeta 
ekonomiskt samt självständighet . Deras slutsats är att den praktiska kunskapen är 
viktigast samt att man har ett stort matintresse. Något annat det fått fram i sina studier 
är att social förmåga samt ödmjukhet är viktiga kunskaper som en nyutbildad kock 
skall inneha, vilket kan vara viktigare än de rena matlagningskunskaperna (2009 s13, 18, 
29). 

Ett annat examensarbete som också gjordes under 2009 på lärarutbildningen vid 
Malmö högskola är Redo för anställningsbarhet efter gymnasiets Hotell & Restaurangprogram. 
Studien är gjord av Mikael Rosell Nilsson. Även denna studie är intressant att titta på 
för den är aktuell och berör Hotell och Restaurangprogrammet. Precis som i vår har 
Nilsson riktat in sig på restaurang men även serverings- och matsalsarbete. Studiens 
frågor är följande: ”Har personligheten någon betydelse vid anställningsbarheten? Vad 
gör en gymnasieelev anställningsbar efter Hotell & Restaurangprogrammet?” (s.8). 

För att besvara dessa frågor har Nilsson intervjuat branschfolk samt lärare på 
gymnasieskolan och genomfört enkätundersökningar . I sin studie kommer Nilsson 
fram till att intresse, fallenhet för yrket samt kunskaper är det viktigaste. Andra 
egenskaper som är förutsättningar för anställning är god samarbetsförmåga, att kunna 
kommunicera samt att vara flexibel och självständig (s.2, 24, 42 ). 

2.4 Centrala begrepp 

I vår undersökning ställer vi frågan vad en nyutbildad kock bör kunna men eftersom 
kunskapsbegreppet rymmer såväl teoretiska som praktiska dimensioner samt att det 
förekommer en rad olika begrepp när det handlar om att beskriva kunskap följer här 
en redogörelse för sådana begrepp. Dessa begrepp blir betydelsefulla för analysen av 
undersökningens resultat.  
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2.4.1 Kompetens och kvalifikation 

Ellström(1992) skriver i sin bok Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet om de olika 
begreppen: kompetns, kvalifikation och yrkeskunnande (på engelska används enbart 
ordet ”skill”). Begreppen har en viktig roll inom forskning om förändringar i 
arbetslivet, men är inte sällan mångtydliga och används ofta på ett otydligt sätt. Detta 
medför, enligt Ellström, att begreppet har en gemensam mittpunkt men också att varje 
begrepp har sin egen mening. Om man talar om någons yrkeskunnande, kompetens 
eller kvalifikation sker det alltid i samband med en uppgift av något slag. Alltså är man 
t.ex. kvalificerad för just den uppgiften, varpå man vid varje försök att beskriva 
begreppen behöver en viss uppgift att utgå ifrån (1992 s.19-20). 

För att ha några begrepp att utgå ifrån vid beskrivning av ordet kompetens kan ord 
som individ och arbete användas. Med arbete menas en mängd olika uppgifter och, 
eller problem som en individ har som mål att klara av. Både uppgiften och valet av 
arbetssätt kan vara från någon annan eller konstruerade av personen själv . Uppgiften 
kan lösas på olika sätt beroende av hur individen utför arbetet . I och med denna 
förklaring till ordet kompetens menar man individens förmåga att utifrån en given 
situation lösa problemet dvs.  att man på ett lyckat sätt utför arbetsuppgiften . Med 
ovanstående förklaring av begreppet kompetens innebär det att individen själv kan 
påverka sina arbetsvillkor (Ellström 1992 s.20-21, 27). En annan tyngdpunkt som 
innebär en distansering från det individcentrerade perspektivet har Göranzon(2009). 
Han visar på att det på en arbetsplats finns en gemensam kompetens vilket blir tydligt 
när någon lämnar sitt arbete och en del av den kollektiva kompetensen försvinner som 
den individen bär med sig i sitt huvud (s.108). Således väger den kollektiva 
dimensionen tungt för Göranzon, vilket är en viktig aspekt att ta fasta på när det 
handlar om arbetsplatser där relationer mellan människor och lagarbete är centralt. 

Precis som begreppet kompetens är även kvalifikation ett relationsbegrepp. Det anses 
vara som en bro mellan individens psykologiska förutsättningar och på det sätt arbetet 
är utformat. I detta begrepp flyttar man fokus från individen till uppgiften och arbetet 
samt de krav som ställs på individen.  En förklaring till begreppet kvalifikation är att 
det menas den kompetens som opartiskt behövs i och med arbetsuppgifternas 
utformning och som krävs av arbetsgivaren (Ellström 1992 s.29-30). 

Dessa båda begrepp har en betydande roll i vår undersökning för att få en förståelse 
för vad som kan innefattas i de krav som ställs på nyutbildade kockar. Begreppen 
Kompetens och Kvalifikation kommer att användas för att ge en bild av de krav som ställs 
och de yrkeskunskaper som branschen tycker att en färdig utbildad kock bör inneha 
för att bli anställningsbar på en restaurang. 

2.4.2  Yrkeskunnande  

Ett begrepp som är nära förknippat med kompetens och kvalifikation är 
”yrkeskunnande”. Liksom tidigare nämnda begrepp rymmer yrkeskunnande olika 
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dimensioner och har tillskrivits olika betydelser. Ellström (1992) urskiljer fem sådana 
huvudsakliga betydelser: 

 Yrkeskunnande som formell kompetens, dvs. den kompetens, som förvärvats genom formell 
utbildning, och som kan dokumenteras med betyg, intyg, diplom eller dylikt; 

 Yrkeskunnande som reell kompetens, dvs. den faktiska kompetensen, som en individ besitter, 
och som följaktligen individen potentiellt kan utnyttja för att lösa en uppgift eller utföra ett 
arbete; 

 Yrkeskunnande som utnyttjad kompetens, dvs. den kompetens, som individen besitter, och som 
dessutom kommer till faktisk användning i arbetet; 

 Yrkeskunnande som den kompetens som, i någon mening reellt krävs för att utföra arbetet på 
ett framgångsrikt sätt; 

 Yrkeskunnande som den kompetens som formellt eller informellt föreskrivs och efterfrågas för 
ett visst arbete (Ellström, 1992 s.38). 

Om man tittar på yrkeskunnandet som formell och reell kompetens är det de 
kompetenser som man fått genom någon form av utbildning och som kan styrkas med 
t.ex. intyg och betyg. Här menar Ellström (1992) att ett hinder kan vara hur 
arbetsmarknaden ser ut är det många sökande till ett jobb så krävs det att den formella 
kvalifikationen är högre. Ytterligare ett problem med de formella kraven kan vara att 
det ges en sned bild av de faktiska kraven som krävs för jobbet. Uppkomsten till det 
problemet kan vara att ansvariga på arbetsplatsen har svårt att veta vad de olika jobben 
verkligen kräver. Här kan de olika sociala aspekterna spela stor roll i vad för 
kvalifikation som verkligen behövs. Även hos individen finns skillnader som spelar roll 
i den reella kompetensen. Beroende på vad som lärdes ut på just den utbildningen samt 
att informellt lärande och olika icke formella utbildningar också har betydelse. Alltså 
kan den reella kompetensen enligt Ellström vara större än var de formella 
kompetensen visar(1992 s.39). 

En annan sak att belysa är om personalen verkligen använder sin kompetens i 
utförandet av sitt arbete. Ellström (1992) menar att här kan man titta på om 
kvalifikationskraven stämmer överens med det arbete som personalen utför och om 
man drar nytta av deras kompetens. Då avses den kompetens som individen använder 
sakligt i sitt utförande av uppgiften. Därför behöver inte den utnyttjade kompetensen 
vara den samma som arbetarens reella kompetens. Uppgifterna kan variera i 
svårighetsgrad, därför behöver kompetensen inte alltid användas i sin helhet. Olika 
saker som hör ihop med arbetaren och/eller arbetssituationen kan också påverka hur 
kompetensen kan användas i arbetet. Det kan vara svårigheter som medför problem 
för individens utsikter att behålla eller förbättra sin kompetens vid utförandet av sitt 
arbete. Det kan alltså finnas olika typer av problem som står i vägen för att använda 
individernas kompetenser på bästa sätt (1992 s.41-42). 

 

2.4.3  Tyst kunskap  

Den del av yrkeskunskapen som är outsagd och svår att uttrycka kallas” tyst kunskap”. 
För att förklara tyst kunskap kan man säga att det är ”att kunna göra något” ”( detta 
kallas ibland också för praktisk kunskap) i stället för ”att veta något. En punkt i 
yrkeskunskapens utformning är i vilken omfattning den innehåller tydlig teoretisk 
kunskap i förhållande till outsagd tyst kunskap (Ellström1992 s.51).  
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Degerblad (1988) skriver att vi får den tysta kunskapen genom att vara delaktig i något 
praktiskt arbete. Han förklarar också att för att ha kompetens i ett yrke behövs både 
den tysta kunskapen och den mer tydliga, dvs. den explicita kunskapen som vi får via 
språket i tal eller skrift. Det krävs även en teknisk och normativ sida av individen för 
en fullständig kunskap. Till den normativa delen räknas de både positiva och negativa 
förebilder som finns inom yrket. Detta är en typ av kunskap som vi ”känner till”. Till 
den tekniska delen räknas påståendekunskap och färdighetskunskap vilket innebär 
kunnandet att ”behärska de redskap” vilka används inom yrket (Degerblad 1988 s.80-
81).  

Illeris (2007) skriver om lärandet och i dess förhållande till vårt medvetande. I de olika 
forskningarna runt lärande framkommer det att vi som individer är medvetna om vårt 
eget lärande. Vi har även en förståelse och vet med oss att vi lärt oss något nytt. Men 
Illeris(2007) har som syfte i sin bok att pointera att vi kan lära oss olika saker utan att 
för den skull vara medvetna om att vi lärt oss något nytt vilket Illeris(2007) menar att 
vi med största säkerhet gör varje dag. Illeris (2007) menar att den tysta kunskapen 
inom lärande först kom fram i ljuset genom filosofen Polanyis som gjorde ett arbete 
om detta ämne. Med det menas att vi kan inneha kunskaper utan att vi för den skull 
kan sätta ord på den (Illeris 2007 s.31-31). 

Johannessen är en norsk filosof som också berör ämnet tyst kunskap i en artikel i 
tidskriften Dialoger (1988). Johannessen (1988) skriver mycket om hur viktigt språket är 
för vårt lärande. I hans artikel skriver han att det på senare år börjat bli aktuellt att 
nämna olika tysta kunskaper inom vetenskapsfilosofin. Det innebär att forskare och 
filosofer har uppmärksammat att det inte bara är påståendekunskapen, alltså den form av 
kunskap som tillfullo kan beskrivas med ord, som är den ensamma kunskap som enligt 
vetenskapen anses vara relevant . Vilket innebär att det blivit berättigat att tala om den 
tysta kunskapen även om det inte går att sätta ord på den.  

Ludwig Wittgenstein förekommer i många olika sammanhang när det gäller tyst 
kunskap han gjorde redan på 30-talet en analys av språket och Wittgenstein menade att 
det krävs någon form av tyst kunskap i vår användning av språket. Wittgenstein menar 
fortsättningsvis att vi genom handling eller ”praxis” ger mening till orden. Johannessen 
(1988) skriver om praxis- kunskap den form av kunskap som vi använder oss av när vi 

utför något praktiskt denna kan kategoriseras till tyst kunskap. Johannessen (1988) 
menar också att påstående kunskap ligger på en grund av tysta kunskaper. Med detta 
som bakgrund kan man hitta tyst kunskap på de områden där man hittar vanlig 
påståendekunskap. Enligt Johannessens (1988) slutsatser kan den tysta kunskapen 
spela en större roll framförallt inom yrkeskunnandet än den kunskap vi kan sätta ord 
på. Som slutord menar Johannessen (1988) att det inte finns en enkel lösning på att 
hitta den tysta kunskapen, olika områden måste granskas var för sig (Johannessen 1988 
s. 13,16-17, 20, 27). 

