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Sammanfattning 

Yrkeslärarna på gymnasiet står i och med införandet av Gy 11 inför en förändring. 

Syftet med den nya gymnasieskolan är högre kvalitet i utbildningen. 

Yrkesutbildningen går från att vara yrkesförberedande till att ge elever en 

yrkesexamen. Denna förändring ställer ökade krav på det arbete som lärarna utför.  

Tidigare undersökningar om vilka krav som arbetsmarknaden ställer på blivande 

kockar och i vilken mån skolan uppfyller dem, har visat att arbetsgivarsidan anser att 

skolan satsar för lite på att ge eleverna grundläggande yrkeskunskaper. 

I ämnesplanen matlagningskunskap står det i beskrivningen för kursen matlagning1, 

undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll, och därefter dess 

första punkt, grundläggande matlagning och matlagningsmetoder.  

Hur ska då lärarna i gymnasieskolan lyckas med sitt uppdrag att öka kvaliteten i 

utbildningen? En väg dit kan vara användandet av lämplig kurslitteratur. Syftet med 

detta arbete är att undersöka om informationen i kurslitteraturen som används på 

restaurangutbildningen är relevant för att eleverna skall kunna utveckla 

grundläggande yrkeskunskaper. I undersökningen har jag genomfört en kvalitativ 

litteraturstudie av den kurslitteratur som används i utbildningen. 

Resultatet av undersökningen presenteras under tre olika rubriker kurslitteraturen, 

resultatet för de olika böckerna efter punkterna i syftet/ målformuleringen och 

resultatet på studien i diagramform. Slutsatsen är att den undersökta informationen i 

kurslitteraturen, är relevant för att eleverna ska kunna ta till sig grundläggande 

matlagningskunskaper. Om eleven får praktisk träning i kombination med en 

teoretisk bakgrund ökar möjligheterna för fortsatt lärande och en utveckling till 

yrkesmannaskap. 
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Summary 

Vocational teachers stand out with the introduction of Gy11. The goal for the new 

secondary school is a higher quality in education. Vocational training will go from 

being a vocational preparatory, to giving students a professional degree. This shift 

places increased demands on the work that teachers perform. 

Previous studies on the requirements that the labor market place on future chefs and 

the extent to which schools meet them, showed that employers believe that the school 

is investing too little to give students basic skills. 

In the subjectplan cookingknowledge the description of the course matlagning1, is 

teaching of the course, shuld address the following core content, and then its first 

point, basic food preparation and cooking methods. 

How is it possible for teachers in secondary schools to succeed in its mission to 

improve the quality of education? One way there could be the use of appropriate 

textbooks. The purpose of this work is to investigate whether the information in 

textbooks used in restaurant training is relevant to the students to develop basic 

skills. In the survey, I conducted a qualitative literature review of the textbooks used 

in education. 

The results of the study is presented under three headlines, the literature, the results 

of the various books of the points in the objective / target formulation and results of 

the study in graph form. The conclusion is that the observation data in the literature is 

relevant to the students to assimilate basic cooking skills. If students get practical 

training in combination with a theoretical background, the opportunities for 

continued learning and development of professional skills increases. 
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Abstract 

En väg till att öka kvaliteten på undervisningen i gymnasieskolan kan vara 

användandet av lämplig kurslitteratur. Syftet med detta arbete är att med hjälp av en 

kvalitativ litteraturstudie, undersöka om informationen i kurslitteraturen som används 

på restaurangutbildningen är relevant för att eleverna skall kunna utveckla 

grundläggande yrkeskunskaper.  
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Förord 

Det du nu läser är ett examensarbete på yrkeslärarutbildningen vid Linnéuniversitetet 

i Kalmar och Växjö. Genomförandet av arbetet kan för mig liknas med arbetet att 

bygga en stödmur. Från början finns bara ett behov eller idé om att det hela ska ske. 

Därefter följer tankearbetet om hur det ska göras. När detta tankearbete nått fram till 

en plan kan det praktiska arbetet med själva formbygget starta. Den första brädan 

som ska sättas upp saknar något att fästa den i, och inledningen blir vacklande och 

lätt att rubba eller kasta omkull. Men vartefter arbetet fortskrider blir formen 

stadigare och stadigare, och de sista brädorna som sätts dit förankrar flera av de andra 

med varandra. Sen kommer dagen då formen gjutits, betongen brunnit och formen 

rivs. De misstag eller slarv som gjorts i formbygget eller gjutningen kommer att 

synas, så det vill till att hela arbetet är genomfört med en strävan att uppnå god 

kvalitet annars kommer blicken dras till misstagen så fort man tittar ditåt. 

Jag hade inte klarat att uppnå detta utan hjälp av min handledare, sprickorna i formen 

var så stora att betongen runnit ut. Så Tack Anna! för att du med din granskande 

blick och intelligenta rådgivning visat var och hur jag behöver förbättra 

konstruktionen så att den håller, och att jag slutligen kan känna stolthet över det 

färdiga arbetet. 

 

Västerhaninge i augusti 2011 

Fredrik Hägerstrand 
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1. Introduktion 

 

Sedan ansvaret för utbildningen av yrkeselever i början av nittonhundratalet 

fördes över till andra aktörer än de verksamma inom skrået, har frågan om 

yrkesutbildningen motsvarar de krav som branschen ställer varit ständigt 

återkommande. Otaliga yrkeselever på väg ut i arbetslivet har från 

etablerade i yrket hört uttalanden av typen, vad får ni egentligen lära er i 

skolan?  

Att undersöka skillnaden mellan det krav branschen ställer och i vilken 

utsträckning skolan faktiskt möter dem, har gjorts i mängder av 

examensarbeten. Inom restaurangområdet, den bransch jag själv är verksam 

i, finns flera exempel. Även om detta arbete kan tyckas vara ett i denna rad 

avviker dock frågeställningen något.  

Den fråga som intresserat mig är varför det går ut elever efter en treårig 

yrkesförberedande utbildning som saknar vissa grundläggande 

yrkeskunskaper. Tar den kurslitteratur som finns idag upp det som är 

nödvändigt att lära sig, för att erhålla grundläggande yrkeskunskaper? 

En stor del av kockars yrkesstolthet består i att kunna laga rätter utan att 

använda recept. Många lärare på yrkesskolor använder sig av egna 

kompendier i undervisningen. Eftersom det är vanligt att restaurangskolor 

driver öppna restauranger och att eleverna lagar lunchmaten åt de andra 

eleverna på skolan får den praktiska undervisningen tidigt ett brett 

perspektiv. Detta är positivt om basen för kunskaperna redan finns, om detta 

inte är fallet kan det i stället vara ett stressmoment som försvårar 

inlärningen.   

Mitt mål med detta examensarbete är att ta reda på om de befintliga 

läromedel som används på restaurangutbildningen ger eleverna de 

grundläggande yrkesteorier de behöver för att klara starten av sitt kommande 

yrkesliv inom kockyrket. 
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2. Bakgrund 

 

I detta kapitel vill jag ge en bakgrund till min undersökning om hur väl 

läroböckerna som används på restaurangutbildningen svarar mot 

utbildningskraven i kursplanen. I den första delen beskriver jag varför jag 

valt att göra denna undersökning. Därefter hur dagens utbildning varit 

upplagd, och i följande del hur den kommer att se ut med den nya läroplanen 

i Gy 11. Sedan tittar jag på en del tidigare studier, främst för att se vilka krav 

som branschen anser vara dåligt uppfyllda. Som avslutning försöker jag ge 

ett perspektiv på begreppen kompetens och yrkeskunnande.  

2.1 Varför en undersökning om kurslitteratur 

Yrkesutbildningen i svenska gymnasieskolor står inför en stor förändring. 

Övergången från yrkesförberedande till den nya modellen med yrkesexamen 

ställer självfallet krav på yrkeslärarna. Vad, hur och varför undervisningen 

tar upp de olika momenten i utbildningen, blir än viktigare nu än det varit 

tidigare. Eleverna måste ges möjlighet att få en större förståelse för vad det 

faktiskt innebär att vara kock och hur vägen till att komma dit ser ut. Ett 

verktyg för att uppnå detta är kurslitteraturen. Varför en viss kurslitteratur 

används på en skola kan ha flera skäl. Dessa kan vara t.ex. ekonomiska eller 

vana och tradition. Det jag är intresserad av är vilken bok är bäst ur elevens 

synvinkel. Jag tar i syftet upp tre punkter, aktualitet, läsbarhet och 

referensmöjlighet. Dessa punkter kan förklaras på följande sätt. Om boken 

har aktualitet bör den innehålla aktuell information som är kopplad hur 

restaurangbranschen ser ut idag. Detta kan gälla lagar och regler, trender och 

influenser eller kort sagt den information som förklarar den verklighet 

eleven möter på sin APU, eller när utbildningen är avslutad. Med läsbarhet 

menar jag att den är skriven och förmedlad på ett sätt som gör att den är 

lättförståelig och läsbar av de elever som använder den. För att den ska vara 

detta krävs korta och lättlästa texter och klart markerade avsnitt. Bilder som 

visar vad texten handlar ökar läsbarheten. En lärbok i yrkeskunskap bör även 

innehålla information som är relevant när de första stegen in i yrket tagits 

och förståelsen för metoder, tekniker och livsmedel ska fördjupas. Om den 

dessutom kan fungera som uppslagsbok eller referenslitteratur för en 

yrkesverksam kock efter att utbildningen avslutats, anser jag att dess värde 

för eleven ökar markant. Ett exempel på innehåll som kan vara intressant för 
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en yrkesverksam kock är t.ex. tabeller med stektemperaturer och 

portionsstorlekar för olika styckningsdetaljer. Eftersom innehållet 

läroböcker skiljer sig från varandra, och vissa lärare föredrar att arbeta med 

en bok framför andra finner jag att detta är värt att undersöka.  

