
GYMNASIESKOLANS HOTELL– 
OCH RESTAURANGPROGRAM

Hur väl harmonierar den nationella läroplanen, lärarnas 
utbildningsönskemål och branschens krav?
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1 BAKGRUND 
 
 
1.1 Förändrad utbildningspolitik 
En bärande idé i socialdemokratisk utbildningspolitik under det senaste decenniet har 
varit att alla gymnasieprogram skall skapa behörighet att studera på universitet och 
högskola. Den 18 september 2006 förlorade socialdemokraterna regeringsmakten. Då 
skrinlades även den socialdemokratiska regeringens förslag till ny läroplan för 
gymnasieskolan.  
 
Den nya borgerliga regeringen presenterade år 2007 sina riktlinjer för hur 
gymnasieskolan skall vara utformad i framtiden. Man tänker sig en gymnasieskola med 
tre olika inriktningar: en teoretisk som förbereder för högre studier samt två 
yrkesinriktade. Regeringen tillsatte den 5 februari 2007 en utredning som närmare 
skall ange den nya gymnasieskolans struktur och innehåll. Utredare är förra 
utbildningsdirektören i Stockholms stad, Anita Ferm. 
 
En bärande tanke i regeringens utbildningspolitik är att det skall finnas ett starkt 
samband mellan den utbildning som ges på gymnasieskolan och samhällets och 
arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Den andra huvudtanken är att 
yrkesutbildningarna skall uppvärderas. 
 
Den 31 mars 2008 skall utredningen vara färdig och hösten 2009 skall eleverna söka 
till det nya gymnasiet. 
 
 
1.2 Varför denna pilotstudie? 
Utbildningsrådet för Hotell och restauranger (UHR) är ett samverkansorgan mellan 
Hotell och Restaurang Facket (HRF), Tjänstemannaförbundet HTF och Sveriges 
Hotell- och Restaurangföretagare (SHR). UHR har under senhösten och vintern 
2006/2007 initierat ett projekt för att kartlägga de framtida utbildningsbehoven hos 
företagare och anställda inom hotell- och restaurangbranschen i vid bemärkelse. Till 
gruppen räknas också lärare på Hotell- och restaurangprogrammet på gymnasiet (HR-
programmet). 
 
I samband med planeringen av projektet väcktes frågan om gymnasieutbildningens 
innehåll, framtid och anknytning till arbetslivet. UHR:s arbetsutskott ansåg det vara av 
intresse att göra en pilotstudie vars syfte är att se hur väl den utbildning som ges på 
gymnasiets HR-program svarar mot företagens kompetenskrav på nyutexaminerad 
arbetskraft. 
 
Mot bakgrund av direktiven till gymnasieutredaren är studiens syfte högaktuellt. Alla 
inblandade parter bör ha ett intresse av att den utbildning som erbjuds de studerande 
på HR-programmet också är den som företagen inom branschen önskar och förväntar 
sig. 
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1.3 Källmaterialet 
Resultatet baseras på en enkät som genomförts till lärare inom HR-programmet samt 
till branschföreträdare. Källmaterialet är litet så slutsatser i detaljer kan ej dras. 
Trenden i materialet är dock så stark, entydig och klar att de slutsatser som dras i 
studien med stor säkerhet även skulle komma fram i en studie baserad på en större 
enkät- eller intervjuundersökning. Närmare detaljer kring källmaterialet ges i bilaga 1. 
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2 RESULTAT 
 
 
2.1 Hotell 
Det enkätresultat som visas i bilaga 2 är uppseendeväckande. När det gäller 
utbildningsmoment som danar attityd och servicekänsla så är dessa moment i den 
nationella läroplanen systematiskt kraftigt undervärderade både i relation till lärarnas 
önskemål och till branschens krav.  
 
Detta förhållande gäller även utbildningsmoment som utvecklar elevernas 
kommunikativa förmåga. Det kan gälla så vitt skilda moment som att skapa ett bra 
samarbetsklimat och att kunna bemöta en engelsktalande gäst på ett korrekt sätt.  
 