Inom forskningen kring yrkeskunnande har Backlund, Sjunnesson och Johansson 
utvecklat en modell som fördjupar och tydliggör aspekter av Johannessens och andra 
forskare inom områdets beskrivning av den tysta kunskapen. Framförallt beskriver 
Backlunds, Sjunnessons och Johanssons modell den tysta kunskapens förhållande till 
yrket och yrkeskunnandet samt hur dessa kan ses i relation till den mer traditionella 
kunskapssynen och uppfattningen av vad ett yrke består i. Enligt modellen nedan har 
vi under alla år utgått ifrån att våra inlärda kunskaper styr vårt arbete och att den 
inhämtade praktiska kunskapen eller tysta kunskapen inte är lika viktig. Detta har på 
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senare år många forskare så som bl.a. Johannessen frångått och ser vår yrkeskunskap 
den tysta kunskapen som kärnan och grunden till utförandet av framförallt praktiska 
yrken (Backlund 2006 s. 23-27). 

 

 

 

Traditionell kunskapssyn   Ny Kunskapssyn 

 

Utgångspunkten för Backlund, Sjunneson och Johansson är att ”verkligheten är inte 
regelbaserad, utan mänskliga handlingar, baseras på tolkningar, avvägningar, och omdöme” 
(Backlund 2006 s.24). På detta sätt ser de den praktiska erfarenheten, den tysta 
kunskapen som mittpunkt och den formaliserade kunskapen som ett stöd för 
utförandet av arbetet. En duktig yrkesman/kvinna är inte anvisad att följa regler utan 
kan överväga olika alternativ till genomförande. Individens instinkt kommer på detta 
sätt fram. I och med detta menar Backlund (2006) att expertens kunskaper är en del av 
individen (Backlund 2006 s. 23-27) och klargör relationen med att ”Inget 
yrkeskunnande består helt av tyst kunskap. Inget yrkeskunnande saknar inslag av tyst 
kunskap” (Backlund 2006 s.23). 
 

 

 

 

Formell 

Tyst Tyst 

 

Formell 

Formell Tyst 

Tyst kunskap om verksamheten 

är kärnan i yrkeskompetensen 

Allt är möjligt att formalisera 
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3. Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka krav köksmästare och restaurangägare 
ställer på nyutbildade kockar samt hur dessa krav förhåller sig till de styrdokument och 
mål som Skolverket satt upp för hotell- och restaurangprogrammets inriktning 
restaurang och måltidservice.  

De frågor vi önskar få svar på med följande undersökning är: 

 Vad ställer köksmästare och restaurangägare för krav och kunskaper på nyutbildade 

kockar ? 

 

 Vad säger skolans styrdokument och hotell och restaurangprogrammets kursplaner om 

vilka kunskaper en nyexaminerad elev ska ha med sig inom valda karaktärsämnen? 

 

 Hur förhåller sig kraven från branschföreträdarna till skolans styrdokument? Vilka 

skillnader/likheter finns? 

 

3.1 Avgränsningar 

 

Vi har valt att titta på inriktningen restaurang och måltidservice eftersom det är här 
kockar utbildas. Det är således med olika kockar/köksmästare och restaurangägare på 
restauranger vi kommer att göra undersökningen inom branschen, alltså inte mot 
inriktningen hotell. De restauranger vi har vänt oss till finns på fyra olika platser/städer 
i södra Sverige (små och mellan stora städer). Respondenterna som vi gjort 
undersökningen med har ansvar för anställning och/eller är med vid ny anställning av 
personal. 

För att inte bli för breda i våra frågeställningar har vi valt att koncentrera oss och titta 
närmare på enbart fem restaurangkurser. Kurserna är Gastronomi: Maku 1203, 
Kallkök: Maku 1204, Restaurang: 1205, Restaurang påbyggnad: 1206 och Restaurang 
och storkök B: Maku 1208 med fokus på restaurang. 
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4. Metod 

I följande kapitel kommer våra metoder att beskrivas och på vilka sätt vi gått tillväga i 
vårt arbete med detta examensarbete. De metoder vi valt och varför kommer att 
presenteras samt en beskrivning av tillvägagångssättet och vilka etniska överväganden 
som har tagits. Här presenteras också hur vi har bearbetat och analyserat insamlat 
material. Avslutningsvis presenteras och redogörs kritik mot valda metoder. 

 

4.1 Undersökningsmetoder 

I vår studie har vi använt oss av två olika metoder dels en intervjustudie av kvalitativ 
art samt gjort en analys av styrdokumenten så kallad dokument analys.  

4.1.1 Intervjuer 

Anledningen till val av en kvalitativt inriktad forskningsmetod är att vi med hjälp av 
djupintervjuer vid fysisk träff ville få fram branschens syn på de krav som ställs på en 
nyutbildad kock. De respondenter vi använt oss av kommer från restaurangbranschen 
som är en stressig bransch där man som köksmästare har många bollar i luften. Genom 
att genomfört intervjuer vid fysiska träffar tror vi oss på ett bättre sätt nått fram till 
respondenterna än om vi t.ex. genomfört en enkätundersökning som respondenterna 
kanske inte tagit sig tid att svara på i samma utsträckning.  För att få ett så bra och 
tydligt resultat som möjligt inom vår tidsram har vi genomfört åtta djupintervjuer. Via 
intervjuerna vill vi sedan få näringslivets synpunkter och vilka krav de ställer på 
eleverna efter utbildning. Vi har valt en halvstrukturerad intervjumetod eftersom det 
annars är risk att man hamnar för långt från ämnet men med möjlighet till att ställa 
följdfrågor. Vi har också valt att använda oss av öppna svar eftersom vi förväntar oss 
olika svar från intervjupersonerna (Carlström och Carlström Hagman 2006 s.188-189). 
I den halvstrukturerade intervjun ställs samma frågor till samtliga respondenter 
(Gillham 2008 s. 103). 

4.1.2 Dokumentanalys 

Valet av dokumentanalys som metod föll ganska naturligt eftersom vi ville få fram vad 
skolans styrdokument säger om de kunskaper en nyutbildad kock ska ha efter avslutad 
utbildning på hotell- och restaurangprogrammet. För att sedan också kunna göra en 
jämförelse mellan branschens krav och styrdokumenten har vi gjort en analys av valda 
kursplaner.  
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4.2 Urval och material 

Efter valet av olika metoder för vårt examensarbete var det dags att ta ställning till vilka 
respondenter som skulle väljas ut och vilka kursplaner som skulle användas i vår 
studie. 

4.2.1 Respondenterna  

Respondenterna har valts ut efter urval vid kvalitativa studier (Carlström, Carlström 
Hagman, 2006 s. 293-296) för att få bästa spridning och ett så heltäckande resultat som 
möjligt. Respondenterna är köksmästare och restaurangägare med en stor och lång 
erfarenhet av restaurangyrket samt med erfarenhet av att jobba aktivt med nyutbildade 
kockar. Respondenterna ansvarar även för anställningar eller är med vid 
nyanställningar av kockar på sina arbetsplatser. Många av dem har även en inblick i hur 
restaurangskolorna arbetar och känner till deras verksamhet samt att de har en bra 
relation och kommunikation med restaurangskolorna då de tar emot restaurangelever.  

Respondenterna är verksamma inom restaurangbranschen och verksamma på fyra 
olika orter i södra Sverige: tre medelstora städer (50000 - 60000 inv.) och en mindre 
stad (18000 inv.). Respondenterna har vi fått fram genom våra personliga kontakter 
samt användandet av White Guide 2009. White är en guide som listar Sveriges bästa 
restauranger och ges ut varje år. Vi har valt de restauranger med bra standard och 
tydliga mål eftersom vi där tror oss ha lättare att hitta branschfolk med erfarenhet och 
goda kunskaper om de krav som ställs på nyutbildade kockar. 

4.2.2 Styrdokumenten 

Vi valde här ut fem av hotell och restaurangprogrammets olika karaktärsämnen och har 
även analyserat kursmålen. De kurser vi valt är Gastronomi: Maku 1203, Kallkök: 
1204, Restaurang: Maku 1205, Restaurang påbyggnad: Maku 1206, Restaurang och 
storkök B: 1208 och där med fokus på restaurang.   En annan anledning att vi just valt 
ut de fem kurserna är att de mest vänder sig mot restaurangbranschen och i störst 
utsträckning kan anses motsvara arbetslivet och respondenternas vardag. Därför är det 
kurser som bäst kan jämföras med de synpunkter som förs  fram av respondenterna 
från restaurangbranschen. 

 

4.3 Genomförande av undersökningarna 

 Efter att vi kommit fram till vilka metoder vi skulle använda oss av började vi med 
intervjuerna och därefter jobbade vi parallellt med att analysera styrdokumenten och de 
valda kursplanerna. 
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4.3.1 Intervjuer  

Arbetet påbörjades med inläsning av hur kvalitativ metod fungerar och hur man tar 
fram bra frågor till en halvstrukturerad intervju med öppna svar därefter gjorde vi en 
intervjuguide. Den har vi utformat för att försöka få så heltäckande svar på vår studie 
som möjligt, med uppdelande av frågorna i olika rubriker . Vi har även använt oss av 
Kvales och Brinkmanns (2009) råd vid framställning av frågor till en intervju (s. 150-
157). Vi har sedan testat frågorna och läst dem högt vid flertalet tillfällen för att se om 
det låter bra och om det är enkelt att förstå vad vi menar. För att slutgiltigt se om 
frågorna fungerade och var förståeliga gjorde vi en pilotstudie. Den visade på att 
frågorna fungerade väl och föranledde endast ett par smärre ändringar i frågorna 
(Gillham, 2008 s.42-44, 108). 

Därefter valdes respondenter ut och vi kontaktade dem via telefon och beskrev vad 
syftet med vår studie är och hur vi tänkt genomföra intervjuerna. När respondenterna 
tackat ja till att medverka i vår studie bestämde vi plats och tid som passade dem . Där 
efter mailade vi ut intervjuguiden tillsammans med ett följebrev som beskrev syftet 
igen och med våra kontaktuppgifter (se bilaga 1&2). Därmed fick respondenterna 
möjlighet att förbereda sig inför intervjun (Gillham 2008 s.31). 

Vid genomförandet av intervjuerna har vi varit på respondenternas arbetsplatser vid en 
tidpunkt som passade dem bra, och i en miljö där respondenterna kände sig hemma. 
Intervjuerna har spelats in så att vi vid intervjutillfället hade möjlighet att vara fullt 
fokuserade på samtalet och hur respondenterna reagerade. Vi har följt intervjuguiden 
och gjort tillägg av följdfrågor där det känts givande och behövts för att förtydliga 
svaren. Vi har under intervjutillfällena undvikit ledande frågor för att inte lägga svaren i 
munnen på respondenterna. Intervjuerna har tagit mellan 30 och 60 minuter att 
genomföra beroende av hur uttömmande svar och hur mycket följd frågor som ställdes 
vid intervju tillfällena. Respondenterna har alla fått möjlighet att se intervjuerna i sin 
helhet och även det färdiga resultatet (Gillham 2008 s.11-114). 

