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Janus två ansikten 

En studie i om kökslärarens dubbla roller 

Stefan Bodén 

Sammanfattning 

Detta är en fältstudie, byggd på deltagande observationer samt intervjuer och informella samtal 
med de observerade, vilken beskriver kökslärarens komplexa vardag. Skolans restaurang är en 
egen arena som svävar fritt mellan skolans värld och arbetslivets. Här ställs eleverna inför 
verkliga situationer och problem, sådana som uppstår på en restaurang; samtidigt som de har 
skolans skyddsnät under sig. Det blir på riktigt, fast ändå inte, lite som att flyga flygsimulator. 

Det är på den arenan som köksläraren arbetar och kombinerar rollerna som lärare och 
köksmästare. Två roller som bygger på olika traditioner och värderingar. Köksmästarrollen kan 
sägas bygga på en behavioristisk grund, medan lärarrollen idag till största delen formas av den 
sociokulturella skolan. Det är växlingarna och konflikterna mellan dessa roller som uppstår som 
denna studie lyfter fram.  

Med två olika praktiker, skolans och restaurangens, väcks även frågan på om vi kan diskutera i 
termer av olika didaktiker. Förutom ämnesdidaktik och yrkesdidaktik som är vedertagna 
begrepp, ges även förslag på vad begreppet yrkesämnesdidaktik kan innehålla. 
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Abstract 

This is a field study based on participant observations and interviews, describing the 
cooking teacher's complex everyday life. The school's restaurant is a unique arena, 
freely hovering between two worlds: The school world and the restaurant reality. Here, 
the students are confronted with real situations and problems, similar to the ones 
occurring in a restaurant, still having the school's safety net beneath them. It is for real, 
but still not, a bit like a flight simulator. 
 
It is on that arena the cooking teacher works, combining the two roles of the teacher and 
the chef. Two roles built on their own traditions and values. This study illustrates the 
fluctuations and conflicts that arise between these role changes. 
 
With two different practices, those of the school and of the restaurant, an issue is raised 
by the end of the study; can you discuss in terms of different didactics? In addition to 
subject matter didactics and professional didactics that are recognized concepts, can we 
also speak in terms of vocational education didactics? 
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Förord 

We study the representations of experience, not experience itself. We examine the stories 

people tell one another about the experiences they have had. These stories may be personal 

experience, narratives or self stories; interpretations made up as the person goes along 

(Denzin & Lincoln, 2008, s. 50) 

 
Jaa… hur vet jag att det de säger är sant? 
 
Då sitter man här igen då, med ännu en uppsats alldeles snart klar. Många liknar 
uppsatsskrivandet vid en resa som nu har kommit till sitt mål. Men vad händer då därifrån? 
Stoppar man in uppsatsen, minnena och erfarenheterna likt foton i ett album, som sen står i 
bokhyllan och samlar damm? Jag liknar hellre uppsatsskrivandet vid ett bygge; bygget av mitt 
eget kunskapshus. Det här är ännu ett rum som precis har blivit klart, som jag kan gå in och ut i 
under många år framåt och kanske tapetsera om, när färgen ha falnat. 
 
Att bygga något är tungt och kostsamt; man behöver resurser av olika slag. I det här fallet 
behövs resurser i form tid och motivation, något att beforska och någon som kommer med 
intellektuella utmaningar. Att göra fältstudier, vara ute och titta, notera, iaktta och dokumentera, 
det är den roliga biten. Att skriv om, bryta ner, sortera och sammanställa igen, det är det tunga 
tidskrävande jobbet.  
 
Tack alla ni som har gjort detta arbete möjligt. Tack för att jag har fått tid tilldelat. Tack alla ni 
som har stått ut när jag ibland dagdrömt mig bort mitt i ett samtal. Tack alla ni som ställde upp 
och lät mig bryta in och dokumentera er vardag. Tack för att jag blev utmanad att ta mig an 
uppgiften. Tack alla ni som har tagit er tid att läsa och kommentera. En hink chokladmousse till 
er alla. 
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1. Inledning 

Jag vill börja med att skriva av mig min egen förförståelse. Jag känner själv att jag träder in och 
ur flera olika roller i mitt dagliga värv som kökslärare. På morgonen när eleverna kommer och 
vi har genomgång av dagens göromål och har relativt gott om tid är jag den reflekterande, 
lyssnande läraren. Jag tar mig tid att bemöta elevernas undringar och idéer om hur vi ska lägga 
upp dagens arbete på bästa sätt. 
 
Fyra timmar senare när det är fem minuter kvar innan gästerna kommer och det fortfarande är 
10 minuter kvar innan potatisen ens är klar (sen ska den över i karotter och ut på buffén också), 
då händer det att jag släpper lärarrollens värdegrund och tar rollen som resultatinriktad 
köksmästare med produktionsansvar. Då finns inte tid till att vara lyssnande och diskutera hur vi 
ska hinna ifatt. Då kliver den målfokuserade köksmästaren fram, han som sätter gästernas krav i 
första rummet. Det finns inte tid att förklara och visa. Jag tar över showen och använder mig av 
all den tysta kunskap jag har samlat på mig genom åren. Jag vet vilka hörn som kan kapas utan 
att det påverkar resultatet. 
 
Jag har lyft fenomenet med andra yrkeslärare och jag har fått bekräftelse på att jag inte är ensam 
i mina rollbyten. För mig har det blivit en del av vardagen att kliva i och ur de olika rollerna, det 
är en del av jobbet, men för utomstående är det inte alltid lika självklart. Även elever kan ibland 
ha svårt med en lärare som uppför sig som Dr Jekyll & Mr Hyde. Särskilt tydligt är det med 
elever i de lägre årskurserna. När de senare har varit ute på praktik och fått känna på hur det kan 
gå till i ett riktigt restaurangkök i stridens hetta, blir det mindre problematiskt med dessa 
rollbyten. 
 
Yrkesprogram har ju dubbla agendor då de i grunden är skolor med dess värdegrund, mål och 
styrdokument. Samtidigt är många yrkesprogram öppna för allmänheten, tex genom 
restaurangverksamhet. Dit kommer riktiga människor som betalar med riktiga pengar och 
förväntar sig riktig service och valuta för pengarna. Jag tänker mig hur kökslärare med 
verksamhet riktad mot allmänheten måste förhålla sig till formella styrdokument parallellt med 
branschens traditioner och krav på nya medarbetare. Detsamma tror jag gäller för andra 
yrkesprogram som har verksamhet riktad mot allmänheten. 
 
Min egen förförståelse säger att Skolverket ger mig mål och kriterier för olika kökskurser 
samtidigt som samma Skolverk ålägger mig att förbereda eleverna för ett yrkesliv. Ett yrkesliv 
som ställer krav på andra kunskaper och förmågor jämfört med vad skolan primärt förmedlar. 
Här finns en koppling till min C-uppsats, där jag diskuterade hur eleverna förhåller sig till dessa 
dubbla agendor. Nu kommer fokus att ligga på hur lärare anpassar sig själva och undervisningen 
till dessa två agendor. 
 
Jag väljer medvetet att prata om roller och inte identiteter. För mig är en identitet något man är, 
medan en roll är något man tar sig an. Alla roller finns i olika utsträckning inom mig, men 
situationen avgör vilken roll som kommer fram och gestaltas.  
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Syfte med studien 
Syftet, med denna studie är att beskriva den komplexa verklighet en kökslärare på HR-
programmet arbetar i när han/hon bedriver undervisning i skolans restaurangkök. Jag vill belysa 
de olika roller en kökslärare växlar emellan under en arbetsdag, främst lärarrollen och 
köksmästarrollen. Då dessa roller grundas på olika traditioner och olika värdegrunder, kan det 
ibland uppstå konfliktsituationer. Det är dessa situationer jag vill fånga och belysa med denna 
uppsats. 
 