 

2.2 Dagens gymnasieutbildning 

Dagens gymnasieutbildning startade år 2000, och består av 17 olika 

nationella program, samtliga är treåriga. Dess syfte var att ge en bred 

basutbildning och behörighet att studera på universitet eller högskola. Varje 

program omfattar 2 500 gymnasiepoäng. Den garanterade 

undervisningstiden skiljer sig mellan programmen. För naturvetenskaps-, 

samhällsvetenskaps- och estetiska programmen är den 2 180 timmar och för 

övriga 2 430 timmar. Samtliga nationella program innefattar åtta kärnämnen. 

Engelska, estetisk verksamhet, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, 

samhällskunskap, svenska (alternativt svenska som andraspråk) och 

religionskunskap. Tillsammans omfattar kärnämnena 750 poäng. Varje 

program får sin karaktär genom sina karaktärsämnen. Karaktärsämnena 

omfattar sammanlagt 1 450 poäng. I denna summa ingår ett projektarbete på 

100 poäng. Regeringen fastställer vilka karaktärsämnen som ska vara 

gemensamma i ett program. Tretton av programmen ska innefatta minst 

femton veckor på en arbetsplats utanför skolan, s.k. arbetsplatsförlagd 

utbildning. På fyra av programmen, estetiska, naturvetenskapliga, 

samhällsvetenskapliga och tekniska programmen, är arbetsplatsförlagd 

utbildning inte obligatorisk. Även på dessa program finns möjlighet att 

arbetsplatsförlägga delar av utbildningen. De flesta programmen är 

uppdelade i olika inriktningar under år 2 och 3. Skolverket beslutar om vilka 

kurser som ska vara obligatoriska i en nationell inriktning. De flesta 

kommunerna anordnar inte alla nationella program och inriktningar. En elev 

har då rätt att gå utbildningen i en annan kommun. För att tillgodose lokala 

behov kan en kommun fastställa lokala inriktningar 

(Kursinformationssystemet för skolan,skolverket.se). 
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2.3 Den nya utbildningen inom GY11 

Den nya yrkesutbildningen för kockar, ligger under restaurang och 

livsmedelsprogrammet, som är ett av de 18 nationella programmen i 

gymnasieskolan. Inriktningen kök och servering ska ge kunskaper inom 

matlagning i offentlig eller privat restaurangverksamhet, servering samt 

arbete inom besöksnäringen. Inriktningen kan till exempel leda till yrken 

som kock, kallskänka, servitris eller servitör. Det som markant skiljer denna 

utbildning från det tidigare hotell och restaurangprogrammet är att den nya 

utbildningen kommer att ge en yrkesexamen. Yrkesutbildningen på 

gymnasiet skall gå från att vara yrkesförberedande till att ge en möjlighet att 

påbörja en yrkesbana direkt efter utbildningen. De kommande studenterna 

skall vara anställningsbara inom sitt fackområde. För att nå en yrkesexamen 

ska eleven ha 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända. Eleven ska också 

ha godkänt i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och 

Matematik 1. Ett krav är också att eleven har godkänt i 400 poäng av de 

programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete (Kort om 

gymnasieskolan, skolverket.se). 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som 

gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra 

vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet 

ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin 

uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att 

pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer. Arbetsplatsförlagt 

lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda 

lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en 

yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av 

yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan 

också ge inblick i företagandets villkor. För alla elever i yrkesprogrammen 

gäller även att skolan som eleven går i är skyldig att erbjuda kurser som ger 

eleven grundläggande högskolebehörighet. Det kan de göra på olika sätt 

beroende på vilket program eleven går. På vissa program kan eleverna välja 

kurser inom ramen för det individuella valet och på andra program i de 

programgemensamma ämnena eller i programfördjupningen. Ibland måste 

eleverna också läsa ett utökat program om de vill ha grundläggande 

högskolebehörighet. Inom vissa av yrkesprogrammen kan eleverna få 

grundläggande högskolebehörighet utan att läsa ett utökat program. Det 

gäller för de program där svenska eller svenska som andraspråk 2 eller 

engelska 6 ingår i de programgemensamma ämnena eller i 



 

5 

Fredrik Hägerstrand 

 

programfördjupningen därför att dessa kurser utgör en del av programmets 

karaktär (Kort om gymnasieskolan, skolverket.se). 

2.4 Tidigare studier 

Jag har under mina efterforskningar stött på flera studier som berör frågan 

om elevernas utbildningsmål motsvarar de krav som branschen ställer. 

Eftersom jag själv är verksam inom restaurangområdet och arbetar som 

kökslärare på restaurangskola, så är det forskning om förhållandet mellan 

kockutbildningen och restaurangbranschen som jag fokuserat på.  

Det första arbetet jag läste som berörde skillnaden mellan teori och praktik i 

undervisningen och intresserade mig utgick dock från ett annat yrke. Det var 

Michael Blaesild,s examensarbete  från 2007, Yrkesutbidning mellan teori 

och praktik. Där behandlar han den studieproblematik med både praktisk 

och teoretiskundervisning som yrkeslärare på byggprogrammet möter. 

Bladesild skriver i sin inledning, ”det kanske inte enbart är eleven som har 

ett bristande intresse för teoretiska kunskaper utan även yrkesläraren” 

(Blaesild, 2007, s. 10). 

Jan Härdigs   Att utbilda till arbetare, är en avhandling från 1995 gjord på 

samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund. Den behandlar skolan i förhållande 

till arbetslivet. Faktaunderlaget är en studie av gymnasiskolans bygg- och 

anläggningstekninska linje och yrkeslärare genomförd 1986. Författaren har 

analyserat enkäter besvarade av 380 personer verksamma som yrkeslärare. 

Vad gäller lärarnas syn på skolundervisningen, framgår att en klar majoritet 

av yrkeslärarna anser att den nuvarande utbildningen ger ganska goda 

yrkeskunskaper. Härdig skriver om vikten av att eleverna i arbetslivet måste 

kunna producera och deltaga i produktionen, inte uppträda som amatörer 

eller som om de aldrig varit i närheten av en arbetsplats. Det gäller därför att 

yrkeslärarna underlättar övergången från skolans skyddade värld till 

arbetslivlets verklighet i så stor utsträckning som möjligt. Härdig skriver i 

sin avhandling också om vikten av att yrkeslärarna kan förmedla så bra 

yrkeskunskaper som möjligt. Att många lärare har problem att hinna med 

samtliga moment i detalj. Detta gäller främst det teoretiska materialet 

(fackteori) men även praktiska övningar. Eftersom yrkeslärarna utbildar 

eleverna för arbetslivet sätts en press på dem framför allt i slutet av 

utbildningen när elevernas verkliga kunskaper obenhörligen kommer att 

avslöjas (Härdig, 1995, ss. 4,100, 142, 152, 214) 
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Annika Fornander och Johan Granlunds examensarbete från 

yrkeslärarutbildningen på Linnéuniversitetet 2010, Skilda världar? En studie 

av skolans respektive restaurangbranschens krav på nyutbildade kockar. Tar 

ett brett perspektiv och, deras frågeställning om vilka krav köksmästare och 

restaurangägare ställer på nyutbildade kockar, besvarades i resultatdelen 

under flera olika rubriker. De som är mest intressanta för mitt arbete är 

Matkunskap, och Råvarukunskap. I sin resultatdel skriver de att samtliga 

respondenter framhöll att grundmatlagning är de viktigaste kunskaperna. Det 

är också viktigt att ha kunskaper både i varm och kallkök eftersom många 

kök idag arbetar utan uppdelning mellan dessa kategorier. I grundmatlagning 

anser respondenterna att det ingår att koka fonder, kunna göra grundsåserna, 

detaljstycka fågel, fisk och olika sorters kött, grunderna för desserter och 

kalla anrättningar som t.ex glass, sorbet, mousser samt kallas såser och 

sallader. En annan sak som är viktig inom grundmatlagningen är 

husmanskosten. Detta för att i denna ingår alla de förekommande 

tillagningsmetoderna som att koka ,steka, brässera osv (Fornander & 

Granlund, 2010).  

 Det var också genom detta arbete jag kom i kontakt med studien från UHR 

om utbildningsbehovet inom hotell och restaurangbranschen (Fornander & 

Granlund, 2010, s. 4).   

Utbildningsrådet för hotell och restaurang UHR, genomförde under 2007 en 

pilotstudie för att undersöka hur väl den utbildning som ges på gymnasiets 

Hotell- och Restaurangprogram svarar mot företagens kompetenskrav på 

nyutexaminerad arbetskraft. Studien bygger på en enkät som skickats till 

lärare inom Hotell- och Restaurangprogrammet samt till olika 

branschföreträdare. Denna studie är uppdelad på tre olika inriktningar och 

ger en bild av de olika utbildningsmomentens vikt enligt den nationella 

läroplanen, lärarna och branschen. Med hjälp av denna studie kunde jag 

välja ut vilka utbildningsmoment som har störst betydelse för branschens 

företrädare. De moment som rankades högst var, grundläggande 

matlagningsmetoder inom kall och varmkök (Gymnasieskolans hotell och 

restaurangprogram, hur väl harmonierar den nationella läroplanen, lärarnas 

utbildningsönskemål och branschens krav?, 2011). 