 Efter genomförandet av intervjuerna har vi transkriberat alla intervjuer i stort sett 
ordagrant med undantag av ett par ställen där intervjuerna svävat ut långt från ämnet 
(Tholander, Cekaite 2009 s.157). De åtta intervjuer vi genomfört och transkriberat har 
blivit mellan sex och tio sidor text per intervju. För att ha intervjutillfället i färskt 
minne och för att få med så mycket av känslan från intervjun har vi transkriberat 
intervjuerna näst kommande dagar efter intervjutillfället. Vi har transkriberat alla åtta 
intervjuer på samma sätt och kontrollerat att vi följt samma mönster för att underlätta i 
vårt analysarbete (Gillham 2008 s. 165-170). Därefter har vi att analyserat och jämfört 
intervjuerna för att senare kunna använda resultatet i vår diskussion (Carlström och 
Carlström Hagman2006 s.423). 

4.3.2 Styrdokument  

 När vi bestämt oss för att genomföra en dokumentanalys tittade vi på skolverkets 
hemsida vilka kurser som är aktuella för vår studie och ge oss bra information till vår 
analys (Carlström, Carlström Hagman 2006 s. 181). Detta arbete påbörjade vi parallellt 
med intervjuerna. För att sedan kunna presentera ett resultat från styrdokumenten har 
vi granskat hotell- och restaurangprogrammets mål och kurser som rör 



 

 

                                                                               14 

                                                   Annika Fornander Johan Granlund 

 

karaktärsämnena och valt ut fem olika restaurangkurser. Dessa dokument används av 
lärarna på hotell- och restaurangprogrammet för att planera sin undervisning och lägga 
upp utbildningen. Det är med hjälp av programmål och kursplaner som eleverna får 
den kunskapen tillförd som enligt styrdokumenten är den viktiga.  

4.4 Etiska överväganden 

De respondenter som medverkar i vår undersökning kommer att behandlas helt 
konfidentiellt. Inga namn på respondenter eller restauranger kommer att förekomma, 
heller inga detaljer som kan avslöja respondenternas identitet. I transkriberingen av 
intervjuerna har vi valt att kalla dem för bokstäver och redan i det stadiet tagit bort 
data som kan avslöja deras identitet. Detta för att vi ska vara säkra på att alla de krav 
som ställ när man genomför en studie har uppföljts och för att respondenterna ska 
känna sig trygga och inte behöva vara rädda att bli igenkända . 

Vi har följt de forskningsetiska principer som finns framtaget av vetenskapsrådet så 
som informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet – forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet 2009 s.7) . Detta krav innefattar att vi innan 
intervjutillfällena har informerat respondenterna om vårt mål med undersökningen och 
hur vi ska använda respondenternas svar. Vi har också upplyst respondenterna om att 
det är friviligt och att de har möjlighet att avbryta sin medverkan under arbetets gång. 

Samtyckeskravet – deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan 
(2009 s.9). Vilket vi i vår undersökning redan vid första kontakten med respondenterna 
tog fasta på och självklart lät respondenterna ge sitt samtycke till intervjun. 

Konfidentialitetskravet – uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan ta del 
av dem (2009 s.12). I vår undersökning har vi tagit bort namn och uppgifter som kan 
avslöja vilken respondenten är eller på vilken restaurang respondenten är verksam på.  

Nyttjandekravet – Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål (2009 s.14). De få uppgifter vi vid intervju tillfällena fick om 
respondenterna har vi inte använt i vår rapport på ett sådant sätt att man kan koppla 
dem till någon speciell respondent. 

 

4.5 Databearbetning 

För att få ett lättöverskådligt resultatkapitel har vi delat upp resultatet i tre delar: 
intervjudel, skolans styrdokument samt likheter och skillnader. Här följer en förklaring 
till bearbetning av de tre olika delarna och hur vi har analyserat för att kunna 
sammanställa vårt resultat. 
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4.5.1 Intervjuer 

Efter transkriberingen av intervjuerna har vi bearbetat dem efter teman och letat efter 
svar som sticker ut och skiljer sig åt, vilka nyanser det finns i svaren och hur lika de är. 
Vi har sedan med utgångspunkt i intervjuguidens rubriker sammanställt svaren i en 
text och understryker och på ett tydligt sätt illustrerar de svar som vi fått fram med 
citat.  

4.5.2 Dokumentanalys 

Efter genomgång av intervjuerna har vi sedan analyserat de fem kursplaner vi valt ut 
(se bilaga 3) samt hotell- och restaurangprogrammets mål. Vi har även här lyft fram 
olika teman efter samma rubriker som i intervjuresultatdelen för att få en röd tråd i 
texten och för att få det så förståeligt som möjligt. Här har vi lyft fram de saker som 
eleverna skall lära sig enligt kursplanemålen och enligt hotell - och 
restaurangprogrammets struktur.  

4.5.3 Likheter och skillnader  

När de båda första delarna i resultatet var färdigt granskade vi sedan likheter och 
skillnader i resultaten. Vad som var likt i respondenternas svar i förhållande till 
kursmålen och vad som skilde sig åt i deras svar. I denna del av resultatet har vi valt att 
frångå tidigare rubriker och enbart valt en med skillnader och en med likheter för att 
på så sätt göra texten lätt och tydlig att förstå för läsaren.  

4.6 Metodkritik 

Eftersom vi gör undersökningen med ett visst antal respondenter från näringslivet vet 
vi att denna studie inte är heltäckande och att undersökningens resultat inte ger en 
generell bild av köksmästares och restaurangägares syn på de krav som ställs på 
nyutbildade kockar i riket som helhet. Resultatet hade kunnat bli annorlunda om vi 
gjort en undersökning och vänt oss till köksmästare och restaurangägare i hela Sverige. 
Inte desto mindre kan svaren ge indikationer och kännetecknas av tendenser som kan 
jämföras med resultat som framkommit i andra liknande studier.  

En tänkbar felkälla är att även om intervjuerna genomförts vid fysiska träffar och 
spelats in i sin helhet så finns möjligheten att vi tolkat respondenternas svar 
annorlunda och att vi och respondenterna har olika uppfattning om vissa begrepp. 
Dock bör det framhållas att respondenterna har kännedom om gymnasieskolans hotell 
– och restaurangprogram och den arbetsförlagda utbildningens roll. Därför bör 
förutsättningarna för eventuella missförstånd betraktas som minimala. 

Ett problem som vi upptäckt under undersökningens gång är att vi begränsat oss med 
fem olika kursplaner medan respondenterna tänker på hotell - och 
restaurangprogrammets struktur i sin helhet. Trots att de kurser vi valt att undersöka 
och jämföra med bäst motsvarar arbetslivet har vi mot bakgrund av vår upplevelse 
varit uppmärksamma vid analysen av svaren och sammanställning av resultatet.   
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Gillham (2008) skriver om ”förutfattade meningar” något vi som kommer ifrån 
branschen fått jobba med att inte ha under arbetet med denna studie . Gillham (2008) 
menar att vi gör en bedömning innan vi tar oss an en uppgift och att vi inte kan 
undvika att förstå något nytt utifrån något befintligt. Gillham (2008) menar också att 
det inte måste vara enbart negativt men att vi bör vara medvetna om detta faktum och 
även vara observant på nya upptäckter och betydelser (s.26-27). 
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5. Resultat 

Resultatet är uppdelat i tre olika rubriker, den första delen är resultaten från 
intervjuerna vi gjorde med respondenterna och deras krav och tankar om vad en 
nyexaminerad kock bör kunna. Den andra delen beskriver vad styrdokumenten säger 
vad en nyexaminerad kock skall kunna i de olika kurserna vi har fördjupat oss i. Den 
tredje delen beskriver vad det finns för likheter och skillnader med vad respondenterna 
tycker och vad styrdokumenten säger. 

5.1 Branschföreträdarnas krav på nyutbildade kockar 

Efter att vi gjort vår intervjustudie med de åtta respondenterna kan vi konstatera att de 
har en samsyn i många av de huvudfrågor vi ställde. Deras svar ger en klar bild av vilka 
krav branschföreträdare (restaurangägare och köksmästare) ställer på nyexaminerade 
kockar och det är i detta avseende möjlighet att urskilja en rad teman/områden som 
respondenternas svar kretsar kring. Redovisningen av resultaten utgår därför från dessa 
teman/områden. 

5.1.1 Intresse, engagemang och ”rätt” inställning 

Genomgående i respondenternas svar är att de påpekar att det måste finnas ett gediget 
intresse, ett engagemang om man ska kunna jobba inom restaurangbranschen. Samtliga 
respondenter som svarat på frågan om vad som krävs för att få jobba på deras 
arbetsplats svarar att intresset är oerhört viktigt. Ett talande exempel för denna 
uppfattning framgår av följande citat: 

”Intresse och inställning är det viktigaste, man kan alltid lära folk laga mat men utan rätt inställning 
är det omöjligt, så inställning är en av de viktigaste bitarna, det är ju ingen kunskap men det är vad 
som krävs”. 

Vikten av intresse och engagemang framhålls också som betydelsefull när det handlar 
om självmedvetenheten hos den nyexaminerade. Det är viktigt att de förstår att deras 
kunskap ligger på en basnivå, att de bara är i början av den stora kunskap de kommer 
att få om de fortsätter jobba inom restaurang. Om de har förståelse för det rent 
mentalt och inte tror de är färdigutbildade så kan det gå bra. Det krävs också en 
inställning till yrket att det innebär ett slags livsstil. En av respondenterna uttrycker 
denna uppfattning på följande sätt: 

”Restaurangyrket blir oftast som en livsstil med mycket slit och en sinnessjuk mängd arbetade timmar 
för att lära sig hantverket som också utspelar sig i en hård köksmiljö med relativt dålig lön, har man 
då inget intresse så finns det ingen anledning att hålla på med kockyrket, man tröttnar helt enkelt”.  

Något som belyser den vikt respondenterna tillskriver intresse och inställning är deras 
förhållningssätt till betygens betydelse för en eventuell anställning. De flesta av 
respondenterna anger att de inte tittar nämnvärt på betygen. De tittar så att allt ser 
normalt ut i betygen, alltså inte för många IG eller streck annars spelar det inte så stor 
roll. Om det är bra betyg kan det vara ett plus men inget som har någon större 
betydelse för att få jobb hos dem. Viktigare är vilken personlighet de rekryterade har, 
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yrkeserfarenhet och framförallt referenser från tidigare arbetsgivare, vilket framgår i de 
två följande citaten:  

”Jag brukar inte titta på dem [betygen], inte mer än att det ser ok ut och att det inte är något som 
sticker ut, jag går mer på personlighet, yrkeserfarenhet och referenser.”.  

”Jag har nog aldrig tittat på betygen, jag tittar mer på det personliga och känslan jag får, sedan är det 
ju referenserna som är viktiga. De gånger det har skitit sig är när vi inte har kollat upp personens 
bakgrund ordentligt”. 

Enligt respondenterna har elevens betyg inte ha någon större betydelse för 
arbetsgivaren vid anställning så länge allt ser någorlunda okej ut och inte innefattar för 
många streck eller IG. 