En ökad medvetenhet om detta fenomen med dubbla roller hos yrkeslärare i allmänhet och 
kökslärare i synnerhet, kan leda till att köksläraren kan göra ett aktivt val huruvida han/hon skall 
vara den autokratiske arbetsledaren eller den demokratiske läraren, samt vilka didaktiska 
möjligheter som står till buds, de ämnesdidaktiska och de yrkesdidaktiska. 
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2. Bakgrund 

Ansatsen i denna studie är att belysa och beskriva kökslärarens komplexa vardag och de 
konflikter som kan uppstå när lärarens roll möter köksmästarens roll. Som brukligt är, börjar 
även jag med att söka efter vad som redan finns skrivet i ämnet. En sökning på google scholar 
på ett antal nyckelord gav följande träffar: 
 
Sökord Träffar 
Yrkesroll   6 410
Yrkesidentitet    1 510
Yrkeslärare      433
Kökslärare 7
Kocklärare 9
Lärarroll 2 740  
Yrkesroll+komplex    3 800
Lärarroll+komplex    1 360  
Yrkeslärare+komplex         148
vocational education 
identity 

155 000 

Köksmästare+yrkesroll 193
”To become a chef” 410
Tabell 1. Sökord och träffar på litteratursökning 

 
Därifrån är det bara att sätta igång att sortera och välja ut det som väcker ens intresse utifrån 
dessa ca 167 000 träffar. Bort med allt som är på kandidatnivå eller lägre, bort med alla 
dubbletter, bort med allting som vid en snabb granskning ligger för långt bort från mitt 
fokusområde. Det som blir kvar är ändå betydligt mer än vad tiden tillåter att jag sätter mig in i 
och bearbetar för denna uppsats. Det är många grodor att kyssa innan man hittar en prins. Här 
följer i alla fall en liten översikt av det som jag har valt ut som relevant för denna uppsats. 

En yrkeslärare på två arenor 
Vi lär oss överallt och hela tiden. I ett sociokulturellt perspektiv kan vi inte /…/ undvika att lära. 
Frågan är snarare vad vi lär oss (Säljö, 2000, s. 47). Skolan är i viss mån avskild från den 
verklighet den befinner sig i och bygger på en språklig grund där läsandet och skrivandet är den 
huvudsakliga aktiviteten till skillnad från till exempel ett restaurangkök, där insupandet av 
kunskaper sker med andra sinnen än det rent kognitiva. Med en förenkling kan man påstå att 
man [skolan] i stor utsträckning talar om världen snarare än agerar i den (Ibid. s. 207). I 
skolan är lärandet själva produkten medan det i en lärlingsverksamhet är tvärt om; det är 
produkten som avgör vad som skall läras. Mycket av kommunikationen är ordlös; kroppsspråk, 



 

 4

dofter, ljud och känslan av konsistens och viskositet är det som talar. Kommunikationen är 
förkroppsligad, ’embodied communication’ (Marchand, 2010. Se även Jernström 2000) 
Yrkesläraren verkar i en situation där skolans dekontextuella verklighet möter den kontext som 
finns i en verkstad eller i ett kök (Höghielm, 2001). Särskilt tydligt blir det där skolan har en 
verksamhet riktad mot allmänheten, till exempel en lunchrestaurang. Yrkesläraren måste hålla 
sig inom de ramar som styrdokumenten ger, samtidigt som eleverna skall få ett för branschen 
godtagbart yrkeskunnande (Lpf94, s. 11). Yrkesläraren balanserar mellan å ena sidan skolans 
regelverk och styrdokument samtidigt som han å andra sidan skall förbereda eleverna för ett 
yrkesliv som styrs av en helt annan kultur, tradition och värdegrund. 
 
Lindberg (2003) beforskar i sin avhandling frågorna om vad är skillnaden mellan utbildning i 
skolan eller arbetslivet? Vad betyder det att skolans mål är att åstadkomma lärande medan 
arbetslivets mål är att producera olika saker? (Ibid. s. 42). I en tydlig tabell (Ibid. s. 58) ställer 
hon upp skillnaderna mellan lärande inom skolutbildning och inom lärlingsskap, som jag här tar 
mig friheten att bygga vidare på (det kursiverade), då min fokus är på kockutbildning: 
 
Skolutbildning Lärlingskap 
Lärandet separeras från produktionsprocessen. Produktionsprocessen utgör grunden för 

lärandet 
Verbal undervisning är central Lärandet i miljön är det centrala 
Skolklasser organiseras utifrån ålder. Alla 
Elever har samma erfarenheter och gruppen 
blir homogen 

Nybörjare möter erfarna. Gruppen blir 
heterogen 

Potatismoset är ett medel för att lära sig laga 
mat.  

Potatismoset blir målet med lärandet.  

Blir kanske inte lika bra som kock, men har 
verktyg och förmåga att förklara det han gör. 

Blir kanske en bättre kock men kan kanske inte 
alltid förklara varför eller hur han gör 

Besitter lite immanent kunnande Högre grad av immanent kunnande 
Får bredare kunskaper Får djupare kunskaper 
Tabell 2. Skillnader mellan lärande Skolutbildning och lärlingsskap 

 
Tabellen visar hur lärandesituationen pendlar mellan två poler. I den miljö jag beskriver möts 
skolutbildning och lärlingsskap. Köksläraren skall samtidigt vara både lärare och köksmästare. 
Fördelen med skolförlagd yrkesutbildning är att där finns det utrymme att misslyckas 
(Berglund, 2009, s. 151 & 183). Det finns en pedagogisk aspekt med att lära sig av sina misstag 
som det inte finns ekonomi för ute på ett företag. En svårighet med skolförlagd utbildning är att 
skolan alltid är skola för eleverna. Oavsett hur verklighetstroget läraren än försöker göra 
momenten så är skolan fortfarande bara skola för eleverna. (Ibid. s.180) 
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Berglund (2009) visar i sin avhandling om byggarbetares yrkesutbildning också upp en liknande 
dikotomi mellan teori och praktik.  
 
 Teori Praktik 
Innehåll Språkliggjord kunskap 

Vetenskap 
Abstrakt tänkande (idéer) 

Manuellt, fysiskt arbete 
Tillämpning av vetenskap 
Empiri/Verklighet 

Redskap Text/Modeller Kroppen, händer 
Fysiska handredskap 

Människor Teoretiska 
Begåvade 

Praktiska  
Obegåvade 

Hierarki Överordnad Underordnad 
 Figur 3. Skillnader i i innehåll mellan Teori och Praktik (Ibid. s. 23) 

 
Det teoretiska vetandet har historiskt haft högre status än det praktiska kunnandet. Berglund 
stöder sig på Carlgren (1999) och Selander (2006) när hon visar på de absurda, språkliga 
konsekvenserna en sådan dikotomi får.  
 

Den skolförlagda delen av en utbildning benämns som ”teori”, medan det som sker utanför 

skolan kallas ”praktik” eller ”verklighet”. Det innebär att delar av en utbildning skulle vara 

overklig eller opraktisk, vilket faller på sin orimlighet (Ibid.  s. 23). 

 
Den svenska yrkesutbildningsmodellen är unik1 i förhållande till andra jämförbara länder med 
separata teoretiska program och praktiska program. Det som skiljer Sverige från andra 
jämförbara länder i fråga om yrkesutbildning är till exempel den statliga styrningen av 
utbildningsväsendet; att yrkesutbildningen i första hand är skolbaserad och strävan efter en 
starkare koppling mellan skola, praktikplatser och infärgning mellan kärnämnen och 
karaktärsämnen. (Lindeberg, 2003, s. 15-17). 
 