Ett annat arbete som handlar om kökschefers syn på vilka kunskaper och 

färdigheter nyutbildade kockar har med sig från sinyrkesutbildning är 

Nyutbildade kockar har de tillräckliga yrkeskunskaper? Studien är gjord 

2010 av Jesper Isaksson student på Malmö högskola. Det är en kvalitativ 

undersökning som bygger på intervjuer med 4 kockar och 2 kökschefer. 
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Resultatet som framkommer i studien är att dagens yrkesutbildning brister i 

att lära ut grundläggande matlagningsfärdigheter och att yrkesämnena får för 

lite utrymme. Samt att det finns ett behov av samverkan mellan utbildning 

och bransch, och att om intresse, vilja och engagemang finns hos kockar har 

de goda möjligheter att fortsätta att utvecklas på arbetsplatsen (Isaksson, 

2010).  

I  maj 2010 genomförde tre studenter på yrkeslärarutbildningen på 

Linnéuniversitetet Robert Frick, John Holmberg och Robert Karlsson inom 

kursen 2UV02L, projektet  Restauranglärarens utmaningar, hur 

utbildningens mål och yrkeslivets krav möts. En studie där det undersöks 

vilket yrkeskunnande det krävs för att få jobb inom restaurangbranschen. 

Resultatet som de fick fram bygger en kvantitativ undersökning av samtliga 

jobbanonser för kockar och kallskänkor under vecka 9 år2010, ur 

arbetsförmedlingens databas. Totalt 334 jobbanonser där kraven på de 

arbetssökande grupperades i tjugofyra kategorier. Varje rubrik som kunde 

spåras i en jobbannons matades in i en databas och kopplades till företaget 

som sökte personal. När samtliga jobbannonser var genomgångna hade de 

lokaliserat 997 krav som sedan kördes mot frågor i databasen. För att få fram 

kraven från skolan sammanställde de samtliga mål i de gemensamma 

kurserna, hotell undantaget, och inriktningskurserna mot restaurang. Ur 

dessa extraherades rubriker som sedan kunde jämföras mot 

arbetsmarknadens krav (Frick, Holmberg, & Karlsson, 2010). 

I resultatet framträder en tydlig skillnad mellan vad skolan levererade och 

branschen önskade. Det kompetenskrav som var i särklass mest frekvent 

yttrat i annonserna var erfarenhet. Det totala antalet krav på de 334 

annonserna var 997. Av dessa var 248 erfarenhet. Tre av fyra av de som 

annonserar efter en kock eller kallskänka anser att dennes 

arbetslivserfarenhet är viktig, medan ungefär en av fyra sökte efter någon 

som var utbildad. Något jag tolkar som att arbetsgivarna inte litar på skolans 

förmåga att utbilda eleverna utan att de även ska ha arbetat för att vara 

aktuella att anställa. Skolan å sin sida kan sägas möta detta krav med att ge 

eleverna arbetsplatsförlagd undervisning APU.  De krav som arbetsgivarna 

ställde i störst utsträckning efter arbetsvana var utbildning (97), 

stresstålighet (78) och kunskaper om mat från särskilt land (73). De i 

rangordning följande kraven är ställda i antalet från 43 till 1 gång och är 27 

till antalet, bl.a. flexibilitet, körkort och självständighet (Frick, Holmberg, & 

Karlsson, 2010). 
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2.5 Kompetens och yrkeskunnande 

I boken Kunskap i det praktiska av Bernt Gustavsson behandlas kunskap i 

olika praktiska verksamheter. En av dem som beskrivs är ämnet 

måltidskunskap vid Örebro universitet. Att ämnet rubriceras måltidskunskap 

och inte måltidsvetenskap beror på att måltidkunskapen lägger stor vikt vid 

den praktiska kunskapen eller hantverket och vill förena detta med 

vetenskap och konstnärliga arbetsmetoder (Gustavsson, 2004).  

Enligt Gustavsson(2004) kan yrkeskunnande förklaras med Aristoteles 

kunskapsbegrepp. Det kan då beskrivas med orden vetande, kunnighet och 

klokhet eller med de grekiska termerna Episteme, Techne, och Fronensis. 

Vetandet eller episteme är den nödvändiga teoretiska grund som krävs för att 

tillsammans med den praktiska kunnigheten techne, som erhålls genom 

träning, uppnå den klokskap eller fronensis som krävs för att kunna utföra 

ett yrke. 

I texten exemplifieras hantverkskunskapen i förmågan att göra en sufflé. 

Den praktiska kunskapen, som handlar om att kunna vispa upp äggvitorna 

till skum och behålla den invispade luften genom att vända ner skummet i 

sufflésmeten. Samtidigt som teorin och vetenskapen gör att processen 

förstås. Vet den som lagar varför sufflén inte stiger när skumskelettet i 

äggvitan är söndervispat och därmed saknar förmågan att hålla kvar luften, 

ges möjlighet till reflektion i hantverket (Gustavsson, 2004, s. 57).  

Gustavsson(2004) uttrycker att, handla enligt fronensis innebär förmåga att 

avvika från generella handlingsregler till det som bör göras i en konkret 

situation (Gustavsson, 2004, s. 94). Enligt mig är detta som avgör om en 

person har ett yrkeskunnande eller inte. Saknas förmåga att lösa den 

uppkomna situationen med de medel som står tillbuds, finns inte 

yrkeskunnigheten.  

Begreppet kompetens är enligt nationalencyklopedin, en utbildning eller 

erfarenhet som krävs för viss tjänst eller befattning (Ne.se). 

Margreth Hill har i avhandlingen Kompetent för ”det nya arbetslivet”  tagit 

fasta på erfarenheter från ungdomar i tre olika klasser i den 

yrkesförberedande gymnasieskolan. Hon skriver att den kompetens elever 

har med sig när de lämnar gymnasiet och går vidare till arbetslivet består av 

kunskaper de bär med sig i kombination med den kultur de möter (Hill, 

1998).  
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3. Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna undersökning är att genom en jämförelse, undersöka 

kurslitteraturen som används på restaurangutbildningen, med avseende på 

följande punkter. 

 Aktualitet 

 Läsbarhet 

 Referensmöjlighet 

 

Samt att utröna om informationen i kurslitteraturen som används på 

restaurangutbildningen är relevant för att eleverna skall kunna utveckla 

följande grundläggande matlagningskunskaper. 

 De olika matlagningsmetoderna koka, steka och fritera. 

 Fonder, hur de tillreds och används. 

 De olika varma grundsåserna, hur de lagas och används. 

 Den kalla grundsåsen, hur den lagas och används. 

 Detaljstyckning av fågel, fisk och kött. 

 Husmanskost, recept och tillagningsmetoder. 

 Grundrecepten och tekniken för att tillaga glass, sorbet och mousse.   

 

 

3.1 Avgränsningar 

Undersökningen begränsas till den första punkten, grundläggande 

matlagning och matlagningsmetoder, ur det centrala innehållet i kursen 

Matlagning 1 (MALMAL01) (Skolverket, 2011). Samt genom att undersöka 

de tre olika läroböcker som behandlar detta ämne (Hallberg, 2004) 

(Johannesson, 1996) (Jonson, 2007). 

 

 

 



 

10 

Fredrik Hägerstrand 

 

4. Metod  

Följande kapitel beskriver undersökningens genomförande. Under den första 

rubriken metodval, kommer jag inledningsvis att redogöra för vilken 

vetenskaplig metod jag valt och varför. I avdelningen metodbeskrivning tas 

synpunkter på den valda metoden upp. Därefter följer ett stycke om kritik till 

metoden.  I nästa del pressenteras urvalet av materialet till studien, och 

slutligen tar jag upp aspekter på dess tillförlitlighet. 

4.1 Metodval 

Christer Bjurwill skriver om metodval i boken A, B, C och D. Han talar om 

behovet att anpassa verktygen efter behovet. Att skruva i en skruv med en 

hammare fungerar inte. Men också att det som ska efterstävas i 

metodanvändning är mångsidighet och variation. Detta görs lättast genom en 

förståelse för att det inte är metoden som ska styra valet av problem utan 

problemet eller syftet som styr valet av metod. En sökmetod söker svaret på 

en ställd fråga, och det är alltid frågan som bestämmer svaret istället för tvärt 

om (Bjurwill, 2001).    

Genom att göra en kvalitativ undersökning av kurslitteraturen med en 

litteraturstudie, ges en möjlighet att skapa en djupare förståelse för de olika 

momentens betydelse för elevens utveckling av grundläggande 

matlagningskunskaper. Att med en vetenskaplig metod visa vilken bok som 

är till mest nytta i undervisningen känns som ett viktigt stöd. Vilken bok 

vissa skolor valt att använda går även att ta reda på genom enkät eller 

intervju. Då dessa metoder belyser individens uppfattning och åsikter om 

böckerna utan möjlighet att sätta dem i relation till varandra, blir detta inte 

en bred jämförelse, utan en beskrivning av deras egna erfarenheter, och 

därför i detta avseende mindre intressant.  