Avvikelserna inom utbildningsområdet ekonomi är inte lika anmärkningsvärda som de 
ovan relaterade. Materialet visar dock att läroplanen på ett systematiskt sätt 
underprioriterar ekonomiska utbildningsmoment i relation till lärarnas och branschens 
synpunkter. 
 
När det gäller utbildningsmomenten inom matlagning anser branschen att dessa 
utbildningsmoment har en alltför stor vikt i relation till den betydelse de har i 
yrkeslivet för personer verksamma inom hotellbranschen. Lärarna å sin sida tycks anse 
att matlagningsmomenten har för liten omfattning inom hotellutbildningen både i 
relation till branschen och till den nationella läroplanen. I detta sammanhang måste det 
dock inflikas att många av karaktärsämneslärarna inom hotellkunskap även är 
karaktärsämneslärare inom matlagning. Detta kan kanske påverka situationen. 
Lojaliteterna kan vara dubbla och svåra att hantera. Om anställningsbarhet är ett 
kriterium på en lyckad utbildning bör matlagningsmomenten tonas ned ganska 
kraftigt.  
 
Bilden inom servering är mera svårtolkad. Lärarna önskar i flertalet fall större 
utrymme för servering än vad läroplanen anvisar. En viss nedtoning av 
serveringsmomenten skulle utan tvekan välkomnas av branschen. 
 
I det stora hela verkar det att finnas en gemensam uppfattning om vikten av de olika 
utbildningsmomenten inom hotellkunskap. Skillnader finns självklart men de verkar 
inte vara lika systematiska eller stora som inom de tidigare diskuterade 
utbildningsmomenten. Det bör dock poängteras att branschen oftast värderar 
utbildningsmomenten inom hotell marginellt högre än vad lärare och läroplan gör. 
 
Inte heller de generella momenten ger upphov till några dramatiska skillnader. Dock 
bör det påpekas att datorer, Internet mm är avsevärt mera aktuellt nu än när 
läroplanen skrevs liksom att branschen och lärarna poängterar säkerhet mera än vad 
läroplanen gör. 
 
 
2.2 Matlagning 
Återigen fokuseras uppmärksamheten på Attityd och Kommunikation. Både bransch 
och lärare vill ha en uppgradering av dessa utbildningsmoment. När det gäller 
utbildningsmomentet ”Vett och etikett, vårdad klädsel och stil” är visserligen inte 
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kraven från branschen lika hårda som när det gäller hotell men för övriga 
utbildningsmoment är likheten med hotell slående. 
 
När det gäller övriga moment såsom Ekonomi och Generellt finns det inte några 
dramatiska skillnader mellan lärare, läroplan och bransch.  
 
Skillnaderna i viktning av utbildningsmomenten som kan hänföras till matlagning är 
marginella. Här synes det finnas en god harmoni mellan läroplan, lärare och bransch. I 
enskildheter kan det finnas skillnader men den dominerande bilden är att utbildningen 
och utbildningsmomenten inom matlagning är väl balanserade och avvägda. Det bör 
dock observeras att branschen är avsevärt strängare i sin syn på betydelsen av ”Regler 
för varmhållning, nedkylning och förvaring av matvaror” samt ”Innebörden i och 
betydelsen av god hygien” än vad läroplan och lärare är. Branschen prioriterar 
matsäkerhet högre än vad läroplanen gör. 
 
Överensstämmelsen mellan lärare och läroplan är stor när det gäller servering. 
Däremot önskar branschen mindre vikt för dessa moment. Detta gäller dock inte 
utbildningsmomentet ”Olika typer av drycker: användningsområden, gruppering och 
specifika egenskaper”. Här finns stor enighet om utbildningsmomentets vikt. 
 
 
2.3 Servering 
Lärare och bransch är helt överens om vikten av Attityd och Kommunikation när det 
gäller servering. Samtliga lärare anser till exempel att ”Vett och etikett, vårdad klädsel 
och stil” skall ha högsta möjliga vikt. Läroplanen är dock mera dämpad när det gäller 
vikten av Attityd och Kommunikation. Diskrepanserna är tydliga. 
 