Clive & Chappell (2003) har studerat yrkesutbildningen i Australien och hur yrkeslärare 
upplever sin situation, har kommit fram till liknande slutsatser om att yrkesläraren roll är att 
förmedla både kultur och kunskap (Ibid. s. 16).  Det finns en spänning mellan lärarrollen som 
kulturbärare och lärarrollen som skall uppfylla styrdokumenten (Ibid. s. 17). Avnämarnas krav 
och skolans styrdokument talar inte alltid samma språk (Ibid. s. 17&20). Problemet, draget till 
sin spets, blir att antingen producera flinka fingrar och raska fötter eller goda 
samhällsmedborgare med en bredare och djupare medvetenhet och ansvarskänsla. 
Yrkesutbildning kan inte isoleras i en skolmiljö, den måste integreras i en yrkespraktik. Det är i 
och för sig viktigt att eleverna har ett tekniskt kunnande, men om de aldrig får lära sig att 
leverera till en betalande kund, är ju kunskaperna värdelösa. Detta finner jag stöd för även hos 
Kimbell (2007) 
 

 Att lära ut fakta är en sak, att göra det så att de kan använda sina kunskaper är en annan 

sak, men att ge dem möjligheten och verktygen som uppmuntrar eleverna att använda 

                                                      
1 I alla fall sedan 1970-talet och fram till nu då vi iom GY11 återinför lärlingsutbildning. 
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kunskaperna på ett naturligt och självklart sätt när de kommer ut på djupt vatten, så att de 

visar prov på förmågan att åstadkomma något, en förändring en förbättring; - det är en 

undervisningsutmaning på en helt annan nivå (Ibid. s. 25. Min översättning).  

 
Yrkesläraren skall alltså förmedla både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Sant är 
förvisso att dessa begrepp snarare kompletterar varandra än att de står i ett motsatsförhållande. 
Med stöd av Carlgren (1997) och Ellström (1992) menar jag att den teoretiska kunskapen sätter 
ord på och förklarar varför och hur en uppgift kan utföras och sätter det hela i ett (teoretiskt) 
sammanhang. Kunskapen blir explicit. Knowing-that är ett annat uttryck för denna 
kunskapsform. För den sakens skull betyder det alls inte att den som besitter den 
explicita/teoretiska/uttalade kunskapen ”vet” hur det skall göras. Den som däremot besitter 
praktiska färdigheter (implicita/tysta/knowing-how) har samtidigt tillgång till utövandet. Den 
praktiska kunskapsformen lärs oftare genom att titta på och försöka göra på samma sätt som den 
som kan (mästaren), än att den tillägnas genom ett språkligt medium. Även här finner jag stöd 
för att den praktikgrundade kunskapen väger lättare än den teoretiskt vetenskapsbaserade 
kunskapen. 

Yrkesroller 
Här ovan har jag försökt måla upp en bild över den scen, på vilken yrkesläraren uppträder. Här 
följer nu min bild av de manuskript och de arv som formar de två roller som en yrkeslärare 
ikläder sig; lärarens roll och köksmästarens roll, vilket jag menar sammanfattas riktigt bra i 
följande citat. 

 

Yrkeslärarnas undervisning handlar i stor utsträckning om att bygga upp elevernas 

självkänsla och självförtroende för att de skall kunna fungera i samhällslivet och yrkeslivet. 

Samtidigt syftar undervisningen till att eleverna skall kunna utföra specifika yrkesuppgifter. 

Delarna tillsammans bidrar till yrkeslärarnas komplexa undervisningssituation, där 

socialisationen sker med hjälp av normer och värderingar från yrkeslivet och samhällslivet 

(Engström. 2008, s. 26) 

Lärarens roll  

Den pedagogiska grundsynen skiljer sig så klart från lärare till lärare och beroende på vilken 
skola hon/han arbetar vid. Gemensamt för dem alla är dock våra styrdokument2 som sätter 
ramarna vilka alla lärare måste hålla sig inom. Jag kommer här att redogöra för Lpf 94 och 
Programmålet för Hotell- och restaurang, i korthet, och de delar som i huvudsak inverkar på 
rollen som lärare. 
 
Lpf94 slår med stöd av Skollagen, i första paragrafen, fast att verksamheten i skolan skall 
utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en 
som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för 
vår gemensamma miljö (Ibid.). All form av diskriminering och tendenser därtill skall motverkas. 
Internationalisering och kulturell mångfald skall bejakas. Utlandspraktik skall främjas. 

 
2 Skollagen, Gymnasieförordningen, Lpf 94 och respektive Programmål 
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Skolan skall vara saklig och allsidig och om värderingar redovisas så skall det alltid var med en 
tydlig avsändare. Alla som verkar i skolan skall dock alltid hävda de grundläggande värden som 
anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem (Lpf 
94, s, 4). Skolan skall ge en likvärdig utbildning och läraren är skyldig att anpassa 
undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov. Särskild uppmärksamhet måste ges till 
dem som har svårt att nå målen. Skolan och läraren skall aktivt främja jämlikhet mellan könen 
och uppmuntra elever till att odla sina intressen utan fördomar om genus. 
 
Läraren skall bedriva sin undervisning under demokratiska arbetsformer som manar eleverna till 
att ta eget ansvar, ta initiativ, lösa problem och aktivt delta i samhällslivet. Undervisningen skall 
också öva eleverna i kritiskt tänkande och att ifrågasätta och granska fakta och få dem att 
förutse konsekvenserna av ett visst handlande. 
 
Läraren skall variera sin undervisning så att kunskaperna kommer till uttryck i olika former – 
såsom fakta, förståelse färdighet och förtroende, samt att i samråd med eleverna utvärdera 
undervisningen. Meningen är att eleverna skall växa med uppgiften och utvecklas efter sina 
förutsättningar. Skolans och lärarens uppgift är att stärka elevens tro på sig själv. För den som är 
intresserad, ligger lärarens alla skallkrav bifogad som en punktlista i slutet på denna uppsats. 
 
Syftet med Hotell- och restaurangprogrammet (Skolverket) är att ge grundläggande kunskaper 
för att arbeta i branschen. Programmet syftar också till att lägga grunden för ett fortsatt lärande i 
arbetslivet och även för vidare studier. 
 
Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning: 
• har grundläggande kunskaper inom hotell- och restaurangområdet, arbetar på ett 

serviceinriktat sätt och kan tillgodose de varierande behov som gäster har,  
• är ekonomiskt medvetna och kan planera sitt arbete på ett effektivt sätt,  
• kan arbeta både på egen hand och i arbetslag på ett ansvarsfullt och yrkesmässigt sätt,  
• har beredskap att möta förändring och förnyelse inom programmets verksamhetsområden 

och förmåga till eget lärande inom yrkesområdet,  
• har förmåga att diskutera och ta ställning till etiska frågor och förhållningssätt som rör 

yrkesutövningen,  
• kan kommunicera på svenska och engelska med sikte på behovet i yrket, samhällslivet och 

vidare studier,  
• kan använda informations- och kommunikationsteknik inom verksamhetsområdet,  
• har kunskaper om faktorer som påverkar hälsa och säkerhet och har kännedom om hur 

arbetsmiljöfrågor hanteras inom berörda verksamheter samt kan verka för en god fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö,  

• har insikt om hur kretsloppstänkande kan tillämpas samt hur resurs- och energihushållning 
kan användas inom de verksamheter som utbildningen berör,  

• har kännedom om de bestämmelser och internationella överenskommelser som gäller för 
området.  

(Ur programmål för HR-programmet, Skolverket) 
 
Huvudansvaret för att dessa mål uppfylls vilar på lärarnas axlar och ligger också till grund för 
den roll en person måste ikläda sig när hon/han kliver in i ett klassrum eller i ett skolkök och 
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antar rollen som lärare. Förutom de formella kraven på lärarens roll så finns ju också elevernas 
förväntningar.  
 