5.1.2 Matkunskap 

De krav som respondenterna ställde berörde också sådant som mer direkt tillhör 
yrkeskunskaper. Samtliga respondenter framhöll att grundmatlagning är det viktigaste, 
att man kan de grundläggande metoderna inom matlagningen och att man har en stabil 
grund i klassisk matlagning. Har man inte med sig grunderna från början kan man 
omöjligt bli en bra kock. Respondenterna uttrycker detta som mycket viktigt och vill 
gärna poängtera hur viktigt det är med grunderna, vilket framgår av följande citat:  

”Fokus ska ligga på grunderna och inte gårdagens garnityr. Allt för många lärare är tyvärr inte 
uppdaterade på dagens mat utan jobbar med gårdagens grejor.”( med gårdagens garnityr menas 
inaktuella tillbehör så som t.ex. grönsaker och potatistillbehör)  

I dagens läge är det enligt respondenterna viktigt att vara bred i sitt kunnande som 
kock, att man har kunskaper i både varmkök och kallkök. Förr fanns det en uppdelning 
i köken och man jobbade antingen i varmköket eller i kallköket. I de flesta kök måste 
man numera kunna båda delarna då man tagit bort uppdelningen i köket. En annan 
viktig bit är att de fått med sig mycket träning i de praktiska momenten från skolan, att 
de inte bara har studerat det teoretiskt utan fått mycket övning så de känner sig lite 
säkra när de kommer ut. De nyutbildade kockarna ska kunna göra grundsåserna så som 
béchamel, velouté (vit och ljus grundsås)bearnaisesås, osv. och kunna de olika 
fonderna på ett bra sätt. De måste ha koll på detaljstyckning av fisk, fågel, nöt, gris, 
lamm osv. samt hur man kan tillaga de olika styckningsdetaljerna. En annan viktig del 
som de måste ha kännedom av är de stektemperaturer som råder för de olika djuren 
och delarna. De ska kunna göra grunderna för desserter och kalla anrättningar så som 
glassgrunder, sorbeter, mousser, kalla såser, sallader samt kunna baka de vanligaste 
bröd och kakor. 

Som grundmatlagning ingår också den svenska husmanskosten tycker samtliga 
respondenter. Inom husmanskosten finns alla grunder så som kokning, stekning 
pochering, långkok osv. och har eleverna hyfsad koll på husmanskosten så finns det 
mycket att jobba vidare på. Grunderna är det viktigaste, det är A och O enligt 
respondenterna, resten kan man lära sig med tiden då finns det möjlighet att utveckla 
sina sinnen och färdigheter. I början behöver inte eleverna kunna en massa 
fördjupningar inom matlagningen det får de lära sig på de krogar de hamnar på så 
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småningom. En av respondenterna säger att: ”kom och visa vad du kan i botten, sedan ska 
du få vara med på en kul resa”. 

 

5.1.3 Råvarukunskap 

Ett annat krav som respondenterna ställde – och som också kan räknas till 
yrkeskunskap – är att de nyexaminerade har med sig råvarukunskapen från skolan. Ett 
skäl till detta krav är det har blivit så dyrt med alla råvaror att det inte finns utrymme 
att stycka fel eller att förvara råvarorna på fel sätt så de blir dåliga. Det handlar alltså 
inte bara om råvarukunskapen utan också om ekonomi och hygien: man måste veta 
hur man ska förvara de flesta råvaror så de inte hamnar på fel plats i köket eller i fel 
kylar med fel temperatur. Bakterier kan spridas och det kan få förödande konsekvenser 
om hanteringen är fel och detta måste kockarna ha koll på.  

En nyutbildad kock måste ha kunskap om de vanligaste styckningsdetaljerna och veta 
hur man ska portionstycka de olika bitarna samt känna till skillnaderna mellan de olika 
fiskarna och köttdjuren. Sedan är det i dagens läge viktigt att ha kännedom om det 
ekologiska och de närproducerade råvarorna, att man försöker använda det så mycket 
som möjligt eller att man får kunskap om det i skolan så man kan vara med och 
försöka förändra till det bättre i framtiden samt att man följer årstiderna och de 
säsonger som finns för de olika råvarorna. Men även inom detta område är det 
grundkunskaperna som är det viktigaste, att man vet det de vanligaste råvarorna och 
hur de ska förvaras och tillagas eller inte tillagas, har de grundkunskaperna med sig från 
skolan så lär de sig resterande ute på krogen.  

5.1.4 Hygien 

I samband med kraven på grundmatlagning och råvarukunskap som respondenterna 
lyfte fram framhölls ett närliggande tema, nämligen krav på god hygien. Hygienen har 
bara blivit viktigare och viktigare, på alla restauranger finns hårda regler från 
livsmedelsverket och hälsovårdsmyndigheten. Skulle någon gäst bli sjuk på grund av att 
en kock har haft dålig hygien så kan det skada både krögaren och kocken en lång tid 
framöver. Kunskapen om hygien är jätteviktig och det är ett måste att de får en 
förståelse för vad det finns för risker och vad kontentan kan bli. Som sagt är kraven 
högt satta från olika myndigheter vilket är bra och det är viktigt att alla på en 
restaurang är medvetna om vilka krav som finns och vilka regler som gäller med 
egenkontrollen, kyltemperaturer, nedkylning av livsmedel o.s.v.  

Respondenterna säger att många nyutbildade kockar har bra kunskap om hygien när de 
kommer ut, de är duktiga överlag så det är inte så ofta man behöver ligga på dem om 
den saken. På många sätt brukar intresse och engagemang höra samman med god 
hygien: ”De som är väldigt intresserade av yrket och som har en yrkesstolthet håller sig fräscha och 
rena och har inga problem med dålig hygien”. Å andra sidan så framhåller vissa av 
respondenterna att den personliga hygienen har försämrats, vilket knyts till olika 
smycken och klädstil:  
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…det är ringar, nitar, kosmetika och you name it, de är mer intresserade av sitt utseende än sin 
hygien vilket kan vara oerhört riskabelt i ett kök.  

Enligt respondenterna så måste skolan från första dagen vara tydlig med reglerna för 
klädsel, ringar, smycken och liknande, så det är inpräntat när eleverna väl kommer ut i 
arbetslivet.  Respondenterna ställer höga krav på kockarna när det gäller den personliga 
hygienen, det är den personliga hygienen som är viktigast, har man en bra personlig 
hygien så har man bra koll på livsmedelshygien och lokalhygien också.  

En tendens som enligt respondenterna ofta förekommer bland nyexaminerade kockar 
är att de sprider ut sig för mycket i köket och att de är dåliga på att plocka i ordning på 
sin arbetsplats efter varje moment. Restaurangköken är oftast ganska små och det finns 
inte mycket utrymme att arbeta på. Därför är det viktigt att man tidigt får lära sig att 
man ska jobba på små ytor och alltid ha rent och snyggt runt om kring sig. ”En sak som 
man ofta ser när nyutbildade kockar kommer ut på en ny arbetsplats är att de sprider ut sig för 
mycket på arbetsbänkarna och att de inte städar av bänken och ställer tillbaka allt på sin plats efter 
varje moment, då finns risk att hygienen blir sämre och att man skapar sig mer jobb, detta är väl 
också en slags hygien”. 

5.1.5 Ekonomisk medvetenhet 

Ekonomi är en central fråga för alla företag och inom restaurangbranschen är 
marginalerna väldigt små, det är viktigt att de unga kockarna har förståelse för detta.    
”Det är det de bygger på, det är oerhört viktigt med det ekonomiska, att man förstår sambandet 
mellan att slänga en halv kålrot och att de pengarna måste hämtas in någon annan stans”. Tyvärr 
så är det alldeles för ofta som man får påpeka för kockarna hur mycket allt kostar, det 
slängs oftast lite för mycket mat i onödan av de yngre kockarna men de lär sig ganska 
snabbt, det brukar köksmästaren se till. Det är viktigt att de kan stycka rätt så det inte 
slängs i onödan, det finns mycket pengar att tjäna om man jobbar på rätt sätt. Det är 
svårt att vara kostnadsmedveten i början av sin karriär och även om man lär sig en del i 
skolan kan det vara svårt att förstå helheten, men en viss kunskap måste de ha av 
köksekonomin när de kommer ut. Däremot behöver de inte ha så stor kunskap om 
företagsekonomi och om hur man driver företag, de som är intresserade av det och vill 
driva restaurang i framtiden lär sig nog det med tiden. ”Ungdomar i dagens läge är ganska 
hänsynslösa med pengar, man kan ta snabba lån och det bara ökar, pengar verkar inte ha något 
värde för dem. De blir bortskämda på alla sätt av sina föräldrar, därför är det viktigt att de får lära 
sig hur små marginaler det är ute på restaurangerna så de är medvetna om det, de måste förstå att det 
är gästen som i slutändan betalar deras lön”. Det är många faktorer som påverkar ekonomin 
och det finns en röd tråd mellan ekonomi, råvaruhantering och mat kunskap tycker 
samtliga respondenter. 

5.1.6 Arbetsmiljö och säkerhet 

Restaurangköken är en farlig arbetsplats och det finns många saker som man kan skada 
sig på, skärskador med kniv eller någon maskin är ju ganska vanligt eller att man 
bränner sig eller halkar. Oftast har det att göra med stressen som finns i köket med det 
är sällan det är några allvarliga skador. Det är arbetsgivaren som har det yttersta 
ansvaret för säkerheten och reglerna har blivit hårdare med tiden vilket är bra. De 
flesta restauranger har nog en hyfsad säkerhet även om det skulle kunna vara mycket 
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bättre, där har de mycket att lära från storhushållsköken. Det är bra om eleverna har 
kännedom om miljö och säkerhetsarbetet även om de kanske inte tycker det är så 
viktigt. De lever lite i nuet och tänker inte så mycket på det, de vill bara ut i köken och 
laga mat. Men säkerheten är viktig och det är bra om de har koll på olika 
säkerhetsbestämmelser, lagar och regler. Det är också viktigt att de lär sig att jobba 
ergonomiskt, det är ett tungt jobb med mycket lyft och kroppen kan ta mycket stryk 
om man inte jobbar på rätt sätt. ”Det är viktigt om man ska hålla i längden, det är viktigt att 
man står rätt och bär rätt och inte släpar runt på tunga grejor ensam. Att man tänker sig för även om 
det är stressigt”. Detta tänker inte ungdomarna så mycket på, de är unga och har inga 
problem med förslitningsskador men det är alldeles för många i branschen som har 
problem med axlar, armar, rygg och ben. Jobbar man inte rätt så kommer det med all 
säkerhet bli problem i framtiden med ömmande ryggar och med sjukskrivningar som 
följd. Tyvärr så är nog de flesta restauranger dåliga på att jobba aktivt med ergonomin 
så det är bra om de får med sig det från skolan. 

5.1.7 Praktisk kunskap 

Det är viktigt att de nyutbildade kockarna har en viss förståelse för hur det fungerar i 
ett restaurangkök, det förekommer att när de kommer från skolorna blir väldigt 
förvånade över hur det fungerar ute i verkligheten. Det finns en viss hierarki i köken 
och det har ungdomar i dagens samhälle svårt att ta till sig. Det är köksmästaren som 
bestämmer och sedan finns det en rangordning i nedåtstigande riktning, när de unga 
kockarna kommer ut i arbetslivet står de längst ner på rangordningslistan och har inte 
mycket att säga till om. Det går att dra paralleller med hur det fungerar i det militära, 
man mopsar inte upp sig mot överordnad utan man tar ordet och utför sitt arbete. Har 
de inte fått denna förståelse i skolan kan det bli som en mindre chock för den när de 
kommer ut och kanske slutar på grund av detta. Skolans lärare har i uppgift att 
förbereda eleverna på vad som komma skall och då inte bara i de ämnen de har utan 
hur det fungerar rent praktiskt i ett restaurangkök.  

Sedan är det viktigt att de förstår helheten på restaurangen, att de inte bara ser grytorna 
utan att de ser samspelet mellan kök och servis så att gästen får sina önskemål och 
behov uppfyllda. Ett krav från respondenterna är att de nyutbildade kockarna bör ha 
en viss förståelse för de olika delarna av en restaurang så som fine dining, festvåning, 
catering t.ex.  