Inom matlagningsområdet ligger lärare och läroplan i stort sett på samma relativt höga 
nivåer när det gäller de olika utbildningsmomentens vikt. Branschen instämmer i dessa 
höga nivåer när det gäller förhållanden som rör hygien, regler för varmhållning och 
livsmedels användningsområden samt mikroorganismer, dvs. allt som har med kundens 
matsäkerhet att göra. Däremot är branschen mycket tveksam till den stora vikt som 
matlagning och köksutrustning bör ha enligt lärare och läroplan.  
 
De olika momenten inom servering får höga vikter. Samstämmigheten mellan lärare, 
läroplan och bransch är också nästan total när det gäller bedömningarna. Branschen 
har dock lägre vikter för Blomsterarrangemang och Alkoholpolitisk historia än vad 
läroplan och lärare har. 
 
När det gäller de generella utbildningsmomenten ligger branschen (med ett undantag) 
genomgående lägre än vad läroplan och lärare gör. Det rör sig dock inte om några 
dramatiska skillnader. Skillnaderna inom ekonomimomenten är även marginella. 
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3 RÅD INFÖR LÄROPLANSARBETET 
 
 
HR-programmet är uppdelat i Hotell å ena sidan och Restaurang och måltidsservice å 
andra sidan. Samtidigt är hotell- och restaurangbranschen normalt uppdelad i tre delar: 
hotell, servering och matlagning. Lärarna inom HR-programmet är också 
karaktärsämneslärare inom hotellkunskap, serveringskunskap eller 
matlagningskunskap. Nuvarande HR-program skiljer sig således både i förhållande till 
bransch och lärarnas specialiteter. Det finns skäl att överväga om denna anomali skall 
finnas även i framtiden.  
 
Trenden inom samtliga utbildningsområden (matlagning, servering och hotell) är 
densamma. Den studerandes roll som duktig hantverkare överbetonas medan rollen 
som förebild, gästkommunikatör och ledare mer eller mindre osynliggörs. De 
utbildningsmoment som är inriktade på Attityd och Kommunikation bör därför 
utökas, uppgraderas och klart synliggöras i läroplanen, vilket de inte är idag. Detta bör 
vara en prioriterad uppgift i läroplansarbetet.  
 
Att mera timmar eller pengar tillförs programmet är knappast troligt vilket innebär att 
en uppgradering av Attityd och Kommunikation knappast kan ske utan nedgradering 
av andra utbildningsmoment Överväganden bör ske om dessa nedgraderingar kan ske 
enligt nedanstående. 
 
* Inom hotell kan i princip neddragningar göras inom samtliga 
matlagningsmoment med undantag av hygienrelaterade moment. Inom servering kan 
en neddragning ske inom hantering av dukar och servetter samt bufféarrangemang. 
 
* När det gäller matlagning synes rationaliseringsvinsterna främst finnas inom 
serveringsmomenten. 
 
* Inom servering bör det finnas möjligheter att minska volymen direkt 
matlagning och hantering av köksutrustning liksom blomsterarrangemang och 
alkoholpolitisk historia. 
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4 FORTSATT UTREDNINGSARBETE 
 
 
De resultat som framkommit i denna pilotstudie är så pass intressanta att de inte bör 
avfärdas eller negligeras. Därför bör en större studie genomföras som kan besvara hur 
stor styrkan är i de trender som redovisats ovan.  
 
Studien bör rimligen bygga på resultaten av pilotstudien. Någon form av kontakt med 
lärare, skolledare, utbildningsansvariga och branschföreträdare bör rimligen tas. Att 
sända ut enkätformulär utan personkontakt är tveksamt eftersom enkätformulären 
fordrar eftertanke och därmed lätt kan läggas åt sidan eller fyllas i alltför hastigt. 
Telefonintervjuer med i förväg kontaktade personer kan vara en väg.  
 
En annan väg är att utnyttja den samling av cirka 250 karaktärsämneslärare, 
skolledare och kärnämneslärare inom hotell- och restaurangprogrammet som kommer 
på Rikskonferens den 6-7 oktober 2007 på Arlanda. Med en lämplig argumentering till 
varför deltagande i enkäten är viktigt så kommer förmodligen en huvudpart av lärarna 
att besvara en förenklad enkät där endast lärarnas önskemål om hur programmet bör 
se ut i framtiden tas upp. Frågor om nuvarande innehåll tas bort eftersom de dels 
kanske är mindre relevanta inför framtiden dels sänker svarsfrekvensen kraftigt. 
 