I en tidigare studie gjorde jag en undersökning bland eleverna på en annan restaurangskola. 
Femtiotvå elever fick först svara på en enkät med slutna frågor och därefter skriva en uppsats 
med tanke på den bästa läraren de har haft och vad det var som gjorde den läraren så bra. Den 
sammanfattande profilen på en bra lärare blev att en bra lärare är:  

 

en entusiastisk och engagerad lärare som är kunnig i sitt ämne. En lärare som är lyhörd och 

tar med elevernas önskemål om innehåll och upplägg av kursen. En lugn och trygg lärare 

som eleverna vågar - och vill - anförtro sig till; - en tredje förälder. Vidare ska lektionerna 

vara roliga, intressanta och varierade; viktigt är att knyta an till verkligheten (utanför 

skolan), så att eleverna ser den praktiska nyttan av kunskapen. Slutligen skall det finnas 

tydliga, klara och enkla regler, som alla kan acceptera och leva upp till (Bodén, opubl) 

 
Så förutom de formella krav som våra styrdokument ställer så bör även köksläraren vara 
medveten om och ta hänsyn till de förhoppningar och önskemål som hans elever har på honom. 

Köksmästarens roll  

Med mössan i handen och nyinköpta kockkläder i en påse bad bävande den blivande 

kökseleven att få veta hur han skulle få träffa köksmästaren. Konfronterad med den fete och 

mäktige mannen med de små elaka ögonen och den korpralsmässiga attityden förstod jag att 

här finns ingen pardon att vänta om man på minsta sätt skulle brista i disciplin. Den 

teoretiska undervisningen meddelades två eftermiddagstimmar i veckan varje vardag i 

Stockholms restaurangskola, inrymd i Centralpalatset vid Tegelbacken. Fil.dr. Moritz var 

rektor och Operakällarens dåvarande direktör Waldemar Ekegårdh var lärare i fackfranska. 

Dessutom fick eleverna tillbringa en dag i Månaden i ett skolkök. /…/ Den praktiska 

utbildningen var nästan lika med noll. I restaurangköket blev man bara utnyttjad. /…/ Det 

man lärde sig i köket fick man ta reda på själv. På något sätt blev det en sporre och man 

blev på så sätt mer observant. /…/ Köksmästaren var tysk och regerade i vårt kök med 

militärdisciplin. Ingen fick yttra ett ord utan att vara tilltalad av honom.(Wretman, s. 23 i 

Skolverkets rapport nr 163. Utvärdering av fem gymnasieprogram 1998.) 

 
Tore Wretman ger en målande beskrivning av den klassiska (nid)bilden av en köksmästare. Av 
egen erfarenhet kan jag själv bekräfta den, från min egen tid som kocklärling i mitten på 1980-
talet. Det var mer än en gång som jag gick hem med gråten i halsen och lovade mig själv dyrt 
och heligt att aldrig mer gå tillbaks, men det gjorde jag. Resten är historia och 25 år senare 
arbetar jag som kökslärare och nu skriver jag på denna uppsats. 
 
Strukturen i ett kök är fortfarande oftast väldigt hierarkiskt. Köksmästarens ord är lag. När det 
är fullt tryck i ett kök, är det alls inte ovanligt att det går ut ett par hundra tallrikar på en timme 
fördelat på fyra kockar. Det betyder att varje tallrik får ta cirka en minut att tillaga, lägga upp 
och ställa fram. På varje bord i matsalen har gästerna beställt olika maträtter och alla vid bordet 
vill ha maten samtidigt. Alla i köket måste veta exakt vad de själva skall göra, samtidigt måste 
alla ha koll på var i produktionen kollegorna är. Kocken på köttspisen som grillar en tjock 
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tournedos måste alltså säga till killen på fisk när det är fyra minuter kvar så att han kan börja 
grilla sin lax. Är det då tjugofem bord i matsalen med fyra till åtta gäster på varje bord, då finns 
det bara en som bestämmer och det är chefen, annars spricker logistiken totalt. Diskussioner får 
tas före eller efter service. Det är i den här miljön som kocklärlingen fostras in och lär sig yrket. 
Det handlar precis lika mycket om att klara av miljön som att kunna laga mat, eller rättare sagt; 
att kunna laga mat i en sådan miljö 
 
Det man lärde sig i köket fick man ta reda på själv. På något sätt blev det en sporre och man 
blev på så sätt mer observant, skriver Wretman. Varför är det så undrar säkert många? Det är 
kopplat till den hierarkiska strukturen och kulturen som råder i köket. Det tar många år av hårt 
arbete innan man blir köksmästare. Han har tittat, övat, läst kokböcker, smakat och provat egna 
varianter under många år innan den egna profilen har formats. Köksmästaren har kämpat hårt 
för att bygga upp den kunskapsbank han har och det minsta han begär är att lärlingen visar sig 
värdig innan han öppnar på portarna till kunskapernas källa. 
 
Köksmästerns roll är att leda och fördela arbetet i köket. Ansvaret är hans att all mat som går ut 
håller den kvalitet som förväntningarna kräver. Maten skall se ut och smaka på samma sätt varje 
gång, det förväntar sig gästerna. Det är alltså matsedeln som styr lärandet i ett kök. En googling 
på chokladmousse recept ger 115,000 träffar. På den här krogen gör vi chokladmousse på ett 
sätt, varje gång, - tills vi byter meny.  Något förenklat kan man säga att lärlingen på en 
restaurang får väldigt djupa kunskaper. Vill han bredda sig får han byta arbetsplats eller läsa 
kokböcker och prova själv. 
 
Förutom Tore Wretmans inledning och mina egna erfarenheter, kan jag rekommendera Kitchen 
Confidential (Bourdin, 2007) och Restaurant Reality (Lefever, 1988) för den som vill få en 
djupare bild av hur livet i ett restaurangkök kan te sig. Där finner jag också stöd för ovanstående 
lilla utvikning. 

Sammanfattning 
I kapitel två har jag beskrivit de två arenorna; köket och skolan samt de två rollerna; 
köksmästare och lärare. För att ytterligare förtydliga skillnaderna mellan dessa miljöer har jag 
valt att visa dikotomierna mellan skolutbildning och lärlingsutbildning samt mellan teori och 
praktik. Alla dessa parametrar sammanfogas i skolans restaurangkök; en verksamhet förlagd på 
skolan, men som vänder sig till en betalande publik. 
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3. Teori 

Denna uppsats vilar på två teoretiska perspektiv. Det första perspektivet bygger på Högielms 
(2001, 2005) modell om yrkesteori, yrkespraktik och yrkeskultur. Yrkeskulturen är det 
övergripande; värden, normer, språk, - det som genomsyrar hela verksamhetsområdet. 
Yrkespraxis blir då den ordning och det tillvägagångssätt som växer fram. Denna praxis kan 
skilja sig åt mellan olika landsändar. Yrkeskunskap blir slutligen de minsta beståndsdelarna; 
enskilda moment, tekniker och handhavande, som till exempel hur att hacka en lök, eller att 
blanchera en tomat. Denna modell har jag kombinerat med lärandet ur ett sociokulturellt 
perspektiv, med starkt fokus på Laves och Wengers (1991) teori om legitimt perifert deltagande 
(LPP)3. Dessa två modeller sammanfogas i min egen modell om hur yrkeslärande kan gå till. 
 
Det andra perspektivet är ett didaktiskt perspektiv på yrkeslärande, med fokus på dikotomin 
mellan yrkesdidaktik och ämnesdidaktik. Just didaktikbegreppet kommer jag att återkomma till 
i kapitel 6, när jag diskuterar resultatet av denna studie. 