Samtliga respondenter är övertygade om att det borde vara mer arbetsplatsförlagd 
utbildning (APU), det är där de verkligen får se hur det går till, hur tempot är och vad 
det handlar om. ”Det ska vara mer praktik, det är då de lär sig, det är bra att testa på så många 
olika restauranger som möjligt men ändå vara så pass länge att man får en inblick i varje 
restaurang”. Det tar någon vecka för eleverna att komma in i jobbet och lära känna de 
andra kollegerna och våga ta för sig. Eleverna har oftast precis kommit igång ordentligt 
när det är dags att gå tillbaka till skolan, det är viktigt att de får se alla delar av en 
restaurang, inte bara köket utan se hur det fungerar på de andra avdelningarna för att 
få en helhetsuppfattning.  

Samtliga respondenter har en positiv syn på att eleverna jobba extra på krogen under 
tiden de studerar. De får mer rutin och en inblick i hur det fungerar ute i verkligheten, 
dessutom klarar de av att jobba i ett högre tempo efter ett tag. ”Det är jätte bra, det visar 
att man är intresserad, det skapar motivation på olika sätt. Man får betalt för det man utför och man 
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får kunskap. Ett par kvällar i veckan är inte fel och det ger dem stora fördelar jämfört med sina 
kompisar i skolan och kan vara helt avgörande för deras framtid, mycket viktigt alltså ”. 

 

5.1.8 Sociala förmågor 

För att kunna jobba som kock i ett restaurangkök krävs det en viss social kompetens, 
det gör det nog i de flesta arbeten men i ett restaurangkök jobbar man väldigt tajt ihop 
och det gäller att vara på samma våglängd, man måste passa in i gänget annars fungerar 
det inte, lika barn leka bäst. Enligt respondenterna så kan det vara så att den sociala 
kompetensen kan gå före yrkeskunskapen, med en stor social kompetens så kommer 
man snabbare in i ett arbete än en ”trähäst” som bara kan sitt yrke. Om man är framåt, 
öppensinnad, ställer upp och har en bra utstrålning så är det något att satsa på, man 
kommer inte lika långt om man inte visar någon utstrålning eller visar något utåt utan 
bara kan sitt yrke. ”Även om du har en mindre talang i köket men passar in väldigt bra i gruppen 
så är det du som kommer att gå längst”. Det är viktigt att eleverna får lära sig det i skolan att 
det har en stor betydelse hur du är som människa och att man faktiskt kan jobba med 
dessa bitar för att hjälpa dem komma ut i arbetslivet, sedan är ju människor olika 
såklart. En del är lite blyga i början och en del pratar för mycket det är väldigt olika 
från person till person, det spelar ingen roll egentligen bara person kemin fungerar och 
de kan jobba ihop i ett team. ”Det är en hård jargong i köket och det gäller att inte vara 
konflikt rädd, många umgås även privat inom restaurangyrket kanske beroende på att man jobbar 
mycket obekväma tider och man är ledig samtidigt, passar man då inte in riktigt i gänget är det nog 
svårt att vara kvar på arbetsplatsen”.  

5.2 Skolans styrdokument 

Här kommer en sammanfattning av de restaurangkurser som vi valt att studera. Många 
av kurserna har liknande mål som överlappar varandra. Skillnaden kan vara att i en del 
kurser ska kunskaperna vara fördjupade. I stället för att redovisa kursmålen var för sig 
har vi i följande redovisning därför valt att sammanställa de olika kunskaperna från 
kursmålen. Följande fem kurser har vi valt: Gastronomi MAKU 1203, Kallkök MAKU 
1204, Restaurang MAKU 1205, Restaurang påbyggnad MAKU 1206 samt Restaurang 
och storkök MAKU 1208 (Kursplanerna bifogas arbetet i sin helhet, se bilaga 3). 

5.2.1 Matkunskap             

Från de kurser som vi valt att studera skall eleven ha kunskap och erfarenhet av 
grundläggande matlagningsmetoder inom restaurang samt vanligt förekommande 
typrätter eller anrättningar inom varmkök. Detta gäller även inom kallkök, 
grundläggande metoder samt hur man gör de vanligast förekommande grunddegarna 
och vad de används till. Ett annat mål med kurserna är att tillagningen skall ske i 
förhållanden som gäller i arbetslivet. I en av de fördjupade kurserna skall även klassisk 
matlagning och trendmatlagning tas upp. Man ska även ta upp att eleverna kan välja 
rätter och tillagningsmetoder efter gästernas olika behov. Ett av målen som eleverna 
skall ha efter avslutad kurs är att kunna varmhålla, tina upp och kyla ner mat och 
råvaror på ett bra sätt. De skall även få kunskap om resultat av olika 
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smakkombinationer samt utveckla förmågan att använda olika sinnen när måltider och 
matsedlar komponeras. I en av kurserna skall eleverna även lära sig gastronomiska 
termer på både engelska och franska samt kunna från givna förutsättningar tillreda hela 
måltider. (Skolverket 2000) 

 

5.2.2 Råvarukunskap 

Kurserna skall ge kunskap om hur man hanterar och förvarar råvaror på bästa sätt 
samt hur man kvalitetsbedömer råvaror . Ett annat mål för kursen är att få insikt i 
etiska frågor samt miljöfrågor i samband med råvaruhantering. Kurserna skall även ge 
kunskap om detalj och portionsstyckning av olika råvaror (Skolverket 2000).  

   

5.2.3 Hygien 

Hygienen ligger som en viktig röd tråd inom restaurangbranschen, samtliga kurser skall 
ge kunskap i ämnet. Mål från kurserna är att man ska få praktiska kunskaper om 
lokalhygien och livsmedelshygien samt att man ska förstå innebörden av hur viktigt det 
är med den personliga hygienen . Kunskap skall även ges om hur man på bästa sätt tar 
hand om råvaror utifrån hygieniska krav. Ett annat mål som finns skrivet är att man 
ska kunna utföra enklare rengörning av utrustning och lokaler enligt gällande 
bestämmelser . Eleverna skall också få erfarenhet och kunskap i 
egenkontrollprogram.(Skolverket 2000). 

5.2.4 Ekonomisk medvetenhet 

Kurserna skall ge kunskap och erfarenhet om inköp samt leverans- och varukontroll 
vilket kan ha stor ekonomisk betydelse. Man skall även ha erfarenhet av 
datoranvändning vid inköp och kalkylering. Eleven skall även känna till vikten av att 
hantera råvaror och färdiga anrättningar med hänsyn till det ekonomiska utfallet samt 
med ekonomisk hänsyn kunna förvara råvaror på bästa sätt (Skolverket 2000). 

5.2.5 Arbetsmiljö och säkerhet 

I samtliga kurser ska man ha kännedom om regler och bestämmelser inom arbetsmiljö 
och säkerhet. Att eleverna får lära sig hur maskiner och utrustning som används i köket 
på bästa sätt används och rengörs med tanke på säkerheten. Att man praktiskt jobbar 
på ett ergonomisk rätt sätt samt att man har kunskap och erfarenhet av 
arbetsförhållanden inom restaurangbranschen (Skolverket 2000).  

       5.2.6 Social förmåga 
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I en av de fem olika kurser vi studerat står det som ett mål att man skall utveckla 
samarbetsförmågan och kommunikationsförmågan hos eleverna. Det står även om den 
sociala förmågan i Hotell och restaurangprogrammets kursmål. Att eleverna genom 
den arbetsförlagda utbildningen (APU) skall få möjlighet att utveckla sin sociala 
kompetens (skolverket 2000). 

 

5.3 Likheter och skillnader 

I denna del kommer vi att lyfta fram och förtydliga likheterna och skillnaderna mellan 
svaren från respondenterna och styrdokumenten. 

5.3.1 Likheter 

Både styrdokumenten och respondenterna lägger stor tyngd i grundmatlagningen. 
Samtliga respondenter poängterar hur viktigt det är med grunderna och att fokus bör 
ligga på grundmatlagning i skolans praktiska arbete, resterande får de lära sig när de 
kommer ut i arbetslivet och på den restaurang de hamnar på. I samtliga mål från de 
olika kurserna står det klart och tydligt att eleverna skall ha kunskap och erfarenhet av 
grundläggande matlagningsmetoder inom restaurang samt vanligt förekommande 
typrätter eller anrättningar inom varmkök. Detta gäller även inom kallkök, 
grundläggande metoder samt hur man gör de vanligast förekommande grund degarna 
och vad de används till. 

Kunskapen om hygien är mycket viktig något som både styrdokumenten och 
respondenterna poängterar. Den ska ligga som en röd tråd i det arbete kocken utför. 
Kocken ska ha en förståelse för hur viktig den personliga hygienen är samt förstå vilka 
konsekvenser som kan följa av bristande hygien.  

I synen på de ekonomiska färdigheterna hos en nyutbildad kock kan man också se 
likheter mellan styrdokumenten och respondenterna. Eleven skall känna till vikten av 
att hantera råvaror och färdiga anrättningar med hänsyn till det ekonomiska utfallet 
samt med ekonomisk hänsyn kunna förvara råvaror på bästa sätt står det i 
styrdokumenten, något som också respondenterna tycker är mycket viktigt. Å andra 
sidan tycker respondenterna att det slarvas mycket med hanteringen av råvaror för de 
nyexaminerade kockarna. Att de slänger för mycket mat i onödan och att de inte 
förstår kontentan av sitt handlande. Detta är något som rättar till sig ganska så fort då 
de får tillrättavisningar från närmsta chef. 

Råvarukunskapen tycker respondenterna är viktig att kunna när man kommer ut som 
utbildad kock, det är viktiga kunskaper som man måste ha för att kunna laga mat på 
bästa sätt så man inte fördärvar maten. Detta är också något som påverkar både 
ekonomin och hygienen. Likheter kan man se i styrdokumenten även om texten är 
väldigt bred och kan tolkas olika från lärare till lärare. 

       5.3.2 Skillnader 
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De största skillnader mellan styrdokumenten och respondenterna är att 
respondenterna lägger tyngdpunkten på intresse, engagemang, inställning och sociala 
förmågor, alltså mer personliga frågor.  Medan styrdokumenten handlar mest om hur 
den praktiska kunskapen skall vara efter avslutade kurser. Samtliga respondenter 
utrycker att det är de personliga kunskaperna som är det viktigaste för att klara sig 
inom branschen och för att få jobb. ”Intresse och inställning är det viktigaste, man kan alltid 
lära folk laga mat men utan rätt inställning är det omöjligt, så inställning är en av de viktigaste 
bitarna, det är ju ingen kunskap men det är vad som krävs”.  Enligt respondenterna så går den 
sociala kompetensen före yrkeskunskapen ”med en stor social kompetens så kommer man 
snabbare in i ett arbete än en trähäst som bara kan sitt yrke” och ”Om man är framåt, 
öppensinnad, ställer upp och har en bra utstrålning så är det något att satsa på, man kommer inte 
lika långt om man inte visar någon utstrålning eller visar något utåt utan bara kan sitt yrke”. Om 
dessa personliga egenskaper står det väldigt lite i styrdokumenten, endast i en av de 
fem olika kurserna vi studerat står det som ett mål att man skall utveckla 
samarbetsförmågan och kommunikationsförmågan hos eleverna. 