Med en påminnelse till de redan kontaktade branschföreträdarna så kan förmodligen 
svarsfrekvensen bland dessa höjas så att den når rimliga nivåer.  
 
Båda svarsgrupperna lider av samma svagheter men har också samma styrka. Det är 
personer med hög kunskapsnivå och engagemang i branschen och dess 
utbildningsfrågor. Svaren bör därför bli insiktsfulla och välavvägda. Svagheten är att 
det är en elit som svarar. Detta kan emellertid också vara en klar styrka. Om 
någorlunda svarsfrekvens och svarskvalitet nås så kommer studien att kunna ge svar på 
hur väl initierade personer inom branschen ser på det framtida hotell- och 
restaurangprogrammets innehåll.  
 
Om resultatet av studien beaktas bör därmed ett hotell- och restaurangprogram med 
stor harmoni mellan utbildning lärarönskemål och branschönskemål kunna utformas. 
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Bilaga 1 Enkäten: genomförande, tillförlitlighet och resultat 
 
 
För att kunna nå studiens syfte var det initialt nödvändigt att få kunskap vilka 
utbildningsmoment som finns i den nationella läroplanen för HR-programmet. Dessa 
utbildningsmoment har hämtats från Skolverkets skrift ”Hotell- och 
restaurangprogrammet, Programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer”. 
De utbildningsmoment som beskrivs i denna skrift har komprimerats kraftigt för att 
kunna ingå i den använda enkäten. Utöver Skolverkets skrift studerades även olika 
annonser om lediga platser inom hotell- och restaurangbranschen för att få fram vad 
arbetsgivarna fäster vikt vid för att anställa en person. Resultatet blev en enkät där 
lärare med olika specialiteter samt ett antal SHR-företag tillfrågades om vikten av de i 
bilagorna 2-4 förtecknade utbildningsmomenten. 
 
Hotell- och restaurangbranschen kan grovt delas in i tre delar: hotell, servering och 
matlagning. HR-programmet har inte denna uppdelning utan delas endast upp i hotell 
å ena sidan och restaurang och måltidsservice å andra sidan. I denna enkät har 
uppdelningen i hotell, servering och matlagning använts. Det finns två huvudsakliga 
anledningar till detta. Den första är att lärarna är karaktärsämneslärare i 
hotellkunskap, serveringskunskap eller matlagningskunskap. Den andra anledningen är 
att företagen normalt söker personal enligt kriterierna hotell, servering eller 
matlagning. 
 
20 karaktärsämneslärare inom vardera hotellkunskap, serveringskunskap och 
matlagningskunskap fick enkäten via ytpost. Åtta lärare inom hotellkunskap har 
svarat. Inom serveringskunskap är det nio och inom matlagningskunskap tio. 
Svarsfrekvenserna är inte alarmerande låga men antalet svar totalt är lågt. 
 
Lärarna ombads att ange vilken vikt de olika utbildningsmomenten har enligt 
intentionerna i den nationella läroplanen. Därefter ombads lärarna att även ange vilken 
vikt de personligen ansåg att respektive moment borde ha för att utbildningen skall bli 
så bra som möjligt. Nedanstående skala användes vid bedömningen. 
 
”4 = Utbildningsmomentet är mycket viktigt och skall ha mycket stor uppmärksamhet i 
utbildningen. 
3 = Utbildningsmomentet är viktigt och skall ha stor uppmärksamhet i utbildningen. 
2 = Utbildningsmomentet har medioker vikt och skall ha medioker uppmärksamhet i 
utbildningen. 
1 = Utbildningsmomentet har begränsad vikt och skall ha begränsad uppmärksamhet i 
utbildningen. 
Om du önskar kan du använda decimaler vid viktangivelsen. 
Det sammanlagda antalet avgivna poäng, summerat för samtliga utbildningsmoment, 
bör inte överstiga 100.” 
 