Legitimt Perifert Deltagande 
Yrkeskunnandet är direkt relaterat till en yrkeskultur som konstituerar dess yrkespraxis 

(Höghielm. Föreläsning LHS 2007-01-12.) Yrkeskunskap är alltid knuten till ett visst 
sammanhang. Yrkeserfarenheter lärs och förs vidare genom en intersubjektiv process, med 
utgångspunkt från olika exempel och det är verksamheten på företagen som definierar vad som 
är relevant kunskap. Den verksamhet som utvecklas i en gymnasieskola har få likheter med den 
som finns i arbetslivet, eftersom skolan i bästa fall endast kan likna en arbetsplats. Ur ett 
elevperspektiv är skolan alltid bara skola, hur nära verkligheten den än kommer. 

Yrkeskulturen skapar de yttre ramarna för verksamheten (Höghielm, 2005). Det handlar om 
tekniskt kunnande och normativa förebilder, rättesnören som har mejslats ut och fogats samman 
under många generationer. Med andra ord handlar det om det gemensamma kunnandet i en 
yrkesgrupp; - de kollektiva erfarenheterna. För restaurangbranschen talar vi om en 
månghundraårig tradition som skall föras vidare till nästa generation. Fackspråk och klädsel är 
tydliga tecken på att det finns en yrkeskultur. Den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) på de 
yrkesförberedande programmen ger eleverna en möjlighet att komma i kontakt med den rådande 
kulturen i yrket och på arbetsplatsen. Det är yrkeskulturen som är överordnad och indikerar hur 
yrkespraxis växer fram. Yrkeskulturen sätter också normen för vad som räknas som 
yrkeskunskap. 

Yrkespraxis bildar ett inre ramverk för verksamheten och utgör de regler och tillvägagångssätt 
som finns i yrkets traditioner och hur man håller sig till dessa (Ibid.). Det finns en etisk aspekt 
på begreppet yrkespraxis men framför allt innefattar det en tyst överenskommelse, en kåranda, 
som inte alltid överförs till andra genom formella beskrivningar. Genom att aktivt delta i en 

 
3 Legitimate Peripheral Participation (LPP) 
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praktik tillägnar sig eleven ett visst sätt att handla av flera möjliga. På så sätt tillägnar sig eleven 
den yrkespraxis som råder genom att följa de oskrivna regler som gäller och i förlängningen 
kommer han/hon sedan att föra yrkets traditioner vidare.  

Yrkeskunskap bildar då slutligen den innersta ramen och är samtidigt det som skolan kan bidra 
med i yrkesutbildningen medan yrkespraxis och yrkeskultur tillägnas genom att delta i 
produktionen på en arbetsplats (Höghielm, 2005). Yrkeskunskap i det här sammanhanget blir då 
ofta ett redskapstillägnande taget ur sitt sammanhang. Skolan är begränsad till att lära ut vissa 
grundläggande tekniker och metoder, t.ex att hacka en lök, knåda en deg eller sätta en sky. 
Samtidigt har skolan en målsättning att överföra ett kulturarv och vissa grundläggande 
demokratiska värderingar. Arbetslivskulturen, däremot, tillhandahåller ett lärande som är 
relaterat till ett visst sammanhang, där utgångspunkten är yrkeskulturen med dess yrkespraxis.  

 

 
Figur 1. En grafisk framställning över hur yrkeskultur, yrkespraxis och yrkeskunskap förhåller sig till varandra som lådorna i en 
kinesisk ask. (Fritt efter Tsagalidis i Lindström och Lindberg (red.) 2006 s.136). Yrkeskulturen är det ramverk som innefattar praxis 
och kunskap. Skolan kan alltså bidra med att delge vissa grundläggande tekniker och kunskaper. Praxis och kultur lärs genom att 
delta i produktionen på en arbetsplats. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv beskrivs ibland lärandets situerade natur som att eleven lär sig 
och handlar utifrån sina egna förkunskaper i samklang med hur eleven uppfattar kraven från 
omgivningen och vad den omgivningen möjliggör i en viss situation (Säljö, 2000, s. 128f). 
Individens handlingar och gemenskapens praxis samspelar alltså med varandra. Skolan är i 
första hand språklig (tala, läsa, skriva, räkna). Därför upplevs den ofta som abstrakt av eleverna 
när nya praktiska färdigheter skall läras ut. I skolan är det inte ovanligt att en lärare undervisar 
tjugo, eller fler, elever samtidigt under ett relativt långt lektionspass. Detta ställer höga krav på 
koncentrationsförmågan, särskilt hos eleverna. Lärandet på en arbetsplats däremot är i regel 
situationsanpassat och sker i betydligt mindre grupper. 

På en arbetsplats är eleven till att börja med den oerfarne i utkanten av gruppen, för att med 
tiden bli mer och mer accepterad och upptagen i gemenskapen.  Detta fenomen beskrivs som 
Legitimate Peripheral Participation (LPP) (Lave och Wenger, 1991) och översätts till svenska 
med Legitimt Perifert Deltagande (Nielsen & Kvale (red.) 1999). Lärandet är snarare oavsiktligt 
än medvetet och det följer två grundläggande principer. För det första, att kunskap måste 
presenteras i en miljö där kunskapen naturligt hör hemma. För det andra, att inlärning kräver 
interaktion och samarbete. 

  

Legitimt deltagande innebär att den lärande är antagen som medlem av gemenskapen. 

Perifert deltagande är inte motsatsen till centralt deltagande (ett vanligt missförstånd). För 

det finns inget centrum i en praxisgemenskap. Motsatsen till perifert deltagande är fullvärdigt 

deltagande. Nybörjaren befinner sig med andra ord inledningsvis i ytterkanten av 

Yrkeskultur. De kollektiva erfarenheterna, värdegrunden. Lärs genom att delta i 
produktionen på en arbetsplats. 

Yrkespraxis. Regler och traditioner. Lärs genom att delta i produktionen på en 
arbetsplats. 

Yrkeskunskap. Fakta, tekniker och grundläggande metoder Vad skolan kan 
bidra med; att tillämpa grundläggande yrkeskunskaper och tekniker. 
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praxisfältets verksamhet: ser på för att gradvis själv utföra alltfler av fältets uppgifter tills 

han kan utföra samtliga (Rasmusen, i Nielsen & Kvale, 1999. s. 205). 

 

I en gemensam praktik finns en inneboende förutsättning för kunskap och kunskapsbyggande, 
inte minst därför att den ger det tolkande stöd som är nödvändigt för att skapa mening av dess 
ursprung och innebörd. På så sätt blir deltagandet i en praktik där kunskap finns en egen 
kunskapsteoretisk princip för att lära sig (Lave & Wenger, 1991, s. 24.). Legitimt perifert 
deltagande är mycket mer än bara en läroprocess för nybörjaren. Det är ett givande och tagande 
mellan personer och praktik. Det betyder att när eleven rör sig från periferin mot ett fullvärdigt 
deltagande, sker det inte i ett statiskt sammanhang. Själva praktiken är i rörelse (Ibid. s. 34.). 
Just det faktum att praktiken eller själva kulturen är i rörelse, gör att begreppet situerat lärande 
är mer svårdefinierat än vad som kan tyckas vid en första betraktelse (Ellis, 2007). Problemet 
uppstår när vissa typer av ämneskunskap skall studeras, särskilt praktiska färdigheter. Det 
gängse är att försöka nagla fast det som skall studeras och sedan se hur allting annat förhåller 
sig därtill. Att då studera en praktik eller en kultur är särskilt svårt, då en kultur i sig aldrig är 
stilla. Den lever och frodas; påverkar och påverkas. I en levande läromiljö är det lika rätt att 
eleven producerar nya kunskaper till den gemensamma erfarenheten som att hon bara 
reproducerar tidigare kunskaper. Det är alltså inte nödvändigtvis så att eleven bygger kunskap 
på samma sätt som en mur byggs; sten läggs till sten. Kunskap kan istället ses som en egen 
enhet med egna regler och egen språkdräkt som lever i sin egen form (Ibid.).  