4.2 Metodbeskrivning 

I boken Metodik för utvecklingsarbetet beskriver och diskuterar författarna 

Carlström och Carlström Hagman, principer för och arbetsgång vid 

examensarbete och pedagogiskt utvecklingsarbete. De menar att 

kännetecknande för en kvalitativ bearbetning av data är ett insamlat 

material, är en inträngning i en problematik genom att finna mönster och 
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betydelse samt att den stora mängden data, som kan verka svår att bearbeta 

är ett av problemen. Eftersom strikta bearbetnings och analysmetoder i form 

av statistisk beskrivning som finns vid kvantitativa undersökningar i detta 

fall saknas, kan en hastig genomläsning för att få ett snabbt svar vara 

lockande. Men eftersom arbetet måste tåla att granskas och redovisas, är det 

i stället en grundlig bearbetning och analys av informationen som forskaren 

skall genomföra (Carlström & Carlström Hagman, 2007, s. 307). 

Litteraturstudien av kurslitteraturen har därför skett genom en granskning av 

böckerna, uppgift för uppgift i enlighet med syftet. Jag har undersökt om 

informationen finns med, om den är kopplad till recept och om den går att nå 

via rubrik eller register. En bred jämförelse av böckerna som helhet och med 

fokus på de tre punkterna aktualitet, läsbarhet och referensmöjlighet är en 

annan del av undersökningen som genomförts. De data som framkommit i 

undersökningen har kategoriserats i tre olika nivåer. Helt, delvis och saknas. 

En redovisning av denna analys i tabellform finns under rubriken 5.3.1, i 

resultatkapitlet.  

Genom att studera litteraturen på detta sätt ges goda förutsättningar att finna 

svar på de frågeställningar som jag med ledning av syftet vill besvara. 

4.3 Metodkritik 

En kritisk punkt vid kvalitativ analys är att texter eller textbitar plockas ur 

sitt sammanhang och blir till begrepp eller kategorier. En fara vid 

kategorisering ligger i att forskaren tappar bort sammanhanget kring 

företeelsen ifråga. Den analysmetoden jag valt, med sikte på förståelse av 

helheten är enligt Carlström, svar på sådan kritik (Carlström & Carlström 

Hagman, 2007, s. 322) 

En berättigad fråga är också om jag skulle gå tillväga på samma sätt om 

denna undersökning skulle görs om igen. Med ledning av de erfarenheter jag 

gjort under undersökningen måste jag erkänna att så inte blir fallet. Om jag 

började om från början skulle jag valt en kombination av intervju och 

litteraturundersökning för att få fram resultatet. Med hjälp av kvantitativa 

intervjuer av elever kunde t.ex. rangordningen av de grundläggande 

matlagningskunskaperna gjorts bättre. 
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4.4 Urval 

Inom restaurangutbildningen i Sverige idag används tre olika läroböcker i 

ämnet matlagningskunskap. Den äldsta av dem Matlagning en handbok är 

utgiven för första gången 1991. Professor Tore Wretman, skriver i dess 

förord att en riktig instruktionsbok, tekniskt och gastronomiskt vederhäftig i 

den professionella matlagningskonsten länge varit ett känt behov. Innan dess 

utgivning existerade ingen bok på svenska som tog ett helhetsgrepp på 

ämnet matlagning, för att användas som läromedel till blivande kockar och 

kallskänkor (Hallberg, 2004).  

Den andra boken som används utgavs av Liber 1996 och heter Varmkök och 

Kallkök, Grunderna och är skriven av Göran Johannesson.  

År 2007 utgavs ännu en bok, Praktisk Gastronomi av Mats Jonson på Liber 

förlag, och därmed är antalet kursböcker idag uppe i tre stycken. 

När jag fick min grundläggande restaurangutbildning 1977 arbetade vi 

endast med stencilerade kompendier och lösa receptblad i ämnet 

matlagningskunskap. En redogörelse för de olika böckerna och deras 

författare följer i resultatkapitlet. 

4.5 Tillförlitlighet 

Författarna Patel och Davidson diskuterar i boken Forskningsmetodikens 

Grunder, kvalitet i kvalitativa studier. Där sägs att ambitionen bör vara att 

upptäcka företeelser och att tolka och förstå uppfattningar. Validiteten i en 

kvalitativ studie är inte relaterad enbart till själva data insamlingen, utan 

strävan efter en god validitet genomsyras forskningsprocessens samtliga 

delar (Patel & Davidson, 2003). Boken Metodikens grunder tar i kapitel sju, 

sig an metodiska och teoretiska grundbegrepp. Författarna Carlström och 

Carlström Hagman menar att begreppen reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet inte får samma betydelse i en kvalitativmetod som i en 

kvantitativ, eftersom begreppen i den senare utgår från en tanke på en 

objektiv och sann verklighet, medan den kvalitativa metoden utgår ur 

människors erfarenhet av verkligheten (Carlström & Carlström Hagman, 

2007, s. 137)  

Syftet i detta arbete att ta reda på om informationen i kurslitteraturen är 

relevant kräver en analys av texten. Om denna analys skulle omfatta texten i 

sin helhet gör informationsmängdens storlek att det blir omöjligt att göra en 



 

13 

Fredrik Hägerstrand 

 

jämförelse. Genom att under varje punkt i resultatdelen välja ut ett begrepp 

som på ett relevant sätt representerar det som ska mätas eller är typiska för 

kursens innehåll skapas validitet, svaren blir möjliga att kategorisera och 

resultatet tydliggörs för läsaren.  

Att en god kvalitet i arbetet uppfattas är min fromma förhoppning, och 

eftersom resultatet av den kvalitativa bearbetningen är beroende av mina 

egna erfarenheter inom området kan det också vara av intresse för läsaren att 

få ta del av min yrkesbakgrund. Jag har drygt trettio års yrkeserfarenhet av 

matlagning med en spännvidd från À la carte restauranger till ambassadörs- 

kock, från hotellkök med evenemangsmiddagar för hundratals gäster till 

arbete i företagsrestaurang med storhushålls kök. Jag har arbetat som 

anställd på olika positioner i restaurangkök och jag har drivit egen 

verksamhet med anställd personal i mer än femton år. Min formella 

utbildning har jag fått på Kristinebergs restaurangskola och i marinens 

intendenturskola, och mina yrkeserfarenheter har jag skaffat mig genom det 

praktiska arbetet i köket. 
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5. Resultat 

Resultatet pressenteras under tre olika rubriker, där den första behandlar 

kurslitteraturen. Under den andra rubriken pressenteras resultatet för de olika 

böckerna efter punkterna i syftet/ målformuleringen. Den tredje rubriken 

slutligen, visar resultatet på studien i diagramform.  

5.1 Kurslitteraturen 

De tre böcker som används som läromedel i kursen matlagning 1, 

pressenteras här i den ordning de är utgivna. Efter varje bok bedöms hur väl 

boken svarar upp mot kraven aktualitet, läsbarhet och referens. Denna 

bedömning kategoriseras i tre nivåer, helt, delvis eller saknas i enlighet med 

hur väl boken svarar upp mot kraven. Detta redovisas i tabellform i avsnitt 

5.3.1. 

5.1.1 Matlagning en handbok 

Som rubriken lyder har den första boken titeln, Matlagning en handbok. Den 

har två författare, Jan-Erik Hallberg och Anders Hjelmberg. Hallberg 

beskrivs av förlaget som, ”matforskare och kock som i många år arbetat som 

lärare inom hotell- och restaurangprogrammet och med större mattävlingar, 

både som arrangör och rådgivare. Ofta anlitad faktagranskare inom 

matlagningsområdet” (Studentlitteratur.se). Medförfattaren Anders 

Hjelmberg är enligt samma källa, ”tidigare yrkeslärare och expert på 

Skolverket inom hotell- och restaurangprogrammet, numera engagerad i 

gesällprovet inom kock- och kallskänksyrket, tävlingsdomare med 

internationella meriter och rektor för HR-programmet i Helsingborg” 

(Studentlitteratur.se). Den är enligt förordet avsedd för den som vill kunna 

utföra matlagning på ett yrkesmässigt sätt och känna till helheten om yrkena 

kock och kallskänka. Boken är i sin senaste upplaga utgiven av 

Studentlitteratur år 2004.  

Den nya utgåvan är ett lyft i jämförelse med den tidigare. Boken har ett nytt 

utseende och modernare layout. Den har uppdaterats med nya avsnitt om 

bl.a. asiatisk matlagning. Sidantalet har ökats från 374 till 420 sidor. Det är 

en inbunden bok i formatet bredd 19cm och höjd 28 cm (ung. stående A4). 

Det är en förhållandevis stor och tung bok som har relativt mycket text i 
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förhållande till bilder och illustrationer. Texterna är så pass omfattande att 

jag bedömer att läsaren bör ha en god läsvana. Illustrationerna är enkla och 

tydliga teckningar i svart vitt av Susan Dunthorne, och visar livsmedel, 

metoder och utrustning. Foton i svart/ vitt förkommer sparsamt i boken. 

Många rubriker, facktermer och livsmedel är namngivna på både svenska 

och franska. Texten är uppdelad på två spalter och i nyutgåvan har en 

skiljelinje lagts till mellan spalterna, vilket ökar tydligheten och läsbarheten 

väsentligt. Kapitlen i boken börjar med information om historia, utrustning, 

och produkthantering m.m. och följs av kapitel som blandar allmän 

information om ämnet, metoder, livsmedelskunskap och recept på typrätter.  