Anledningen till att poängsumman inte skulle överskrida 100 var att undvika att man 
gav alla moment en hög vikt. En av lärarna skriver i en kommentar till enkäten. 
”Vilket arbete du lagt ner på denna enkät! Är imponerad! Tyvärr är den helt omöjlig 
att besvara. Har studerat den i tre dagar. ” 
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Den ovan citerade läraren har inte rätt. Enkäten är klart möjlig att besvara. Det som 
fordras är att respondenten avsätter lite tid och tankemöda. 45 procent av 
respondenterna har gjort detta och det är resultatet av deras vedermödor som redovisas 
nedan. Tyvärr han man inte följt uppmaningen att maximera antalet poäng till 100. 
Detta gör att en del använder 130 poäng och andra 150 poäng. Poängen får därmed 
olika vikt.  
 
Utskicket till branschen omfattade 75 personer med någon form av förtroendeposition 
inom SHR. Dessa respondenter ombads att låta lämpliga personer inom sin 
organisation besvara enkäterna utifrån företagets utgångspunkter. 14 svar har 
inkommit avseende hotell, 11 avseende servering och 12 avseende matlagning.  
 
Ovanstående innebär att i sina enskildheter skall resultaten i denna pilotstudie inte 
hårdras. Både svarsfrekvenser och kvalitén på svaren kan kritiseras men de stora 
trenderna är så förkrossande klara att huvuddragen i studien torde vara helt 
signifikanta. 
 
Nedan visas en bearbetning an enkätsvaren där de olika utbildningsmomenten 
grupperats på ett någorlunda funktionellt sätt. Att redovisa missivskrivelser, 
påminnelser m.m. har inte bedömts relevant i denna pilotstudie. 
 
 
 



Bilaga 2: Bedömning av de olika utbildningsmomentens vikt enligt den nationella 
läroplanen, lärarna och branschen  
Inriktning HOTELL 
 
 
Nr Attityd Läroplan Lärare SHR 
1 Korrekt attityd och servicekänsla 2,9 3,9 3,9
2 Vett och etikett, vårdad klädsel och stil 2,6 3,6 3,6
3 Stresstålighet  2,3 3,5 3,5
6 Självgående och självständighet 2 3,3 3,6
7 Flexibilitet och simultankapacitet 2,3 3,6 3,5
8 Ordning och reda 2 3,5 3,6
     
  Kommunikation       
4 Sociala kontakter, samarbete och inflytande 2,5 3,6 3,3
5 Förmåga att skapa ett effektivt arbets- och samarbetsklimat  2,5 3,5 3,5
9 Språklig kommunikationskapacitet 2,4 3,8 3,6
17 Olika gästkategorier och deras olika krav 3,3 3,8 3,3
27 Korrekt kommunikation på svenska och engelska 2 3,7 3,6
29 Gästpsykologi och bemötande av gäster 2,5 3,5 3,9
30 Hotellnäringens yrkesspråk 2,6 3,3 3,1
     
  Ekonomi       
13 Projekts initiering, drivande, finansiering, rapportering mm 1,7 3 2,4
14 Ekonomiska sammanhang och enkel ekonomisk planering 2 3 2,7
15 Entreprenörskap och grundläggande villkor för företagande 1,9 3,1 2,5
31 Prissättning av hotelltjänster 2,5 2,9 3,1
50 Hotellföretagets ekonomi, resultatplanering, budgetering 2 2,8 3,2
       och resultatuppföljning       
     
  Matlagning       
18 Vanligt förekommande utrustning och arbetsredskap i ett kök 2,7 2,6 1,6
19 Innebörden i och betydelsen av god hygien 3,3 3,7 2,5
20 Olika typer av livsmedel:användningsområden,  2,7 2,9 1,9
      gruppering och specifika egenskaper       
23 Regler för varmhållning, nedkylning och förvaring av matvaror 2,6 3 1,8
24 De vanligaste mikroorganismernas förekomst,  2 2,3 1,6
      betydelse och livsbetingelser       
25 Olika näringsämnen: uppgift och näringsinnehåll 2,4 2,4 1,7
26 Kostsituationen i Sverige och övriga världen 2 2 1,5
36 Grundläggande matlagningsmetoder inom kallkök 2,6 3,3 1,5
37 Tillagning av ett urval av typrätter inom kallkök 2,4 3,3 1,5
40 Komponera en veckomatsedel så att dagsbehovet 2,4 2,6 1,4
       av olika näringsämnen tillgodoses       
44 Tillämpning av grundläggande matlagningsmetoder inom varmkök  2,6 3 1,5
45 Tillagning av ett urval av typrätter inom varmkök 2,3 3 1,6
 