Höghielms modell utgår från ett kognitivt perspektiv där kunskap och tradition står i fokus; hur 
de definieras och på vilken nivå de olika kunskapsformerna delges. Lave och Wenger utgår 
snarare från individens perspektiv i dennes strävan att lära sig inte bara yrket, utan också de 
oskrivna regler, som för den oinvigde ibland kan uppfattas som ett mindre mysterium. Ett 
försök att grafiskt skapa en bild och gestalta en syntes av dessa två perspektiv blir då tre cirklar 
på varandra där yrkeskunskapen ligger i periferin och yrkeskulturen i centrum, alltså omvänt 
från Höghielms modell. Detta får illustrera hur elever (på HR-programmet) genom 
utbildningens gång först, i skolans miljö, lär sig enkla metoder och tekniker. Senare, på den 
arbetsplatsförlagda delen av utbildningen, får de möjlighet att omsätta dessa kunskaper i en 
praktisk verklighet, där de också får sig till livs de tysta kunskaperna och värderingarna som 
skolan med sina förutsättningar ofta inte har möjlighet att föra vidare. Tanken är inte att eleven 
skall ha som självändamål att komma in i centrum, utan snarare att eleven måste ta del av alla 
områden för att bli en fullvärdig medlem av praktiken. Yrkeskulturen hamnar i mitten just 
därför att det är den som tar längst tid för eleven att införliva och göra till sin egen. Det är 
yrkeskulturen som blir den springande punkten i dessa cirklar som är i ständig rörelse. 
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Figur 2.  Min syntes av Höghielms modell om yrkes- kultur, praxis och kunskap i kombination med Laves och Wengers teorier om 
legitimt perifert deltagande sett ur ett elevperspektiv. I början på vandringen in mot ett fullvärdigt deltagande lär sig eleven först de 
grundläggande metoderna och teknikerna (yrkeskunskapen) för att med tiden ta till sig av yrkets praxis och slutligen bli en bärare av 
yrkeskulturen. 

 
Syntesen av Höghielms modell om yrkeskunskap, yrkespraxis och yrkeskultur i kombination 
med teorierna kring legitimt perifert deltagande är rimlig utifrån ett elevperspektiv. Skolan 
förmedlar i första hand grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper och metoder. 
Eleverna får också i en tillrättalagd miljö (skolrestaurangen) sina första möten med den praxis 
som råder i branschen. I de senare årskurserna när praktikperioderna blir längre, möter eleverna 
ännu mer av rådande praxis och yrkeskultur. 
 

En didaktisk aspekt på yrkeslärandet 
Jank och Meyer (2009) beskriver i Uljens (red.), didaktik som undervisningens och inlärningens 
teori och praktik (s 18).  Didaktik handlar om vem som skall lära sig och vad, när, med vem, 
var, hur, genom vad, för vad och varför man skall lära sig. (Ibid. s.17) 
 
Hur går då lärandet till i ett kök (eller en verkstad)? Hur sker lärandet, från mäster till elev? Den 
vanligaste beskrivningen på den frågan är att mästaren visar konkret och handfast hur momentet 
skall utföras och att eleven sedan imiterar och reproducerar. Det finns väldigt lite tid över för 
eftertanke. Inlärning sker genom innötning, upprepning och efterhärmning snarare än genom 
resonemang kring principer (Berner; 1989, s. 103). Den beskrivningen går stick i stäv med hur 
läraren enligt Lpf94, skall uppmuntra eleven till att ta initiativ och söka egna vägar till kunskap.  
 
Berner delar i sin studie in yrkeslärarna i två kategorier, den skolinriktade läraren och den 
yrkesinriktade läraren. Den yrkesinriktade läraren beskrivs som den som fortfarande identifierar 
sig mer med sitt gamla yrke än med läraryrket och det är förmågan att hantera maskiner och 
verktyg som är grundbulten i undervisningen. Det handlar mer om att föra över en yrkesstolthet 
och deras viktigaste uppgift är att vara arbetsledare som producerar nya kompetenta 
medarbetare. Produktionen är utgångspunkten för vad som skall läras. 

Y-kunskap 

 

Y-praxis 

Elevens väg mot 
ett fullvärdigt 
deltagande 

Y-kultur 
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Den skolinriktade läraren å andra sidan ser på sitt uppdrag från pedagogens horisont när det 
kommer till att förmedla yrkeskunskaperna. Kunskaperna skall också kunna kläs i ord och 
presenteras på ett sätt så att eleverna kan ta till sig av innehållet. Det skall finnas utrymme för 
misstag, utbildningen sätts i första rummet, produktionen kommer senare.  
 
Jernström (2000) som har studerat lärlingar i ett hattmakeri ifrågasätter beskrivningen att eleven 
imiterar och reproducerar mästarens tekniker och färdigheter.  
 

lärandet för lärlingen/mästaren innebär att komma på ett eget sätt att handla bland annat 

med hjälp av sina sinnen (där syn och känsel har en central roll), sitt egna verbala- och 

kroppsliga språk i möte med mästarens/lärlingens sinnen samt egna verbala- och kroppsliga 

språk. (Ibid. s. 139) 

 
Det handlar alltså inte om att kopiera exakt vad mästern gör, utan att få till ett lika bra resultat 
fast med metoder, rörelser och knep som passar eleven själv.  Yrkesstolthet mognar långsamt. 
Att imitera (reproducera) är inte yrkesskicklighet. Däremot; att förstå sin mästare och utveckla 
hans idéer; - det är yrkesstolthet! (Sennet, 2008, s. 295) 

Lärande på skolan och på arbetsplatsen 

Om vi tar något så enkelt som potatismos. Tre ingredienser behövs; potatis, mjölk och smör, 
förutom lite salt och peppar förstås. Nu börjar det intressanta; mjölig eller fast potatis? 
Antagligen bestämmer du dig för mjölig potatis; King Edward, Van Gogh, British Queen, 
Mandelpotatis, Vit Drottning, Idaho, eller vad?  Ska du koka först och skala sen, eller skala först 
och koka sen? Ånga av eller ej? Eller kanske baka i ugn och gröpa ur? Pressa genom 
potatispress, mosa med stompen eller vispa sönder med ballongvisp? Ska mjölken vara varm 
eller kall? Fetthalt? Laktosfri? Ska vi till och med byta ut lite av mjölken mot grädde? Smöret, 
skall det vara smält eller rumsvarmt? Eller föredrar du margarin? Numer finns också massor 
med spännande flytande margariner att välja på. Vitpeppar eller svartpeppar? Färdigmald eller 
mala själv? Salt är i alla fall bara salt, eller? Med alla dessa parametrar så ser vi att det finns fler 
än hundra varianter på ett gott mos. 
 
I ett metodkök4 på en restaurangskola får eleverna i årskurs ett oftast sina första lektioner i 
konsten att laga mat yrkesmässigt, vilket skiljer sig avsevärt från att laga mat för hemmabruk. 
Där är det absolut på sin plats att låta eleverna experimentera och prova sig fram till alla (?) 
olika varianter av potatismos. Det finns tid för eftertanke, både före och efter det att eleverna 
sätter igång. Det blir massor med olika recept, tillvägagångssätt och slutresultat som ska smakas 
av och diskuteras. Vilka förtjänster och vilka tillkortakommanden finns i varje slutresultat; - 
smak, ekonomi, tid, svårighetsgrad osv. Det finns en didaktisk poäng med att låta eleverna testa 
många olika varianter. De får repetition, de får se och lära hur olika potatissorter ser ut och 
”uppför sig”. De får viss rutin och de lägger en relativt bred grund att bygga vidare ifrån. 
Mycket handlar då om lärarens ämneskunskaper (SMK)5, pedagogiska kunskap (PK)6 och 

 
4 Kan jämföras med ett laboratorium. Maten som lagas är inte till för några gäster, utan eleverna 

smakar och jämför sina resultat med varandra. Ungefär som det var i hemkunskapen på 

grundskolan, men på en lite mer avancerad nivå. 