Boken har både metod/receptregister och sakregister samt en ordlista med 

facktermer på främst svenska och franska. Boken har i en del kapitel 

uppgifter/instuderingsfrågor. Den har också många gråskuggade faktarutor 

med annan viktig information som är kopplad till det texten på sidan handlar 

om. Boken kostar 425kr utan moms. Boken kommer fortsättningsvis att 

benämnas Matlagning. 

5.1.1.1 Aktualitet i boken Matlagning 

Boken innehåller en uppdaterad version av bestämmelserna rörande 

livsmedelshantering av ägg och kött. Den har med recept med influenser av 

matlagning från Asien och Sydamerika och reglerna avseende hygien är 

aktuella.  

5.1.1.2 Läsbarhet i boken Matlagning 

Det är en tydlig och logisk uppdelning i innehållsdelen. Boken har relativt 

mycket text i förhållande till antalet bilder, men en skiljelinje mellan 

textspalterna ökar tydligheten. Kapitelnamnet är skrivet i sidfoten bredvid 

sid nr och det gör det lättare att orientera sig. 

5.1.1.3 Referensmöjlighet i boken Matlagning 

En användbar tabell med kärntemperatur för olika köttslag finns med under 

metoden stekning. Boken har även med metodschema för ugnsstekning, 

pannstekning och kokning av olika styckningsdelar av gris, kalv, nöt och 

lammkött. 
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5.1.2 Varmkök och kallkök, grunderna 

Den andra boken är lite mindre till formatet, 20x23 cm inbunden och har 

280 sidor. Boken heter Varmkök och kallkök med undertiteln, Grunderna. 

Den är utgiven på Liber AB i Stockholm år 1996 och det är fortfarande 

första upplagan som trycks. Författaren heter Göran Johannesson och 

beskrivs av förlaget som, ”lärare på hotell- och restaurangprogrammet på 

Upplands-Brogymnasiet i Kungsängen. Innan han gav sig in på lärarbanan 

arbetade han som restaurangkock i Sverige och utomlands. 1999 tilldelades 

han priset Årets Kocklärare av Werner Vögelis vänner och tidningen 

Restaurang och storhushåll. Han har även tilldelats Gastronomiska 

akademiens Findus-stipendiet för betydelsefulla insatser för att höja den 

gastronomiska standarden i Sverige” (Liber.se). I baksidestexten står att 

denna bok är avsedd för dig som skall tillägna dig matlagningskonstens 

grunder t.ex. grundkurserna i varm och kallkök vid gymnasieskolans Hotell 

och restaurangprogram (Johannesson, 1996). Förhållandet mellan text och 

bild är ungefär det samma som i Matlagning. Även här är det svart-vita 

teckningar, av Anders Palmgren som illustrerar moment i texten.  Upplägget 

i bokens kapitel efter inledningen är Varmkök, Kallkök, Recept, Facktermer 

och uttryck. Boken har receptregister efter avdelning i bokstavsföljd och 

register. Texterna i boken är enligt förlaget skrivna på ett lättillgängligt 

språk som får med sig samtliga elever. Boken har all text i två spalter med 

skiljelinje mellan dem. Det finns några få skuggade faktarutor, men inga 

instuderingsfrågor eller uppgifter i boken. I receptdelen är ingredienslistan 

skuggad och arbetsordningen skriven som vanlig text. Ur aktualitets 

synpunkt har boken sitt utgivningssår emot sig. Författaren skriver dessutom 

att han fick iden till boken för snart tjugo år sedan, och vid kontroll med 

förlaget fick jag svaret att något arbete med att förnya boken inte är aktuellt i 

dagsläget. Boken kostar 341 kr. Boken kommer fortsättningsvis att 

benämnas Varmkök. 

 

5.1.2.1 Aktualitet i boken Varmkök 

Boken saknar helt information om trender och branschens utveckling. 

Recept och metoder för asiatisk matlagning finns inte med, inte heller 

information om gällande hygienregler. 
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5.1.2.2 Läsbarhet i boken Varmkök 

Boken har tydliga och lättförståeliga texter med en mittlinje mellan 

textspalterna. Innehållsdelen i recepten är skuggade i grönt och arbetsgången 

är skriven utan skuggning. Den har även namnet på kapitlet i sidfoten. 

5.1.2.3 Referensmöjlighet i boken Varmkök 

Det står i förordet till boken att den kan användas som referens, men den 

information boken ger är så pass grundläggande att referensmöjligheten 

saknas i egentlig mening, förutom möjligen i vissa recept i receptdelen. 

5.1.3 Praktisk Gastronomi 

Den sista av de tre böckerna är skriven av Mats Jonson och utgiven av Liber 

2007. Boken heter Praktisk GASTRONOMI och undertiteln är, laga mat i 

restaurang. Den skiljer sig från de två andra genom både utseende och form. 

Den har 272 sidor i formatet 24x17cm (ung. liggande A5) och spiralbindnig.  

Boken är en av fem i en serie som spänner över servering, drycker, bröd och 

matlagning på restaurang och i storkök. Enligt förlaget ligger bokens fokus 

på tillagningsmetoderna för det varma och kalla köket. Författaren Mats 

Jonson pressenteras som ”lärare och föreläsare inom matlagning, drycker 

och barteknik vid bland annat gymnasieskolans restaurangprogram. Han är 

gastronomiutbildad i Sverige, Tyskland, Hong Kong och England och vid 

sidan av undervisningen också verksam som dryckesskribent” (Jonson, 

2007). Boken har ett modernt tilltal och många färgbilder. Texten är skriven 

i två spalter med rubriker och underrubriker i olika färg. Faktarutorna är 

många, skuggade och ofta illustrerade i färg av Henning Lindahl. Den 

innehåller inga instuderingsfrågor eller arbetsuppgifter. Upplägget i kapitlen 

börjar med att sätta in kockens yrkesroll i ett större sammanhang genom att 

behandla gästen, utrustning och planering. Därefter följer 

matlagningsinstruktionerna i kapitel ordnade efter rubriker som smakgivare, 

kallkök, bakning, storkök och snabbmat- Fast Food.  Efter dessa kommer 

mera faktabaserade delar som handlar om menykomposition, råvaror och 

inköp, hygien och arbetsmiljö. Boken har ett hundratal typrecept upplagda 

med separat ingredienslista och arbetsgång med numrerade punkter. Sist i 

boken finns ordlista med facktermer samt register. Boken förmedlar på ett 

lättförståeligt sätt kockens yrke med delvis nya perspektiv, och den moderna 
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framtoningen gör den attraktiv som lärobok på gymnasiet. Den har även med 

delar som helt saknas i de två övriga som t.ex. kreativ matlagning, alternativ 

matlagning och catering. Kostnaden för boken är 353kr. Boken kommer 

fortsättningsvis att benämnas Gastronomi.   

 

5.1.3.1 Aktualitet i boken Gastronomi 

Boken är nyutgiven. Den innehåller delar som de andra böckerna saknar som 

t.ex. alternativmatlagning, fast food, catering och kreativ matlagning. Boken 

har med moderna influenser från övriga världen och ger exempel på asiatisk 

matlagning under ångkokning. Eftersom den är nyskriven är boken 

uppdaterad vad gäller lagar och regler.  

5.1.3.2 Läsbarhet i boken Gastronomi 

Texterna i boken är korta och rubrikerna är skrivna i två olika färger efter 

vilken nivå de gäller. Kapitelhänvisning i sidfot eller sidhuvud saknas, men 

den har en tydlig kapitelindelning med många färgbilder och färgade 

illustrationer. Boken är inte inbunden utan har spiralbindning. 

5.1.3.3 Referensmöjlighet i boken Gastronomi 

Möjligheten till att använda boken som referens är begränsad. Den saknar 

information som är relevant för detta ändamål, utom i vissa recept i 

receptdelen. 
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5.2 Grundläggande matlagningskunskaper 

I enlighet med det centrala innehålet i kursen Matlagning 1(MALMAL 01). 

Första punkten, Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala 

innehåll, grundläggande matlagning och matlagningsmetoder (Skolverket, 

2011), undersöks i vilken utsträckning böckerna tar upp de olika momenten. 

I varje punkt bedöms hur väl boken svarar upp mot det som undersökts. 

Denna bedömning kategoriseras i tre nivåer, helt, delvis eller saknas i 

enlighet med hur väl boken innehåller den sökta informationen. Detta 

redovisas i tabellform i avsnitt 5.3.2. 

. 

5.2.1 Matlagningsmetoder 

De tre böckerna delar upp matlagningsmetoderna i sju(Johannesson, 1996, 

Jonson, 2007) eller åtta olika huvudmetoder. Dessa är kokning, stekning, 

fritering, marinering/gravning, saltning, rökning och torkning. Hallberg och 

Hjelmberg har dessutom med wokning som en egen punkt (Hallberg, 2004). 

Av dessa huvudmetoder är det kokning, stekning och fritering som 

undersökts. 

5.2.1.1 Matlagningsmetoder i boken Matlagning  

Boken beskriver på cirka fem sidor metoden kokning med undermetoderna 

blanchering, pochering, brässering, inkokning, reducering och ångkokning. 

De olika metoderna är illustrerade med en gryta som visar bl.a. mängden 

vätska. Vilken värme som krävs för de olika metoderna visas av en skala 

under kastrullen.   

Metoden stekning med underrubrikerna ugnsstekning, 

lågtemperaturstekning, pannstekning, grillning, spettstekning och brässering, 

gås igenom på drygt elva sidor. Momenten behandlas omfattande med 

mängder av tips om teknik och med varningstext om risken för brännskada 

av fettstänk.  