     
     



  Servering       
10 Alkoholpolitisk historia och alkoholens skadeverkningar  2,3 2,9 1,8
21 Olika typer av drycker:användningsområden, gruppering 2,4 3,1 1,8
        och specifika egenskaper       
39 Ansvarsfull alkoholhantering och ansvarsförhållanden  2,9 3,1 2,6
      vid servering       
41 Enkla serveringssätt, serveringsutrustning, serveringsmetoder. 2,7 3 2,1
42 Hantering av dukar och servetter samt uppdukning  1,9 2,9 1,5
43 Kassarutiner vid serveringsarbete 2 3,1 2,4
49 Organisation och planering av bufféer 2,6 2,4 1,6
     
  Hotell       
16 Hotellbranschens struktur, organisation och utveckling 3 2,8 2,8
32 Miljö- och kvalitetstänkande inom hotellbranschen 3,1 3,4 3,4
46 Olika typer av hotellbokningssystem 2,9 3 3,4
47 Grundläggande arbetsuppgifter i reception, konferens,  3,4 3,8 3,7
      frukost- och våningsservice       
48 Användning av förekommande teknisk utrustning i reception,  3,3 3,3 3,4
      konferensverksamhet och våningsservice       
51 Samtliga arbetsuppgifter inom en konferensanläggning 2,8 3,4 3,3
     inkluderande  konferensförsäljning, marknadsföring,        
     planering och genomförande       
52 Samtliga arbetsuppgifter inom en reception inkluderande 2,9 3,5 3,6
     försäljning och marknadsföring av hotelltjänster       
53 Samtliga arbetsuppgifter inom våningsservice inkluderande 2,5 2,9 3,1
       kvalitetsbedömning av hygienarbete samt inköp av        
      förbrukningsmateriel mm       
     
  Generellt       
11 Arbetsorganisation samt fysisk och psykisk arbetsmiljö 2,7 2,9 2,6
12 Säkerhet för människor och egendom på arbetsplatsen 2,4 3 3,3
22 Restaurangbranschens struktur, organisation och utveckling 1,9 2,7 2,1
28 Framtagande av uppgifter om den regionala besöksnäringen 2,4 3 2,6
33 Historia, begrepp, definitioner och verksamhetsområden 2,6 2,9 2,5
       inom turism       
34 Persondatorer. Program för textbehandling, layout, grafisk 2 3,1 3
      presentation, register, kalkylering och informationssökning       
35 Internet: säkerhet, materialinsamling mm 1,9 2,3 2,9
38 Rengöring av utrustning  och lokaler 2,9 3,1 2,1
54 Egenkontroll 2,4 3 2,5
 



Bilaga 3: Bedömning av de olika utbildningsmomentens vikt enligt den nationella 
läroplanen, lärarna och branschen  
Inriktning MATLAGNING 
 
  Attityd Läroplanen Lärarna SHR 
1 Korrekt attityd och servicekänsla 2,4 3,9 3,4
2 Vett och etikett, vårdad klädsel och stil 2,3 3,7 2,8
3 Stresstålighet  1,8 2,9 3,5
6 Självgående och självständighet 2,3 3,3 3,3
7 Flexibilitet och simultankapacitet 2,1 3,3 3,3
8 Ordning och reda 2,1 3,6 3,8
     
  Kommunikation       
4 Sociala kontakter, samarbete och inflytande 1,9 2,9 2,7
5 Förmåga att skapa ett effektivt arbets- och samarbetsklimat  2,4 3,2 3,3
9 Språklig kommunikationskapacitet 2,1 3,3 2,7
17 Olika gästkategorier och deras olika krav 2,9 3 2,9
27 Korrekt kommunikation på svenska och engelska 2,6 2,9 2,6
     