15 veckors arbetsförlagd utbildning (APU) ingår i utbildningen för blivande 
yrkeskockar men det tycker samtliga respondenter är för lite, det borde vara betydligt 
mer. ”Det ska vara mer praktik, det är då de lär sig, det är bra att testa på så många olika 
restauranger som möjligt men ändå vara så pass länge att man får en inblick i varje restaurang”.  
Samtliga respondenter tycker att: då eleverna är ute på praktik borde de vara ute i 
längre perioder så de får möjlighet att komma in i arbetet ordentligt, att de får 
möjlighet att känna delaktighet. Det tar någon vecka för eleverna att komma in i jobbet 
och lära känna de andra kollegerna och våga ta för sig. Eleverna har oftast precis 
kommit igång ordentligt när det är dags att gå tillbaka till skolan, det är viktigt att de får 
se alla delar av en restaurang, inte bara köket utan se hur det fungerar på de andra 
avdelningarna för att få en helhetsuppfattning.  

En del av de kurser som vi undersökt i vår studie har något slags fördjupning inom 
yrkesämnet, något som är relativt vanligt för de elever som går tredje och sista året på 
gymnasiet. Här skiljer sig styrdokumenten ifrån några av respondenterna, nämligen att 
respondenterna tycker att man får lära sig fördjupningarna ute i arbetslivet och detta 
beroende på att restaurangerna har så olika inriktningar eller gör på sitt eget sätt. De 
tycker att man i skolan ska hålla sig till bas matlagning och grunder, att det är det man 
ska fokusera sig på. Någon av respondenterna tycker till och med att skolan inte borde 
hålla på med fördjupningar inom restaurangmatlagning för att det fördärvar mer än 
vad det gör nytta. ”Detta för att lärarna inte är uppdaterade på dagens matlagning utan jobbar 
med gårdagens garnityr.”  

Den praktiska kunskapen tycker samtliga respondenter är mycket viktig, att man har 
en förståelse för hur det fungerar på restaurangerna och vilka regler som gäller där. 
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6. Diskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka krav köksmästare och restaurangägare 
ställer på nyutbildade kockar samt om det stämmer överens med skolans 
styrdokument och där utvalda kurser eller vilka skillnader och likheter det finns. I 
följande kapitel diskuteras resultatet av undersökningen i förhållande till bakgrundens 
tidigare studier och begrepp.  

6.1 Kockens yrkeskunnande – två olika synsätt? 

Utifrån vår undersökning går det att urskilja att branschen och skolan har två olika 
synsätt på kockens yrkeskunnande. I vår studie har vi kommit fram till att skolan och 
branschen ligger ganska långt ifrån varandra med tanke på vad nyutbildade kockar ska 
ha för kunskaper. Styrdokumenten och kursmålen för hotell- och 
restaurangprogrammet trycker på andra saker än vad branschen gör, grundmatlagning 
stämmer överens men inte de övriga punkterna. Ska skolan fortsätta sin väg eller ska 
den anpassa sig till yrkeslivet? Är det meningen att eleverna efter avslutad utbildning 
ska vara anställningsbara, ska kraven överensstämma? Eller är det branschen som bör 
lyssna på skolan och se om det går att mötas?  

6.1.1 Sociala förmågor, intresse och engagemang 

Det första som slår oss från resultatet är den stora skillnaden mellan vad 
respondenterna tycker är det viktigaste och vad som står i styrdokumenten, nämligen 
den att respondenterna framhäver att det är individens personlighet, sociala förmågor, 
engagemang och intresse som är det viktigaste för att man ska lyckas som kock. I 
styrdokumenten framgår bara vad man ska ha för kunskaper när man har läst ut 
kurserna, alltså den mer praktiska och teoretiska kunskapen. Det är inte så att 
respondenterna tycker den praktiska kunskap som lärs ut i skolan är onödig, tvärtom 
den är mycket viktig. Respondenterna framhäver och tycker emellertid att den 
personliga kunskapen, intresse och engagemang är viktigare.  

Det kanske borde vara så att man lägger mer fokus på de personliga kunskaperna i 
gymnasiet, där man försöker framhäva elevernas positiva sidor, skapa ett bättre 
självförtroende osv. för att lättare klara den konkurrens på arbetsmarknaden som finns 
när de slutar skolan. Det kanske är så att man skall ändra strukturen som Hotell och 
restaurangprogrammet är uppbyggt på (se sid 2)? Där man får betyg i närmare 30 olika 
kurser och det är där både elever och lärare börjar fokusera på kursernas innehåll och 
betyg istället för branschen behov och vad som efterfrågas. Både Tsagalidis (2008) och 
Börlin (2008) tar upp hur viktigt det är att man jobbar aktivt med styrdokumenten för 
att möta arbetsmarknadens behov och krav på nyutbildad arbetskraft vilket givetvis är 
helt rätt, men frågan är om inte styrdokumenten och kursmålen borde innehålla mer 
om hur man jobbar med de personliga frågorna för att anpassas till branschens krav på 
anställningsbara kockar. Göranzon (2009) skriver om att det finns en kollektiv 
kompetens vilket man enkelt kan översätta i ett restaurangkök där olika kockar har sin 
specialitet och tillsammans har man de olika kvalifikationer som krävs för att 
genomföra de olika arbetsuppgifterna. Göranzon (2009) beskriver också hur viktig den 
kollektiva kompetensen är när man pratar om lagarbete vilket det i allra högsta grad 
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handlar om i ett restaurangkök där av också vikten av gott samarbete och att kunna 
smälta in i gänget. 

Det är intressant att se hur väl våra resultat stämmer överens med både Härdigs (1995) 
och Hills (1998) avhandlingar när det handlar om vad som krävs för att bli 
anställningsbar, trots att dessa avhandlingar publicerades för mer än tio år sedan samt 
att undersökningarna genomfördes på andra gymnasieprogram. Härdig(1995) kommer 
fram till att närvaro och punktlighet är viktigare än yrkeskunskaperna. Hill (1998) 
skriver mycket om olika typer av kompetens och den viktigaste är den sociala 
kompetensen hos nyutbildade. Det är intressanta svar som vi också fått fram, hur 
kommer det sig att branschen hellre ser personliga egenskaper än de yrkesmässiga? 
Flera av våra respondenter ”försvarar” sig med att det är mycket lättare att lära ut 
kunskaper om matlagning, än ändra deras inställning och attityd. Därför räcker det att 
de lär sig grunderna i köket men individen måste passa in i gänget. Detta kan kopplas 
till Ellströms (1992) resonemang om vilka kvalifikationer som krävs för ett visst jobb. 
Enligt Ellström spelar den sociala kompetensen stor roll det kan även vara stora 
skillnader i vad de olika nyutbildade kockarna fått med sig från sin utbildning beroende 
av både individen själv och utbildningen. Som erfaren köksmästare och kock har man 
väldigt mycket praktisk och tyst kunskap med det kan de nyutbildade kockarna få 
enorma kunskaper men då är såklart en förutsättning att intresset finns. Den praktiska 
och tysta kunskapen som inte alltid går att sätta ord på finns det gott om i ett 
restaurang kök det förklaras med att kunna göra något istället för att veta något. T.ex. 
kan man som erfaren kock se och känna på köttet när det är färdigt eller se när 
marängen är bra detta går inte direkt att förklara i en kokbok. Degerblad (1988) skriver 
att vi får den tysta kunskapen genom att vara delaktig i det praktiska arbetet. Därför är 
det väldigt viktigt att man som nyutbildad får möjligheten att praktisera sina teoretiska 
kunskaper eller påstående kunskaper den del av kunskapen vi kan sätta ord på 
(Johannessen 2006), för att på så sätt bygga på dessa med tystkunskap. 

Vi hittade två tidigare gjorda examensarbeten båda under 2009 om hotell- och 
restaurangprogrammet undersökningarna riktar sig mot bransch och lärare även i dessa 
båda är svaren intresse, social förmåga, ekonomi och ansvar det som är viktigt hos 
nyutbildade kockar. 

Alla tycks vara överens från branschens och lärarnas sida då är det intressant att vi nu 
analyserat styrdokumenten och vissa kursplaner och där funnit i stort sätt obetydligt 
om social förmåga, intresse och punktlighet.  

Utbildningsrådet för Hotell och restaurang (UHR) har även de gjort studie med 
liknande syfte under 2007 där framkommer det också att branschen ställer mycket 
högre krav än styrdokumenten på saker som attityd, kommunikation samt 
servicekänsla. Även här yppar det sig att på momenten inom matlagning stämmer 
styrdokumenten bättre överens.   

Det vi kan hoppas med kommande gymnasiereform GY 2011 är att dessa synpunkter 
kommit fram och att styrdokumenten så som programmål och kursplaner är 
omarbetade och bättre stämmer överens med vad branschen behöver. I fall det nu är 
så att skolan skall motsvara branschens behov eller enbart vara yrkesförberedande. 
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6.1.2 Matkunskap 

Vi fann stora likheter mellan styrdokumenten och respondenterna när det gäller arbetet 
med grundmatlagningen. Samtliga respondenter poängterar hur viktigt det är med 
grunderna och att fokus bör ligga på grundmatlagning i skolans praktiska arbete. I 
samtliga mål från de olika kurserna står det klart och tydligt att eleverna skall ha 
kunskap och erfarenhet av grundläggande matlagningsmetoder inom restaurang samt 
vanligt förekommande typrätter eller anrättningar inom varmkök. Detta gäller även 
inom kallkök, grundläggande metoder samt hur man gör de vanligast förekommande 
grund degarna och vad de används till. En av studierna från UHR visar även den att de 
krav branschen ställer på skolan matchar skolans styrdokument.  

Men även om det finns stora likheter mellan styrdokumenten och respondenterna 
inom matkunskap finns det även här olika synsätt då respondenterna tycker att man 
bara skall jobba med grunderna i skolan och inte fördjupa sig för mycket i de praktiska 
ämnena, det får de göra när de kommer ut på restaurangerna. Respondenterna påpekar 
att man på flera skolor jobbar med ”gårdagens garnityr” för att lärarna inte är 
uppdaterade. Det ligger givetvis en viss sanning i detta och det kan vara ett problem att 
lärarna inte är tillräckligt uppdaterade på den moderna maten hela tiden. Å andra sidan 
är det viktigt att fördjupa sig i de kurser som eleverna är intresserade av då det ofta blir 
lite roligare och de känner att de behärskar ämnet. Detta leder till att eleverna blir 
engagerade, det skapas ett intresse och det blir lättare att fortsätta studera och ta in mer 
kunskap. Som lärare är det viktigt att hitta en bra balans i undervisningen och att man 
jobbar efter var och ens förmåga och att man lägger undervisningen på den nivån som 
eleven är på så att det är lätt att ta till sig det läraren förmedlar.  

 

6.1.3 Praktisk och tyst kunskap  

Det är viktigt att eleverna får förståelse och praktisk kunskap om hur det fungerar på 
restaurangerna och vilka regler som gäller där. Det finns en hierarki där köksmästaren 
bestämmer och det går i nedåtstigande led där de nyexaminerade kockarna står längst 
ner på stegen. Det är allt för många nyutbildade kockar som blir väldigt förvånade när 
de kommer ut i arbetslivet av den miljön som råder. Om detta står det inte mycket i 
styrdokumenten, det finns några rader där det står: ett mål med kursen är att 
tillagningen skall ske i förhållanden som gäller i arbetslivet. Denna text kan tolkas på 
olika sätt och säger ingenting om hur man ska förbereda eleverna på den verklighet 
som komma skall. Att eleverna blir mer eller mindre chockade är kanske inte så 
konstigt med tanke på att skolan jobbar hårt med de demokratiska frågorna. 
Demokrati och rättvisa är viktiga frågor som det hela tiden jobbas aktivt med i skolan 
och man skulle kunna säga att skolans demokratiska värdegrund och kulturen inom 
restaurangbranschen kolliderar med varandra ordentligt. Det är inte konstigt att 
eleverna blir chockade när de kommer ut på restaurangerna om de inte ha fått vetskap 
om hur det fungerar.  