Fritering delas upp i två delmetoder, fritering i fritös och fritering i 

stek/wokpanna. Avsnittet har en stor faktaruta med tips från kockar i 

yrkeslivet. 
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De tre matlagningsmetoderna kokning, stekning och fritering beskrivs i 

boken på sidorna 72 till 93. Totalt 21 sidor inklusive två sidor om 

wokstekning. Momentbeskrivningen kompletteras av recept eller 

matlagningsanvisningar som kopplas till beskrivningen av de olika 

metoderna. Brässering som är en kombination av stekning och kokning 

beskrivs i båda två. Metoden stekning beskrivs som komplex, och den metod 

som kan vara den mest krävande för en kock. 

 

5.2.1.2 Matlagningsmetoder i boken Varmkök 

Metoden kokning, har undergrupperna blanchering, pochering, inkokning, 

reducering, brässering och ångkokning. De olika momenten beskrivs kort 

och tydligt och exempel på livsmedel som metoderna passar finns med. 

Stekning behandlas på sju sidor och de metoder som tas upp är 

ugnsstekning, stekning i panna, brässering, grillning och halstring. En steg 

för steg instruktion berättar översiktligt hur man går tillväga vid stekning i 

panna och stekbord. 

Fritering beskrivs under benämningarna fritös och stekbord. Exempel på hur 

det går till att fritera i gryta finns också med. 

Tillagningsmetoderna kokning, stekning och fritering är skrivna på sidorna 

30 till 41 i boken. Det är även här stekning som tar mest utrymme och 

bokens enda färgillustration (stekningsgrader av nötkött) är kopplade till 

kapitlet. Författaren anger att stekning är den svåraste tillagningsmetoden, 

och att känslan för denna är något som kommer att växa fram successivt. De 

recept eller matlagningsanvisningar som hör till metoderna är i stort sett 

identiska med dem i boken Matlagning. 

 

5.2.1.3 Matlagningsmetoder i boken Gastronomi 

I boken gastronomi beskrivs tillagningsmetoder i kapitel 8, på sidorna 71 till 

79. Kokmetoder delas in i blanchering, pochering, ångkokning, 

stormkokning, brässering, reducering, tryckkokning, kokning i vattenbad 

och sousvidekokning. Ångkokning som är en vanlig metod i asiatisk 

matlagning visas med färgbild föreställande bambusteamer. 
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Stekmetoder delas in i pannstekning, bräcka, sautera, fräsa, bryna, grilla, 

halstra, ugnssteka och rotissera eller steka på spett.  

Metoden fritering förklaras med temperaturangivelser och olika möjliga 

tillvägagångssätt. I löpande text ges tips på viktiga punkter när metoden 

används. Metoden är även kopplad till begreppet panering. 

Samtliga metoder är beskrivna på ett kort men tydligt sätt. Recept som är 

kopplade till metoderna saknas. Färgbilder illustrerar vissa moment. 

  

5.2.2 Fonder 

En av grundförutsättningarna för att kunna tillreda såser och soppor är 

fonder, som delas in i buljonger och skyer. Den goda smak som upplevs i en 

sås härstammar från ett buljongkok, ”En fond är ett flytande smakextrakt” 

(Jonson, 2007) och har därefter förstärkts och förädlats med andra aromer 

till en slutprodukt. I ett restaurangkök kokas fonder kontinuerligt från 

grunden på ben och andra smakgivare. Inom storhushåll är denna hantering 

oftast borttagen och ersatt med halvfabrikat i pulver, pasta eller flytande 

form. Det som undersöks i punkten fonder är begreppen sky och buljong. 

 

5.2.2.1 Fonder i boken Matlagning 

Kapitlet Fonder, buljonger och skyer, sidan 109 till 114 i boken börjar med 

en allmän beskrivning av ämnet. Därefter följer tillagningsanvisningar och 

recept för ljusa fonder, buljonger, sky och kalvsky. Användningsområden 

för de olika fonderna finns med och boken tar även upp hantering av de halv 

och helfabrikat för ersättning av fonder som marknaden erbjuder.   

5.2.2.2 Fonder i boken Varmkök 

I varmköksboken beskrivs mycket kort i kapitlet Fonder och varma såser, 

hur ett buljongkok går till. Recept med tillagningsanvisningar på olika 

fonder och sky finns med som de första recepten i bokens receptdel. 
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5.2.2.3 Fonder i boken Gastronomi  

Boken Gastronomi har lagt in ett stycke om fonder i kapitlet Fonder, 

Buljonger och Såser. Fonder beskrivs som ljusa eller mörka, och goda råd 

för buljongkokning finns med. Recept med tillagningsanvisningar på mörk 

kalvfond eller sky och buljonger är även här skrivna som första punkt i 

bokens receptdel. 

5.2.3 Varma grundsåser 

Inom gastronomin talas det om grundsåser. Dessa består alltid av minimum 

den bruna grundsåsen, skysås eller Sauce Espagnole.  Ljus grundsås eller 

veloute, d.v.s. en avredd ljus buljong av något slag t.ex. kalv, lamm, eller 

kyckling. Samt den vita grundsåsen, béchamelsåsen som mestadels består av 

mjölk och redning. Förutom dessa tre finns ofta tomatsås med som en fjärde 

lite mer inofficiell grundsås och många kockar tar även med hollandaisesås, 

en varm emulsionssås som den femte och sista. I äldre receptsamlingar för 

restaurangkockar var grundsåserna fler. I t.ex. Gastronomisk handbok är 

antalet tolv (Blunck, 1979).  Det som är gemensamt för grundsåser är att de 

kan smaksättas och förädlas vidare efter behov. Av dessa fem såser är det de 

tre första, sky eller espagnolesås, veloutésås och béchamelsås som 

undersökts. 

5.2.3.1 Varma grundsåser i boken Matlagning 

Hallberg och Hjelmberg skriver i sin inledning till kapitlet Såser, att den 

klassiska bruna såsen, Sauce Espagnole, praktiskt taget aldrig används i dag. 

Den tar flera dagar att koka. Men även att såserna utvecklas hela tiden och 

att tillagningen av grundsåser varierar från en restaurang till en annan.  

De anger de tre grundsåserna till brun sås, veloutésås och béchamelsås. 

Senare i kapitlet under rubriken Brun sås, Skysås står att den klassiska 

espagnolesåsen kan kokas på följande sätt, varpå instruktioner följer. 

Både veloutésås och béchamelsås finns med under egen rubrik som ljus 

respektive vit grundsås. Utförliga recept med tillagningsanvisningar finns i 

texterna. 
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5.2.3.2 Varma grundsåser i boken Varmkök 

På sidan 48 skriver Johannesson, ”I det varma köket finns tre grundsåser 

som ofta används som bas för andra såser” varefter han tar upp vit grundsås 

- béchamelsås, ljus grundsås - veloutésås och brun grundsås - espagnole. 

Såserna och dess användning beskrivs sedan i löpande text med hänvisning 

till sidorna längre bak i boken, där recepten finns. 

 

5.2.3.3 Varma grundsåser i boken Gastronomi 

Även här anges grundsåserna till tre stycken, vit - Sauce Bechamel, ljus - 

Sauce Velouté och brun - Sauce Espagnole. Såserna och dess 

användningsområden beskrivs som ”brun grundsås (Sauce Espagnole) är 

kanske restaurangkökets mest använda grundsås. Rödvinssås, madeirasås, 

pepparsås, tryffelsås är bara några variationer. Brun kalvfond eller sky reds 

av med brun bottenredning” (Jonson, 2007).   

Recept på såserna finns skrivet i bokens receptdel. 

 

5.2.4 Kalla såser 

Det kalla kökets mest förekommande sås är majonnäs. Den kallas av vissa 

för det kalla kökets grundsås (Jonson, 2007). Andra såser som förekommer 

ofta i det kalla köket är senapssås eller hovmästarsås och vinägrettsås. Dessa 

används dock inte som bas för andra såser. Det som undersöks här är 

majonnäs.  

5.2.4.1 Kalla såser i boken Matlagning 

Under rubriken emulsionssåser beskrivs majonnäs som det kalla kökets 

grundsås som utgör grunden till många andra såser. Recept och 

tillagningsanvisningar finns med i texten tillsammans med förklaringar till 

varför den kan skära sig eller spricka, och hur det går att slå ihop den igen. 

Därefter följer fem varianter på såser där majonnäs ingår. 
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5.2.4.2 Kalla såser i boken Varmkök 

Såsen pressenteras i avdelningen Kalla såser som det kalla kökets grundsås, 

bestående av äggulor, senap, salt, peppar, vinäger eller citronsaft och 

matolja. Den förklaras som mycket fet och förslag på livsmedel att använda 

för att minska fetthalten anges. Hänvisning till recept finns med och därefter 

anges sex olika såser med majonnäs som basingrediens.  

 

5.2.4.3 Kallasåser i boken Gastronomi 

Under rubriken Kalla såser, dressingar i kapitlet Kallkök skriver Jonson helt 

kortfattat, ”Majonnäs är det kalla kökets grundsås. Läs mer om majonnäs på 

sidan 58” (Jonson, 2007). På den sidan handlar texten om kalla 

emulsionssåser. Majonnäs beskrivs där som en sås gjord på äggulor och 

neutral olja av bra kvalitet. Tips på spädning och förvaring finns med. 