  Ekonomi       
13 Projekts initiering, drivande, finansiering, rapportering mm 2,6 2,4 2,3
14 Ekonomiska sammanhang och enkel ekonomisk planering 2,8 3 3,1
15 Entreprenörskap och grundläggande villkor för företagande 2,8 2,8 2,1
44 Ekonomi i och organisation och uppföljning av ett storkök 2,8 2,8 2,9
45 Tillagning, exponering, marknadsföring och distribution 2,5 2 1,9
      av snabbmat       
     
  Matlagning       
18 Vanligt förekommande utrustning och arbetsredskap i ett kök 3 3,3 3,7
19 Innebörden i och betydelsen av god hygien 3,6 3,9 4
20 Olika typer av livsmedel:användningsområden, gruppering och  3,5 3,6 3,8
       specifika egenskaper       
23 Regler för varmhållning, nedkylning och förvaring av matvaror 3,5 3,8 4
24 De vanligaste mikroorganismernas förekomst, betydelse 3,3 3,6 3,2
      och livsbetingelser       
25 Olika näringsämnen: uppgift och näringsinnehåll 3,4 3,4 3,3
26 Kostsituationen i Sverige och övriga världen 2 2,4 2,3
31 Grundläggande matlagningsmetoder inom kallkök 3,4 4 3,8
32 Tillagning av ett urval av typrätter inom kallkök 3,4 3,9 3,6
35 Komponera en veckomatsedel så att dagsbehovet av olika 3 2,9 3,2
      näringsämnen tillgodoses       
39 Tillämpning av grundläggande matlagningsmetoder inom varmkök  3,4 4 3,8
40 Tillagning av ett urval av typrätter inom varmkök 3,4 3,9 3,6
41 Matlagningsmetoder, maträtter och arbetsorganisation vid 3,1 3,4 3,4
      storköksproduktion       
42 Färdigrätter inom affärsområdet färskvaruhandel 2,3 2,1 2,3
43 Komposition av måltider och matsedlar som tilltalar olika sinnen 2,8 3,1 3,3

 
 
    



  Servering       
10 Alkoholpolitisk historia och alkoholens skadeverkningar  2,6 3,1 1,9
21 Olika typer av drycker:användningsområden, gruppering och  3,3 3,4 2,8
       specifika egenskaper       
34 Ansvarsfull alkoholhantering och ansvarsförhållanden 3,5 3,6 2,6
      vid servering       
36 Enkla serveringssätt, serveringsutrustning, serveringsmetoder. 3,4 3,4 2,3
37 Hantering av dukar och servetter samt uppdukning  3,1 3,1 1,8
38 Kassarutiner vid serveringsarbete 3 3,2 2
     
  Hotell       
16 Hotellbranschens struktur, organisation och utveckling 2,9 2,9 2,1
     
  Generellt       
11 Arbetsorganisation samt fysisk och psykisk arbetsmiljö 2,3 3,1 2,7
12 Säkerhet för människor och egendom på arbetsplatsen 2,5 3,2 3
22 Restaurangbranschens struktur, organisation och utveckling 1,9 2,6 2,5
28 Gastronomins historia och utveckling 1,9 2,9 2,9
29 Persondatorer. Program för textbehandling, layout, grafisk 3 2,9 2,5
      presentation, register, kalkylering och informationssökning       
30 Internet: säkerhet, materialinsamling mm 2,4 2,8 1,9
33 Rengöring av utrustning  och lokaler 3,3 3,9 3,8
46 Egenkontroll 3 3,6 3,8
 
 
 



Bilaga 4: Bedömning av de olika utbildningsmomentens vikt enligt den nationella 
läroplanen, lärarna och branschen  
Inriktning SERVERING 
 
  Attityd Läroplanen Lärarna SHR 
1 Korrekt attityd och servicekänsla 3,1 3,9 3,8
2 Vett och etikett, vårdad klädsel och stil 3,2 4 3,5
3 Stresstålighet  1,8 3,3 3,4
6 Självgående och självständighet  1,9 3,3 3,6
7 Flexibilitet och simultankapacitet 2 3,3 3,3
8 Ordning och reda 2,4 3,8 3,4
     