5 Ämneskunskap = Subject Matter Knowledge = (SMK) 
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Sammanhangskunskap (CK)7 (Jfr. Shulman i Berry, 2008; Nilson, 2008); allt för att skapa den 
bästa möjliga miljö och förutsättning för elevernas lärande. 
 
I ett restaurangkök däremot, görs moset som kökschefen har bestämt, att så här gör vi mos på 
vår krog. Då handlar det mycket mer om att eleven skall imitera och göra likadant (Se även von 
Wright, 2000, s. 79ff). Eleven lär sig själv genom att härma ett beteende, att imitera. Imitation 
förutsätter en förmåga att sätta sig in i den andres situation innan eleven finner en plats för 
handlandet i sin egen livsvärld (Ibid. s. 84). På nästa krog görs moset lite annorlunda, och den 
”smarte” eleven antecknar och lägger då till en ny metod till sin repertoar. Till slut när han själv 
är köksmästare, då kan han plocka russinen ur alla sina recept och själv skapa det ultimata 
moset; som alla andra i köket vackert får följa och reproducera. Det tar längre tid att bygga en 
bred grund, men å andra sidan blir kunskaperna så mycket djupare, jämfört med hur lärandet ter 
sig i ett metodkök på en restaurangskola. Även i restaurangköket ställs det höga krav på 
mästarens SMK. Han måste på ett godtagbart sätt kunna svara på elevens alla ”varför”. 
Kunskaper och förtrogenhet inom PK och CK är också önskvärt, men kan inte generellt vara ett 
krav, då mål och medel skiljer sig från skolans.  
 
I ett metodkök är det ett självändamål att testa olika varianter på ett tema. Potatismoset blir ett 
medel för att lära sig matlagning. På krogen däremot, är moset målet. De misslyckade försöken 
kan inte säljas vidare. Även tidsfaktorn är viktig på krogen. Det finns inte utrymme för alltför 
mycket diskussion. Vidare måste även krogen ta hänsyn till gästernas förväntningar. De har rätt 
att förvänta sig att maten skall smaka på ett visst sätt, på samma sätt som vi förväntar oss att en 
Gorbys pirog skall vara samma sak varje gång som vi köper en sådan. 
 
Ellis (2007) menar att fokus bör ligga mer på SMK än på PCK8 och det gör det naturligt i ett 
restaurangkök. Med hänvisning till Lave & Wenger (1991) blir då LPP en gemensam praktik, 
en grundläggande förutsättning för att kunskap skall existera. LPP är mer än bara ett sätt att lära 
för nybörjare. Det är en växelverkan mellan personer och praktik, dvs lärande sker inte i en 
statisk miljö; till och med själva praktiken är i rörelse. För stor fokus på PCK kan vara till skada 
för SMK, menar Ellis. Lärandet följer två grundläggande principer. För det första, att kunskap 
måste presenteras i en miljö där kunskapen naturligt hör hemma. För det andra, att inlärning 
kräver interaktion och samarbete. LPP är (som jag tidigare beskrivit) att lärlingen går från 
gemenskapens ytterområde in mot mitten, allteftersom han blir mer delaktig i kulturen och 
därmed också blir mer erfaren och säker i sitt agerande. I början tillskansas grundläggande 
yrkeskunskaper, tekniker och metoder (SMK). Efter en tid har eleven förstått och tagit till sig av 
yrkets praxis, för att slutligen bli bärare av yrkeskulturen och kan då själv svara på alla ”varför” 
som ställs av de nya eleverna. Den äldre eleven har förstått hur allt hänger ihop och har alltså 
tillskansat sig sammanhangskunskap (CK) 
 

 
6 Pedagogisk kunskap = Pedagocical Knowledge = (PK) 

7 Sammanhangskunskap = Content Knowledge = (CK) 

8 PCK = Pedagogical content knowledge = Pedagogiskt innehållskunnande. SMK+PK+CK= PCK  
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Ett annat exempel jag vill belysa från mitt eget yrkesliv är när jag ger eleverna i en klass exakt 
samma förutsättningar att tillreda samma rätt; - i det här fallet chokladmousse. Trots att de har 
följt samma recept, haft samma råvaror att ta ifrån, samma verktyg osv, så blir det ändå stor 
skillnad på det färdiga resultatet. Beror det på hur receptet är skrivet eller hur eleverna har tolkat 
det? Vad betyder egentligen begrepp som vispa grädden till mjuka toppar, smält chokladen 
försiktigt i vattenbad, Vänd sakta ner den hårt vispade äggvitan? När vi sen jämför 
slutresultatet och provsmakar, blir det en aha-upplevelse för eleverna att det kunde bli så olika, 
trots samma förutsättningar. Med mousserna framför oss, kan jag lättare förklara och peka på 
skillnaderna; där har chokladen varit för varm, där har grädden vispats för hårt osv. Facit står 
framför oss och jag har med ålder, erfarenhet och kunskap, verktygen att tolka det. När vi gör 
om samma övning ett par månader senare, blir det betydligt mindre skillnad på resultaten. Beror 
det på att eleverna har kommit närmre en gemensam referensram om vad de olika begreppen 
betyder? Eller kan det vara så att de genom att försöka imitera den bästa mallen från förra 
försöket nu har närmat sig en gemensam bild om hur en bra chokladmousse kan göras? Eller är 
det mitt sätt att lära ut som är huvudorsaken till att slutresultaten skiljer sig mindre åt? 
 
Visst finns det skillnader mellan hur lärandet går till på skolan jämfört med hur det sker i en 
restaurangmiljö. På skolan är råvarorna lika mycket ett medel för att lära sig som det är ett mål 
att komma fram till en slutprodukt. I skolan finns utrymme till att experimentera och göra fel. 
Det är på sina misstag man lär sig. I ett restaurangkök finns inte det utrymmet, varken 
tidsmässigt eller ekonomiskt. I ett restaurangkök är det imitation och reproduktion som gäller i 
första hand. Den springande punkten blir då om didaktik över huvudtaget kan diskuteras i ett 
mäster-lärlingförhållande, eller om det bara handlar om metodik (Englund i Uljens, 1997, s. 
122). Jag hävdar att köksmästarens didaktiska förmåga är av största vikt; ju bättre han är på att 
instruera och förklara, desto snabbare blir lärlingen självgående och produktiv.  Man tillägnar 
sig inte didaktisk teorikunskap endast med huvudet utan också med hjärtat, händerna och alla 
sinnena (Jank & Meyer i Uljens, 1997, s. 29). Vidare handlar det om så mycket mer än att bara 
överföra tekniska kunskaper, det är många hundra år av yrkeskultur och tradition som skall 
föras vidare till nästa generation, när nya lärlingar skall vallas in i gemenskapen. Det är 
kunskaper som skolan inte kan ge eleverna lika självklart som ett riktigt restaurangkök. I det 
sammanhanget kan Lave & Wengers teorier om LPP stå som en mycket bra mall för hur 
lärandet går till.  
 
Helms Jörgensen (2006) beskriver lärandeförhållandet mellan skolan och arbetsplatsen som ett 
motsatspar.  
 