Anvisning till receptet på sidan 229 saknas både i texten och i registret. 

Tillsammans med receptet finns förslag på tre smaksatta majonnässåser.  

 

5.2.5 Detaljstyckning av fågel fisk och kött 

Detta område är totalt sett komplext och omfattande. Dock sker väldigt lite 

styckning i restaurangkök i dag. Den verksamheten sköts numera i stor 

utsträckning av producenterna eller leverantörerna.  Det som fortfarande kan 

komma ifråga är t.ex. filering av fisk, styckning av fågel och putsning och 

portionstyckning av kött.  Denna utveckling har tagit fart under de senaste 

årtiondena. När Johannesson skriver under rubriken varmkökets 

organisation, att köttboden prepparerar allt kött och all fågel som sedan 

levereras till köttspisen (Johannesson, 1996), gäller det långt ifrån alla 

restauranger. 

Under rubriken kött står det i boken Gastronomi, att för att få full kontroll 

över portionsstorlek, kvalitet och detaljstyckning beställs större 

styckningsdelar som detaljstyckas på restaurangen, men också att med liten 

personalstyrka väljer man att köpa in benfritt och detaljstyckat (Jonson, 

2007). 
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Det som undersöks i punkten är putsning och portionsstyckning av biff, 

detaljstyckning av kyckling och filering och portionsstyckning av lax.   

 

5.2.5.1 Detaljstyckning i boken Matlagning 

Kötträtter har en egen rubrik i boken och omfattar 52 sidor. En illustration 

med styckningsschema för nötkött finns (s.315). I ett metodschema upplagt 

efter tillagningsmetod och med olika styckningsdetaljer för gris, kalv, nöt 

och lammkött, går det att läsa att portionsstorlek bör vara 130-150 gram för 

ryggbiff. Samt att allt fett och alla hinnor ska putsas bort. En teckning av 

putsning av filé finns med. 

Styckning av rå fågel visas med text och illustrationer på sidan 368, och hur 

lax fileas skinnas och portionsstyckas visas och beskrivs i avdelningen att 

förbereda fisk. 

5.2.5.2 Detaljstyckning i boken Varmkök 

Johannesson har lagt kött och fågelrätterna under en gemensam rubrik. 

Kapitlet är på 15 sidor. Portionsstorlekar anges i en tabell, biff 130-160g. 

Ryggbiffen och filén presenteras tillsammans men anvisning för putsning 

saknas i texten men putsning av oxfilé visas på en illustration under 

tillagning av kött.  

Styckning av kyckling visas med text och bild i 5 punkter och att filea lax 

visas med en illustration på sidan 102. 

5.2.5.3 Detaljstyckning i boken Gastronomi 

Om ryggbiff står att den är utmärkt att grilla och pannsteka i skivor. Kött 

beskrivs i rubrikerna förvaring, tillagning och när är köttet färdigt. Hur kött 

putsas beskrivs enkelt med orden ”före tillagning måste köttet pareras, dvs. 

putsas fritt från senor och hinnor. Dessa drar ihop sig vid tillagning, mer än 

själva köttet och är dessutom sega att tugga på” (Jonson, 2007). Illustrering 

av detta saknas. 
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Hur kyckling styckas visas endast förenklat på bild och med texten vanligen 

får man ut åtta styckningsdetaljer på en fågel. Två av vardera bröst, vinge, 

lår och ben. 

Två teckningar på sidan 94 visar hur lax fileas och portionsstorleken för 

filead fisk anges till 175g.  

5.2.6 Husmanskost 

”Snart finns det inga handelsbodar kvar. Allt förändras - förändringarna går 

fort i vårt samhälle. Snart kan konsten att koka pölsa och laga kalvdans vara 

glömd. Ravioli på burk från snabbköpet ersätter hemlagade kåldolmar…” 

(Wretman, 1967). 

Stycket ovan kommer frän baksidestexten till kokboken Svensk 

Husmanskost skriven för ca 45 år sen av Tore Wretman. I dag finns ännu 

färre handelsbodar kvar, de är ersatta av matmarknader på Willys och ICA 

Maxi. Men ravioli på burk är också ersatt, av färsk ravioli med 

karljohansvamp som fyllning istället för findus smaklösa pastakuddar i 

tomatsås.  Husmanskosten består dock, om än i vissa avseenden förnyad.    

Jonson skriver i kapitlet Kreativ matlagning, om vikten av att känna till 

bakgrunder till de rätter som lagas. Detta för att skapandet av helt nya rätter 

är ovanligt, ofta är det en befintlig rätt som görs om (Jonson, 2007). 

Eftersom husmanskost även är ett vitt begrepp ur metodsynpunkt är det en 

viktig del av utbildningen. I Fornander och Granlunds undersökning svarade 

samtliga respondenter att husmanskost ingår i matlagningsgrunderna. Om 

eleverna har hyfsad koll på husmanskosten så finns det en bra grund att 

jobba vidare från (Fornander & Granlund, 2010).  

Det som undersöks är hur böckerna tar upp ämnet Husmanskost och om 

recept på en typrätt, kokt kalv i dillsås finns med. Anledningen till valet av 

typrätt är flera, den innehåller momenten blanchering, långkokning och 

reducering av metoden kokning. Fonden ska redas till veloute och 

smaksättas.     

5.2.6.1 Husmanskost i boken Matlagning  

Ämnet Husmanskost har egen rubrik i innehållsförteckningen. På sex sidor 

beskrivs husmanskostens koppling till mat från andra länder och hur den 
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förädlats till svenskt kulturarv. Under rubriken Husmanskost på restaurang, 

ges exempel på kockar som arbetat husmanskostens förnyelse. En lista med 

vanliga husmanskosträtter med sidhänvisning finns med. Recept på dillkött 

på lamm eller kalv (s.341) och sås(s.123).   

5.2.6.2 Husmanskost i boken Varmkök 

Ämnet husmanskost saknas i innehållsförteckningen och i registret, men 

recept på kokt kalv eller lamm i dillsås hittas under avdelningen Kött och 

fågelrätter (s.207).  

5.2.6.3 Husmanskost i boken Gastronomi 

Husmanskost saknas i innehållsförteckningen och i registret, men finns 

nämnt i kapitel 15 Kreativ matlagning. Recept på kokt kalv i dillsås saknas 

men kokt lamm i dill (s.236) finns med. 

    

5.2.7 Glass, sorbet, mousse 

Det är viktigt att kocken har grundkunskaper både i varm och kallkök 

eftersom många restauranger idag arbetar utan uppdelning mellan dessa 

kategorier. I grundmatlagning anser respondenterna att det ingår att kunna 

göra kalla anrättningar som glass , sorbet och mousse (Fornander & 

Granlund, 2010). 

Det som undersökts är om recept och tekniker för glass, sorbet och 

moussetillverkning finns med. 

5.2.7.1 Glass, sorbet och mousse i boken Matlagning 

I avdelningen efterätter under rubriken Frysta desserter, beskrivs med recept 

tre olika grundvarianter på glass. Dessa är glass av rårörd massa, glass av 

kokt massa och vattenglass/sorbet. Tips på smaksättning och tekniker finns 

med i texterna. Mousse omnämns som lätt fluffig men ganska fet dessert, 

där den vanligaste smaksättningen är choklad och mocca. Tillagning sägs 
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kunna ske på flera olika sätt varefter en teknik gås igenom steg för steg, och 

recept på två olika smaksatta mousser följer.  

5.2.7.2 Glass, sorbet och mousse i boken Varmkök 

Glass och sorbet har varsin rubrik med hänvisning till grundrecept i kapitlet 

desserter. Texterna beskriver de olika produkterna, samt ger vissa tekniktips. 

Boken ger förslag på olika smaksättningar för sorbet, och om 

chokladmousse står det att läsa, ”mousse är det franska ordet för skum” 

(Johannesson, 1996). Teknik och ingredienser tas upp, liksom 

recepthänvisning. 

5.2.7.3 Glass, sorbet och mousse i boken Gastronomi 

Kapitel 10 Kallkök, består totalt av 20 sidor varav sex är färgglada bilder. 

Under rubriken Desserter, beskrivs mousse som en lätt och luftig blandning 

av ägg, grädde, socker och smakgivare. Receptanvisning saknas, men glass 

och sorbet tas upp med sidhänvisning till recept under egna rubriker i Frysta 

desserter.  Vissa generella tips angående teknik, smaksättning och hygien 

står att läsa i texten. Receptet på glass är ett grundrecept och har förslag på 

tre andra smakersättningar. Recept på chokladmousse finns med. 
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5.3  Resultatredovisning i tabellform 

5.3.1 Aktualitet Läsbarhet Referens 

Tabellen illustrerar hur väl böckerna uppfyller de tre punkterna aktualitet, 

läsbarhet och möjlighet till användning som referenslitteratur i yrket, som 

undersöks under rubriken 5.1 i jämförelsen av böckerna. I enlighet med 

frågeställningen i syftets första del.  

 Matlagning Varmkök Gastronomi 

Aktualitet Helt Saknas Helt 

Läsbarhet Delvis  Delvis Helt 

Referens Helt  Saknas Saknas 

5.3.2 Grundläggande matlagningskunskaper 

Tabellen illustrerar hur väl böckerna uppfyller de olika ämnena i 

undersökningen punkt 5.2 grundläggande matlagningskunskaper i enlighet 

med den andra frågeställningen i syftet. 