  Kommunikation       
4 Sociala kontakter, samarbete och inflytande 2,4 3,3 3
5 Förmåga att skapa ett effektivt arbets- och samarbetsklimat  1,9 3,3 3,1
9 Språklig kommunikationskapacitet 2,2 3,4 3,3
17 Olika gästkategorier och deras olika krav 2,6 3,4 2,9
27 Korrekt kommunikation på svenska och engelska 2,3 3,4 3
     
  Ekonomi       
13 Projekts initiering, drivande, finansiering, rapportering mm 2,5 2,5 2,1
14 Ekonomiska sammanhang och enkel ekonomisk planering 2,6 3,1 2,6
15 Entreprenörskap och grundläggande villkor för företagande 2,3 2,4 2,1
     
  Matlagning       
18 Vanligt förekommande utrustning och arbetsredskap i ett kök 2,7 3,2 2,2
19 Innebörden i och betydelsen av god hygien 3,2 3,9 3,9
20 Olika typer av livsmedel:användningsområden, gruppering och  3 3,1 2,9
       specifika egenskaper       
23 Regler för varmhållning, nedkylning och förvaring av matvaror 2,9 2,9 2,9
24 De vanligaste mikroorganismernas förekomst, betydelse 2,9 3 2,4
      och livsbetingelser       
25 Olika näringsämnen: uppgift och näringsinnehåll 2,8 3 2
26 Kostsituationen i Sverige och övriga världen 2,1 2,3 1,6
30 Grundläggande matlagningsmetoder inom kallkök 3,2 2,9 2,2
31 Tillagning av ett urval av typrätter inom kallkök 3,3 2,8 2
34 Komponera en veckomatsedel så att dagsbehovet av olika 3,1 2,3 1,9
      näringsämnen tillgodoses       
38 Tillämpning av grundläggande matlagningsmetoder inom varmkök  3,4 3 1,8
39 Tillagning av ett urval av typrätter inom varmkök 3,3 2,9 1,9
     
  Servering       
10 Alkoholpolitisk historia och alkoholens skadeverkningar  3,9 3,3 2,6
21 Olika typer av drycker:användningsområden, gruppering och  3,6 3,6 3,2
       specifika egenskaper       
33 Ansvarsfull alkoholhantering och ansvarsförhållanden 3,9 4 3,5
  vid servering       
35 Enkla serveringssätt, serveringsutrustning, serveringsmetoder. 3,6 3,8 3,5
36 Hantering av dukar och servetter samt uppdukning  3,3 3,8 2,9



37 Kassarutiner vid serveringsarbete 3,2 3,8 3,1
40 Serveringsmetoder, organisation i gästmatsalar, harmoni 3,1 3,8 3,4
      mellan mat och dryck samt försäljningsmetoder.       
41 Barteknik 2,8 3,3 2,9
42 Blomsterarrangemang och dekorationer för olika tillfällen 2,4 3 1,6
43 Beställningsarrangemang i gästmatsal samt tekniker för att  3 3,6 2,9
      rekommendera olika maträtter och drycker       
44 Bordsuppdukning med specialbestick samt tranchering, 3,3 3,3 2,8
      flambering och filetering inför gästerna       
     
  Hotell       
16 Hotellbranschens struktur, organisation och utveckling 2,1 2,7 1,9
     
  Generellt       
11 Arbetsorganisation samt fysisk och psykisk arbetsmiljö 3,2 3,1 2,4
12 Säkerhet för människor och egendom på arbetsplatsen 2,8 3,4 2,6
22 Restaurangbranschens struktur, organisation och utveckling 2,4 3,3 2,2
28 Persondatorer. Program för textbehandling, layout, grafisk 2,9 3 2
      presentation, register, kalkylering och informationssökning       
29 Internet: säkerhet, materialinsamling mm 2,4 2,9 1,8
32 Rengöring av utrustning  och lokaler 3,6 3,6 2,8
45 Egenkontroll 2,7 2,9 2,8
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