Samtliga respondenter tycker att eleverna borde vara mer ute på restaurangerna under 
sin utbildning, det vill säga betydligt mer APU. Man kan givetvis ha en förståelse för 
det men det kan också skapa vissa problem. Det innebär att restaurangerna måste ta ett 
större ansvar för eleverna och de måste sätta sig in mer i skolans styrdokument och 
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vad de ska lära sig i de olika kurserna. Å andra sidan så kan det också givetvis vara så 
att om eleverna får mer APU så får de en större inblick i hur kulturen är inom 
restaurangbranschen och har lättare att foga sig till de regler som gäller på 
restaurangerna när de väl slutar sin utbildning. Det kanske också skapar ett större 
intresse och engagemang hos eleverna om de är en längre tid ute på restaurangerna då 
de lär känna kockarna bättre, känner en behörighet och att man är en del av gänget. 
Flertalet av respondenterna tror att intresse och engagemang kan väckas genom längre 
APU perioder. Frågan är om restaurangerna har möjlighet och resurser för att ta emot 
alla de elever som utbildar sig på restaurangskolorna i större utsträckning.  

En annan fråga som man kan ställa sig är om man vill ha det klimatet som finns på 
restaurangerna. Man kanske inte skall socialisera eleverna för mycket till 
restaurangbranschens hierarkiska stil där klimatet bland kockarna inte alltid är det 
bästa. Man kanske inte skall foga eleverna till restaurangbranschens kultur för mycket. 
Om man från skolans håll vill försöka påverka klimatet till det bättre med mer 
demokrati kanske det är bra om eleverna får lära sig så mycket av det som möjligt i 
skolan och på sikt få in det mer på restaurangerna. Här kolliderar skolan med 
restaurangbranschen och man kan fundera på hur man löser det på bästa sätt. 

En sak som kan vara bra med att eleverna är ute mer på APU är att de kan ta del av 
den tysta kunskap som finns bland alla yrkesmän, den tysta kunskapen är svår att lära 
ut med ord i skolan och i de praktiska ämnena kan det vara svårt att ta sig till denna 
kunskap. Men när de är ute på sin APU finns den runt dem hela tiden, yrkesmän som 
vet vad de håller på med och kan visa hur saker och ting fungerar men som det är svårt 
att sätta ord till. Eleverna får titta och lära för att sedan prova på själva. 

 Det är spännande med alla olika arbeten gjorda om tyst kunskap, att Wittgenstein 
redan på 30- talet började prata om att det krävs en tyst kunskap för att ge handling till 
ordet. Sedan har filosoferna som berör ämnet tyst kunskap blivit många och på senare 
år är det accepterat inom olika forskar kretsar och inom skolans värld att prata om 
yrkeskunskap och den tysta kunskap som man bär med sig inom sitt ämne. I den 
modell (se sid 9)av Backlund(2006) m.fl. som vi tar upp har den traditionella 
kunskapssynen ändrats i och med den tysta kunskapen. Modellen är intressant för vårt 
arbete på många olika sätt dels eftersom man här skilje på praktisk och teoretisk 
kunskap vilket då kan vara en viktig sak inom just den praktiska undervisningen. Här 
har man de kunskaper vi får på vägen som vi inte kan sätta ord på t.ex. hur vi ser att 
köttet är färdigt som mittpunkt och med de formella kunskaperna de vi lärt oss genom 
teorin och som går att sätta ord på t.ex. hur många grader köttet ska ha som ett stöd i 
utförandet av arbetet. Detta skiljer sig ju markant från den traditionella kunskapssynen 
där kärnan är kunskaperna vi hämtar in och som går att beskrivas med ord. Detta är 
väldigt centralt för vår undersökning och intressant eftersom vi kan se skolan som den 
traditionella cirkeln (se sid 9) med den formella kunskap som enligt kursplaner och 
hotell- och restaurangprogrammets struktur ska förmedlas till eleverna, de som sedan 
ska bli de nyutbildade kockarna. 

 Medan vi genom våra intervjuer har fått ett annat svar från respondenterna som 
representerar branschen. Vid analysen av intervjuerna har vi kunna se tydliga tändense i 
svaren som klart speglas i Backlunds(2006) modell om att det finns olika sätt att se på 
kunskapen.   Deras syn på kunskap är definitivt den högra cirkeln som står för den nya 
kunskapssynen då respondenterna vill ha nyutbildade kockar med engagemang och 
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socialförmåga som sedan kan formas till bra kockar med hjälp av de erfarna kockarnas 
tysta kunskaper och med stöd av den formella kunskapen i form av grundmatlagning. 

 6.2 Metoddiskussion 

Vi har genomfört åtta djupintervjuer med respondenter från södra Sverige och vid 
fysiska träffar. Hade svaren blivit lika entydiga om vi vänt oss till en större geografisk 
yta och till fler respondenter? Med tanke på den begränsning av tid som innefattar ett 
examensarbete och med tanke på att våra resultat. Vilket stämmer väldigt bra överrens 
med tidigare genomförda studier, känns det som att det är tydligt nog för att kunna dra 
slutsatser. Eftersom vi fick så entydiga svar som alla pekar åt samma håll bestämde vi 
att antalet intervjuer räckte för att genomföra undersökningen. 

Själva intervjuerna som alla spelades in och transkriberades i stort sätt ordagrant 
fungerade väldigt bra, respondenterna uppfattade frågorna på bra sätt och hade 
intressanta och givande svar . Denna kvalitativa metod som vi valde för vårt arbete 
känns som ett bra val som föll ut väl. Vid urvalet av respondenter tänkte vi på typ av 
restaurang och på vilka platser samt en spridning av ålder hos respondenterna däremot 
tog vi inte hänsyn till kön, hade det spelat någon roll? Vi ser inget som skulle kunna 
har ändrats av det med tanke på respondenternas svar.  

Vi har valt att inrikta oss enbart mot restaurangbranschen en tanke vi får är om vi även 
valt att inkludera storhushållssidan hade då resultatet blivit annorlunda? Kanske hade 
de haft andra synpunkter och fler saker som stämt överrens med styrdokumenten. 

För att inte bli för breda i vår frågeställning valde vi ju dels att inrikta oss enbart mot 
restaurang men även att endast välja ut fem karaktärsämneskurser som på bästa sätt 
vände sig mot branschen och arbetslivet. Här kan vi se brister vi analyserade dessa fem 
kurser men respondenterna svarade på frågorna utifrån en tanke av Hotell och 
restaurangprogrammet som helhet. Hade vårt resultat sätt annorlunda ut om vi 
analyserat samtliga kurser? En fråga som är aktuell men med de svar vi fått och med 
hela programmets programmål som en del av analysen tror vi ändå att styrdokumenten 
på vissa punkter stämmer bra överrens som med grundmatlagning men på punkter 
som attityd och social kompetens är väldigt långt ifrån varandra.  
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 7. Slutsats  

Den slutsats vi kommit fram till med vårt examensarbete är att de krav och kunskaper 
som köksmästare och restaurangägare ställer på nyutbildade kockar inte är specifika 
kunskaper i första hand utan de vill ha individer med stort matintresse, engagemang 
och en bra social kompetens. I andra hand är det grunder inom matlagning och 
kunskap om husmanskost som framkommer från respondenterna. Även ekonomiskt 
tänkande och en god hygien är två egenskaper som uppskattas hos nyutbildade kockar 
från branschens sida.  

I skolan bör man alltså lära ut grunder som det även står i styrdokumenten, däremot 
kan vi hoppas på en ändring i den nya gymnasiereformen GY2011 att det förekommer 
kriterier som social förmåga och intresse samt att det även finns utrymme för mer 
arbetsplatsförlagd utbildning (APU). 

7.1 Vidare studier 

Samtliga av respondenterna förespråkar mer arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för 
de tror att eleverna skulle vara bättre rustade inför arbetslivet som nyutbildade kockar 
på det visset. Det skulle vara intressant att göra en studie av de lärlingsplatser som 
sedan 2008 används och med de elever som går den formen av utbildning. För att se 
om dessa elever som nyutbildade uppfyller branschens krav på ett bättre sätt. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Bilaga 2: Följebrev 

Bilaga 3: Kursplaner Maku 1203-1206 samt Maku 1208



 

 

1 

 

Intervjuguide                                                                Bilaga 1  

(antal sidor :2)                                  

 

Respondenten 

1. Berätta lite kortfattat om dig själv, ålder, kön.  

2. Vilken yrkestitel har du? 

3. Vad har du för yrkeserfarenhet? 

4. Vilka erfarenheter har du med att jobba med nyutbildade kockar? 

 

Mat kunskap 

5. Vad anser du att en kock ska kunna efter avslutad utbildning inom varmkök. 

6. Vad anser du att en kock ska kunna efter avslutad utbildning inom kallkök. 

7. Vad är grundmatlagning för dig? 

8. Vad anser du en nyutbildad kock bör kunna inom grundmatlagning? 

 

Hygien  

9. Vad anser du en nyutbildad kock bör kunna inom hygien? 

Livsmedelshygien? 

Lokalhygien (maskiner, utrustning mm). 

Personlig hygien? 

 

Råvarukunskap 

10. Vad anser du att en nyutbildad kock ska kunna om råvaruhantering och 

råvarukunskap, varför? 

 

Praktisk kunskap 

11. Vad anser du att en nyutbildad kock ska ha för kunskaper om hur det fungerar i 

ett restaurangkök?  

12. Hur ser du på skolans arbetsplats förlagda utbildning (APU)? 

13. Hur ser du på att elever jobbar extra när de studerar?  

Finns det fördelar/ nackdelar? Varför? 
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        Social förmåga 

 

14. Hur ser du på det sociala samspelet mellan människor på en arbetsplats? Förklara. 

15. Hur ser du på nyutbildade kockars sociala förmågor? 

 

Datakunskap och ekonomi 

 

16. Hur ser du på att en nyutbildad kock har kännedom om egenkontrollprogram? 

17. Hur ser du på att en nyutbildad kock har kännedom om ekonomi? 

18. Hur ser du på att en nyutbildad kock har kännedom om dataanvändning? 

19. Vad anser du att en nyutbildad kock bör kunna om arbetsmiljö? 

20. Vad anser du om en nyutbildad kocks kännedom om säkerhet? 

21. Vad anser du att kunskapen bör ligga på ett ergonomiskt riktigt arbetssätt hos en 

nyutbildad kock? 

 

 

Övriga frågor 

22. Hur ser du på att man har ett stort privat intresse av mat och gastronomi? 

23. Vilka är de viktigaste kunskaper en nyutbildad kock ska ha med sig från skolan? 

24. Vad ska man ha för grund egenskaper för att få jobb hos er i köket? 

Varför? Precisera? 

25. Hur ser du på att man är uppdaterad på mode och nyheter inom 

restaurangbranschen? 

26. Vilken betydelse har gymnasiebetygen vid anställning? 

27. Finns det något som du tycker är viktigt som jag glömt fråga om
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Följebrev.                                                                         Bilaga 2 

(antal sidor:1) 

     Hej. 

Vi är två studenter som går lärarutbildning på Linneuniversitetet och tar examen i 

augusti 2010. Vi utbildar oss till restauranglärare på gymnasienivå. Vi kommer båda två 

från restaurang branschen där vi jobbat som kockar och köksmästare.  