 

 Matlagning Varmkök Gastronomi 

Matlagningsmetoder Helt Helt Delvis 

Fonder Helt Delvis Delvis 

Varma grundsåser Helt Helt Helt 

Kall grundsås Helt Helt Delvis 

Detaljstyckning Helt Delvis Delvis 

Husmanskost Helt Saknas Delvis 

Glass sorbet mousse Helt Helt Helt 
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6. Resultatdiskussion 

Kapitlet inleds med en diskussion om teori i undervisningen på 

gymnasieskolan. Därefter följer en del om varför en lärobok behövs på 

utbildningen. Som sista del i diskussionen sammanfattas resultatet och dess 

konsekvenser samt författarens förlag till vidare forskning inom ämnet. 

6.1 Teori i undervisningen 

Utvecklingen inom restaurangbranschen är idag betydligt större än den varit 

tidigare. Den expanderar och förgrenar sig samtidigt som kvalitetskraven på 

det som produceras stiger. Lägger man sedan till detta den nya 

gymnasiereformen GY11, med uppgift att utbilda elever till att bli 

anställningsbara inom sitt fackområde, står det klart att kraven på att bedriva 

en utbildning som är anpassad till dagens verklighet ökar. En väg att nå dit 

är att använda aktuella läromedel. 

Jörgen Karlsson en av mina egna lärare på Kristinebergs Restaurangskola, 

utryckte sig angående sanningar i kockyrket. Han sa, som nybliven kock har 

man ett behov av att känna att de sätt man själv arbetar på, är det som är rätt. 

Att det är det kök som  man jobbar i, som använder sig av rätt metod och 

ingredienser för att skapa maträtterna. Senare i yrkeslivet ändras  kanske 

denna uppfattning, men som nybörjare skapar den en viktig trygghet.  

Denna trygghet måste skolan klara av att förmedla, det går inte att lära ut 

gamla sanningar. Eleverna måste i stället få ta del av det som är akuellt nu, 

för att kunna möta morgondagens verklighet. Användandet av adekvata 

läroböcker på utbildningen är något som skapar en möjlighet till detta.  

När Jonson i boken Gastronomi beskriver maillardreaktionen, som en 

brunfärgning av livsmedlets protein och socker vid en upphettning över 80 

grader C. och ger en ostgrattinerad yta som exempel, är detta ett modernt 

sätt att med hjälp av kemiska termer vetenskapligt förklara en del av 

matlagningen. Benämningen emulsionssås på majonäs är en annan. Denna 

koppling till vetenskapligehet inom yrket är en väg till att ge eleverna en 

ökad förståelse, för vad det innebär att vara kock. När han talar om vikten av 

att redan från starten i yrket förstå att gästen är det viktigaste en restaurang 

har, är koppling till den rådande verkligheten en annan. (Jonson, 2007). 
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6.2 Varför behöver eleven en lärobok 

En stor del av undervisningen i matlagningsämnen sker utifrån olika 

kompendier som läraren tagit fram. Att dessa innehåller relevant information 

är inget vi behöver tveka om. En ambitiös elev kan säkert under sin 

utbildning samla på sig en avsevärd mängd med olika recepthäften på en 

större restaurangskola. En mindre intresserad elev kanske slänger häftena 

efter hand. Men oavsett vilket saknar dessa häften ändå relevans till 

varandra. Funktioner som innehållsförteckning, register och sidhänvisningar 

uteblir. Informationsökning som eleven behöver göra försvåras.    

Att i stället koppla dessa kompendier till en lärbok gör att de fungerar som 

övningsuppgifter. Därmed kan läraren lättare kontrollera vilka av de 

grundläggande momenten eleven tagit till sig och vilka som behöver mer 

undervisningstid för att uppnås. 

Fakta i kombination med förståelse och tränad färdighet utmynnar därmed i 

förtrogenhet med ämnet. Något som krävs inte minst sedan utbildning gått 

från att vara yrkesförberedande till att bli yrkesgrundande, i och med att de 

som nu påbörjar sin utbildning skall vara anställningsbara om tre år. I skolor 

där elever möter många lärare i karaktärsämnen finns ett behov av att uppnå 

konformitet i undervisningen, inte för att skapa elever som är stöpta i samma 

form utan i stället för att kunna öka fokuseringen på att ta tillvara 

individernas färdigheter.  

 

6.3 Vilken lärobok är bäst 

Av de tre böckerna som ingår i undersökningen är det två som liknar 

varandra utseendemässigt och en som ser annorlunda ut. Det är boken 

Gastronomi som med sitt moderna tilltal och nya vinklar och synpunkter ger 

en frisk och medryckande ingång till matlagning som yrke. Den är i mina 

ögon en bättre och mer modern introduktion än de andra två. Trots att vissa 

av undersökningens moment saknas ger den en aktuell och lättförståelig bild 

av vad det faktiskt innebär att vara kock. Just denna del är bokens styrka, 

och gör att den lämpar sig väl för elevers introduktion till restaurangvärden. 

Bokens användningsmöjlighet som uppslagsbok för yrkesverksamma kockar 

får dock ses som begränsad. 
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Göran Johannessons bok Varmkök upplever jag som en förenklad version av 

boken Matlagning, som av många lärare anses för svår för eleverna att 

arbeta med. Personligen finner jag den föråldrad i utseende och även i viss 

mån innehåll, och därför mindre intressant. Jag tror inte att boken fungerar 

som uppslagsbok efter avslutad utbildning i någon större utsträckning men 

att den genom sitt upplägg med varm och kallkök är ett bra läromedel till de 

inledande kurserna. 

Boken Matlagning, i den nya reviderade upplagan med vissa drag av 

varmköksboken (med mittlinje mellan textspalterna) däremot, anser jag att 

alla blivande kockar bör ha ett eget exemplar av. Även om den är det äldsta 

alternativet ger den i den nya utgåvan(2004) ett modernt intryck. 

Omfattningen på informationen i boken är så pass komplex att jag bedömer 

att bokens innehåll kan vara intressant även efter avslutad utbildning och att 

den kan fungera som guide eller instruktionsbok under yrkeskarriären. Som 

läromedel i yrkesskola anser jag att den kräver introduktion och träning för 

att uppfylla sitt mål till fullo. Det kan göras genom information av hur den är 

upplagd och hur man arbetar med den och genom övning, t.ex. uppgifter 

med informationssökning. Så svaret på frågan blir inte en bok utan två. Låt 

boken Praktisk Gastronomi av Mats Jonson skapa det inledande intresset för 

yrket, men se till att eleven har boken Matlagning en handbok, av Hallberg 

och Hjelmberg för att kunna utvecklas till yrkesman.   

 

6.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

Reliabiliteten i undersökningens resultat kan mätas på ett tydligt sätt. Genom 

att låta någon annan göra om detta arbete och se om resultatet då blir det 

samma som det jag har kommit fram till. Svaret skulle i detta fall visa om 

jag varit tillräckligt noggrann i min strävan att genomföra arbetet. Eftersom 

det tillvägagångssätt som använts för undersökningen och att ta fram 

resultatet tydligt redovisats i kapitlen bakgrund och metod ökar möjligheten 

för detta, och därmed även reliabiliteten.   

Validiteten å sin sida kan förklaras med giltighet eller om jag verkligen mätt 

det jag vill mäta. Skulle någon annan som gjort denna undersökning välja att 

studera kurslitteraturen över huvudtaget. Patel och Davidsson menar att det 

enda fallet med ett regelrätt mått på reliabilitet är vid användandet av ett 

instrument för varje mätning. När vi inte kan få detta mått får vi enligt dem 
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försäkra oss om att undersökningen är tillförlitlig på andra sätt (Patel & 

Davidson, 2003).  

Genom att välja ut punkterna för undersökningen med hjälp av en pilotstudie 

från UHR, för att undersöka hur väl den utbildning som ges på gymnasiets 

Hotell- och Restaurangprogram svarar mot läroplanens, lärarnas och 

företagens kompetenskrav på nyutexaminerad arbetskraft, och utgå från de 

utbildningsmoment som sammantaget rangordnades högst vad det gäller 

utbildningsönskemål, kom jag fram till utbildningsmomenten grundläggande 

matlagningsmetoder inom kall och varmkök. Med hjälp av studien kan jag 

därmed skapa en validitet i undersökningen eftersom det jag mäter i 

resultatdelen på ett relevant sätt representeras i utbildningsbehovet.  

Avseende generalisering kan sägas att det innebär att utöka en undersökning 

till att gälla under bredare villkor. En överförd betydelse i detta fall är att jag 

genom att undersöka samtlig utgiven kurslitteratur genomfört en generell 

undersökning. 

 

6.5 Slutsats 

Min slutsats i detta arbete är att den undersökta informationen i 

kurslitteraturen, är relevant för att eleverna ska kunna ta till sig 

grundläggande matlagningskunskaper. Om eleven får praktisk träning i 

kombination med denna teoretiska bakgrund ökar möjligheterna för fortsatt 

lärande och en utveckling till yrkesmannaskap. 

6.6 Fortsatt undersökning 

En väg att fortsätta arbetet om varför det går ut elever från skolan som 

saknar grundläggande yrkeskunskaper, kan vara intervjuer med yrkeslärare 

och blivande och verksamma kockar om deras erfarenheter av hur och 

kurslitteraturen används i utbildningen, och sambandet mellan teori och 

praktik i så fall kan förstärkas för att skapa en bredare bas för utbildningen.   
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