Nu har vi kommit fram till vår stora utmaning att skriva vårt examensarbete. Vårt arbete 

skall handla om vilka krav man ställer från näringslivet på eleverna när de är färdig 

utbildade och om det motsvarar hotell och restaurangprogrammets mål och kursplaner. 

Vi vill också genom vår undersökning se om det finns några likheter och skillnader 

mellan branschen och skolans krav. 

 

Detta är något som intresserar oss mycket och som vi även hoppas kunna få nytta av i 

vårt kommande arbete som gymnasier lärare. Vi skulle därför vara tacksamma om vi får 

intervjua er som en del av vårt arbete.  Frågorna är de som är bifogade detta brev och vi 

beräknar att intervjun tar ca en timme. Tid och plats kommer vi överens om.  

 

Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt och i enlighet med god forskarsed och alla 

intervjuer och svar sker anonymt vilket innebär att ingen utomstående kan härleda 

svaren till en person eller restaurang. Vi kommer vid intervju tillfället att spela in 

intervjun för att på bästa sätt kunna bearbeta svaren.  

 

Med vänlighälsning 

 

Annika Fornander & Johan Granlund / Lärarstudenter Lineuniversitetet 

 

Telefon:  0707-388232           0705-292492 

Mail: annika_fornander@hotmail.com       

        johan.granlund@ryssbygymnasiet.com 

mailto:annika_fornander@hotmail.com
mailto:johan.granlund@ryssbygymnasiet.com
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Kursplaner 

 

Maku 1203 - Gastronomi 

Mål för kursen 

Kursen skall ge kunskap om gastronomins historia och utveckling samt fördjupad 

kunskap om matsedelsplanering och matsedelsutformning. Kursen skall även ge 

kunskap om resultat av olika smakkombinationer och utveckla förmågan att använda 

olika sinnen när måltider och matsedlar komponeras. Kursen skall dessutom ge 

kunskap om gastronomiska termer på engelska och franska. 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 

ha kännedom om hur måltidstraditioner förändrats och utvecklats i olika länder och 

hos olika kulturer 

utveckla en känsla för resultatet av olika smakkombinationer 

kunna komponera måltider utifrån givna förutsättningar  

kunna använda vanligt förekommande facktermer på engelska och franska. 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven ger exempel på hur måltidstraditioner utvecklats och förändrats. 

Eleven komponerar måltider utifrån givna förutsättningar med hänsyn till 

smakkombinationer. 

Eleven använder vanliga facktermer på såväl engelska som franska.  

Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven tillagar måltider samt diskuterar och jämför olika smakkombinationer.  
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Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven komponerar och utformar måltider och matsedlar som tilltalar flera sinnen och 

är anpassade efter situationen.  

 

 

Maku 1204 - Kallkök 

Mål för kursen 

Kursen skall ge kunskap och erfarenhet om grundläggande matlagningsmetoder vid 

tillagning av vanliga typrätter inom kallkök. Den skall ge kunskap om och erfarenhet av 

hur vanliga grunddegar bereds och hur olika produkter kan framställas av dessa. 

Kursen skall även ge kunskap om råvaror och produkter inom kallköket samt 

hantering och förvaring med hänsyn till ekonomiska och hygieniska krav. Ett mål för 

kursen är också att ge kunskap om innebörden och betydelsen av god personlig hygien. 

Dessutom är ett mål för kursen att ge kunskaper om organisation av och utrustning för 

förekommande uppgifter inom kallkök samt om bestämmelser om arbetsmiljö och 

säkerhet. 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 

kunna tillämpa grundläggande matlagningsmetoder vid tillagning av typrätter inom 

kallkök 

kunna tillaga ett urval av förekommande typrätter samt kunna tillreda vanligt 

förekommande grunddegar och framställa olika produkter 

ha kännedom om förvaringsrutiner för vanligt förekommande livsmedel och produkter 

känna till vanligt förekommande utrustning och arbetsredskap 

ha kunskap om betydelsen av god personlig hygien 

kunna utföra enklare rengöring av utrustning och lokaler  
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ha kunskap om olycksfallsrisker och säkerhetsbestämmelser samt kännedom om 

ergonomiskt riktiga arbetssätt. 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven tillämpar vanliga matlagningsmetoder inom kallkök och tillagar med 

handledning enkla typrätter. 

Eleven redogör för vad god personlig hygien innebär.  

Eleven redogör för förvaringsrutiner och hantering av utrustning och arbetsredskap. 

Eleven utför enklare rengöring av utrustning och lokaler, använder personlig 

skyddsutrustning och arbetar på ett skydds- och miljömedvetet sätt.  

Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven tillämpar med stöd av instruktion rutiner för förvaring av livsmedel. 

Eleven använder teoretiska kunskaper om god personlig hygien. 

Eleven väljer rätt råvara med hänsyn till uppgiften.  

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven organiserar sitt arbete i kallkök med hänsyn till gällande hygien- och 

säkerhetsbestämmelser. 

Eleven tar ansvar för gemensamma uppgifter vid tillagning och presentation av 

kallkökets typrätter.  

 

Maku 1205 – Restaurang 

Mål för kursen 

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om hur vanligt förekommande anrättningar i 

ett restaurangkök tillagas. Den skall även ge kunskaper om matsedelsplanering och 

grundläggande kalkylering. Kursen skall ge kunskap om och metoder för hantering av 

livsmedel från råvara till färdiglagad maträtt samt ge kunskap om vikten av att hantera 

och tillaga råvaror med hänsyn till ekonomiskt utfall. Ett mål för kursen är även att ge 

praktiska kunskaper om livsmedelshygien och lokalhygien samt om ergonomi. Kursen 
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skall också utveckla kommunikations- och samarbetsförmågan. Ett mål för kursen är 

dessutom att belysa miljöfrågor och etiska frågor i samband med råvaruhantering och 

tillagning. 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 

kunna tillaga ett urval av i ett restaurangkök vanligt förekommande anrättningar och 

hantera råvaror på ett ekonomiskt sätt 

kunna välja förvaringssätt för vanliga råvaror så att de bevaras på bästa sätt 

ha kunskap om metoder för upptining, varmhållning, nedkylning och kylförvaring av 

råvaror och färdiglagade maträtter 

kunna komponera och planera för en enkel meny  

ha kunskap om rutiner för rengöring och skötsel av lokaler och utrustning enligt 

gällande bestämmelser 

ha kännedom om och erfarenhet av egenkontroll 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven utför med handledning grundläggande arbetsuppgifter inom restaurangkök. 

Eleven redogör för hantering av livsmedel och belyser såväl ekonomiska och etiska 

aspekter som miljöaspekter. 

Eleven komponerar och planerar med viss handledning enkla menyer. 

Eleven följer arbetsplatsens hygienbestämmelser och tillämpar med handledning 

Livsmedelsverkets egenkontrollprogram. 

Eleven utför rengöring och skötsel av lokaler och utrustning.  

Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven bedömer med handledning kvaliteten hos olika livsmedel utifrån ekonomiska 

och etiska aspekter samt miljöaspekter. 

Eleven hanterar livsmedlen på ett kostnadsmedvetet och hygieniskt sätt. 
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Eleven utför sina arbetsuppgifter i samverkan med andra. 

Eleven upprättar enklare kalkyler av maträtter.  

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven planerar och tillagar vanliga rätter i ett restaurangkök samt väljer ändamålsenlig 

utrustning. 

Eleven använder lämpliga metoder i alla delar av processen från upptining till 

kylförvaring med hänsyn till kvalitet och hållbarhet.  

 

Maku 1206 – Restaurangpåbyggnad 

Mål för kursen  

Kursen skall ge fördjupad kunskap om i ett restaurangkök aktuella varianter av klassisk 

matlagning och s.k. trendmatlagning.  

Den skall ge kunskap om bedömning av kvalitet och ekonomi vid tillagning av 

anrättningar av såväl råvaror som färdiga produkter.  

Kursen skall ven ge kunskap om detalj- och portionsstyckning av olika råvaror.  

Kursen skall också ge fördjupad kunskap om matsedelsplanering med anpassning till 

gästers olika behov.  

Kursen skall dessutom ge fördjupad kunskap om arbetsplanering för att uppnå ett 

rationellt och fungerande arbetssätt.  

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 
Eleven skall  

kunna tillaga kända aktuella klassiska anrättningar samt kunna tillämpa aktuella 

matlagningskoncept,  

kunna använda sig av kvalitetsbedömningar av råvaror och färdiga produkter under 

pågående tilllagningsprocess,  

förstå hur det ekonomiska utfallet påverkas av arbetssätt och hantering av råvaror,  



 

 

6 

 

kunna utföra arbetsuppgifter på ett hygieniskt sätt,  

kunna anpassa val av råvaror och tillagningssätt enligt gästers önskemål om specialkost 

eller gästers särskilda behov.  

Betygskriterier  

Kriterier för betyget Godkänd  

Eleven planerar och tillagar med stöd av litteratur såväl klassiska som aktuella 

anrättningar samt hanterar vanliga behov av specialkost.  

Eleven bedömer med viss handledning fortlöpande kvalitet och ekonomiskt utfall.  

Eleven väljer arbetssätt och utför sina arbetsuppgifter med hänsyn till god hygien.  

Kriterier för betyget Väl godkänd  

Eleven bedömer kvalitet och ekonomiskt resultat som konsekvens av egen planering.  

Eleven detalj- och portionsstyckar med viss handledning aktuella råvaror med hänsyn 

till ekonomiskt utfall.  

Eleven planerar matsedlar, måltider och arbetssätt så att en rationell arbetsgång 

uppnås.  

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd  

Eleven planerar och utför förelagda arbetsuppgifter på ett omsorgsfullt och kreativt 

sätt inom givna tidsramar.  

 

Maku 1208 – Restaurang och storkök B 

Mål för kursen 

Kursen skall ge fördjupad kunskap om och erfarenhet av hur i restaurang och storkök 

vanligt förekommande anrättningar tillagas under förhållanden som gäller i arbetslivet. 

Den skall utveckla kreativitet och förståelse för delarnas betydelse för 
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helhetsupplevelsen av en måltid och för hur delarna kan harmoniera respektive utgöra 

kontraster. Ett mål för kursen är också att ge fördjupad kunskap om och erfarenhet av 

inköpsrutiner och förståelse för hur de påverkar ekonomi och resultat. Kursen skall 

vidare ge erfarenhet av datoranvändning som stöd för inköp och kalkylering.  

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 

kunna tillaga olika typer av anrättningar och anpassa tillagnings- och serveringssätt för 

att erhålla hög kvalitet i varje moment 

ha förståelse för helhetsupplevelsen av en måltid 

ha kännedom om utveckling och trender inom matlagning  

ha kunskap om och erfarenhet av inköp, leverans- och varukontroll samt datorstöd vid 

inköp, kalkylering och måltidsplanering 

ha kunskap om och erfarenhet av arbetsförhållanden inom branschen. 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven planerar och tillagar med viss handledning aktuella anrättningar och anpassar 

tillagnings- och serveringssätt så att hög kvalitet erhålls. 

Eleven utför med stöd av instruktioner inköp, leverans- och varukontroll. Eleven 

kalkylerar och planerar måltider med viss handledning.  

Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven utför på ett ansvarsfullt sätt leverans- och varukontroll samt diskuterar rutiner 

för arbetet.  

Eleven upprättar ekonomiska för- och efterkalkyler av måltider.  

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven kombinerar råvaror och tillagar anrättningar på ett kreativt sätt med hög 

nyttjandegrad av råvaror.  
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