På arbetsplatsen stöter man ofta på uppfattningen att det man får lära sig i skolutbildningen 

är ”ren teori”, alltså formell kunskap och teori som inte har något större värde när det gäller 

att lösa praktiska uppgifter. /…/ Å ena sidan antar man att arbetsplatsen ger möjlighet till 

konkreta, intuitiva, holistiska, kroppsliga, erfarenhetsbaserade, experimenterande och 

induktiva lärprocesser. Å andra sidan antar man att skolan ger möjlighet till abstrakta, 

analytiska, reflexiva, förnuftsbaserade, ämnesindelade och deduktiva lärprocesser (Ibid. s. 

276) 

 
Detta motsatsförhållande leder till att avståndet mellan skola och arbetsplats blir hämmande 
istället för varandras komplement. Helms Jörgensen förtydligar detta (Ibid. s. 277) i ett schema 



 

på lärandet i skolan och på arbetsplatsen. Det finns flera sådana modeller som försöker 
dikotomisera ämnesdidaktik och yrkesdidaktik. Jag tar mig friheten att här ta med Engströms 
(2008) modell över yrkes- och ämnesdidaktik. Engström gjort en ansats att fylla begreppen 
yrkesdidaktik och ämnesdidaktik med ett innehåll för att på så sätt belysa skillnader och 
gemensamma beröringspunkter som visas i följande tabell. 

Yrkesdidaktik Ämnesdidaktik 

Utgår från ett aktivitetsfält som oftast är 
kopplat till en konstruktionistisk lärande teori 
vilken utgår från de kompetenser och 
aktiviteter som behövs för att klara ett yrke.  

Utgår från ett kunskapsområde som oftast är kopplat till en 
kognitiv inlärningsteori.  

Yrkesdidaktik är tvärvetenskaplig.  
Alla yrken är inter-disciplinära vilket innebär 
att en yrkeslärare måste planera sin 
undervisning och elevernas praktik utifrån ett 
stort antal vetenskapsfält.  

Ämnesdidaktik är inomvetenskaplig.  
Ämnesläraren söker efter kunskap från universitetens 
discipliner eller institutioner vid planering av den egna 
undervisningen.  

Yrkesdidaktik utgår från ett kunskapsområde.  
Yrkesutbildningens didaktik är tagen från 
arbetslivet.  

Ämnesdidaktik utgår ifrån ett kunskapsområde, som är 
taget från akademin.  

Är alltid handlingsinriktad, och att det som lärs 
aldrig är separerat från dess nytta.  

Fokus på teori.  

Det finns alltid en aspekt av effektivitet i 
utbildningen.  

Kvalitet på kunskap i fokus  

Utgår ifrån att det är problem som skall lösas, 
som löses av en integration av teoretisk och 
praktisk kunskap.  

Utgår ifrån den didaktiska frågan ”vad ?” som är besvarad 
av akademin.  

All yrkeskunskap kan inte uttryckas verbalt 
utan viss kan endast överföras genom handling 
(tyst kunskap).  

Kunskapen skall kunna uttryckas kommunikativt.  

Är ”inbäddad” i ett lager av regler och lagar 
vilka måste integreras i elevernas praktik.  

Har ej denna ”inbäddning”.  

Tar hänsyn till krav från omvärlden (regering, 
bransch, arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer m.m.) med specifika 
aspekter från varje enskild bransch.  

Har krav från omgivningen men skolan har 
tolkningsföreträde.  

Tabell 4. Modell över yrkes- och ämnesdidaktik (Ibid. s. 9) 

Denna teoretiska modell med uppdelning mellan yrkesdidaktik och ämnesdidaktik är en av flera 
som har gjorts och det kommer säkert att göras ännu fler i framtiden. Syftet är att lyfta fram de 
båda situationernas särart. Samtidigt finns det säkert  de som kritiserar en sådan dikotomi av 
begreppet didaktik och hellre ser till det som är allmängiltigt för undervisningens och 
inlärningens teori och praktik. 
 
Denna tabell kommer jag att återkomma till i slutet av denna uppsats, där jag föreslår ett nytt 
begrepp, yrkesämnesdidaktik, som kan infogas mellan de andra två. Jag kommer där även, att 
med utgångspunkt från denna tabell att fylla rubriken yrkesämnesdidaktik med ett innehåll. 
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4. Metod 

Denna studie baserar sig på deltagande observationer samt intervjuer och informella samtal som 
har kommit till naturligt under observationstillfällena. För att studera en kökslärares vardag är 
deltagande observation, som jag ser det en bra metod att använda. Även intervjuer skulle 
fungera bra.  Majoriteten av de uppsatser och arbeten jag har läst inför denna studie har varit 
baserade på intervjuer, så för att tillfoga ytterligare en dimension i diskursen väljer jag 
fältarbetet och den etnografiska traditionen som metod. 

Etnografi som metod 
Ordet etnografi har sitt ursprung i klassisk grekiska och blir på svenska ungefär Att skriva om 
folk. En något modernare tolkning blir att studera människor, processer, fenomen eller 
sammanhang i sina rätta autentiska miljöer genom deltagande observation; konsten och 
vetenskapen att beskriva en grupp eller kultur (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 177). Detta 
involverar betydande inslag av observation på plats.  
 
Tanken att vara på plats och studera fenomenet ger forskaren på ett helt annat sätt 
förstahandsinformation om det som studeras. Det ger en högre grad av tillförlitlighet än till 
exempel att genomföra intervjuer, vilka då skulle representera någon annans redogörelse av ett 
fenomen eller en situation. Det borgar, i alla fall i teorin, för en högre trovärdighet i resultatet. 
En forskare kan aldrig vara helt säker på att svaren han får är helt ärliga och inte friserade för att 
vara forskaren till lags (Denzin & Lincoln, 2008, s. 50). Efter en deltagande observation, kan 
forskaren alltid återkomma till den eller de studerade och ställa kompletterande fördjupande 
frågor om något behöver förklaras eller förtydligas. 
 
Det etnografiska kunskapsintresset kretsar kring frågor som; att förstå tal, handlingar, symboler, 
individer, kulturer system osv; att tolka verkligheten – ofta ur olika infallsvinklar; att skapa 
mönster och ge rika beskrivningar från autentiska sammanhang; att skapa exakta och djupa 
beskrivningar, dvs gestalta något som det är. Slutligen kan väl sägas att etnografins uppsåt kan 
vara att skapa eller förskjuta en teori, att avslöja myter eller fördomar i eller om en social 
praktik; att finna sprickor och motsägelser i en kontext. 
 
Den etnografiska metoden representerar inte en sammanhållen och noga föreskriven metodologi 
utan anger en allmän forskningsinriktning, vilken kan gestalta sig på många, ganska olika sätt. 
Etnografi erkänner det ömsesidiga beroendet av empiri och teori. Intervjuer och enkäter är 
verktyg som kan användas föra att triangulera fram ett ännu säkrare resultat (Alvesson & 
Sköldberg, s. 179. Denzin & Lincoln, s. 7-8, 300, 406, 418). Triangulering kan vara att använda 
sig av en kombination av både kvalitativa och kvantitativa metoder. En triangulering kan också 
göras genom att väga olika teoretiska ansatser eller till och med olika analysmetoder, mot 
varandra; allt för att nå fram till en så tät beskrivning som möjligt (Alvesson & Sköldberg, s. 
178, 261-267; Denzin & Lincoln, s. 299). Nyckeln till en bra text är att skriva fram dessa täta 
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beskrivningar. Det innebär noggranna redogörelser för sociala fenomen där det gäller att skriva 
fram alla nyanser och lager av innebörder och meningar. Termerna för det är emic och etic. 
Emic är då en beskrivning eller en utsaga som kommer från någon av de observerade; den 
initierades syn på verksamheten (Riemer 2008, s. 205ff). Etic blir då en beskrivning eller en 
tolkning av observatören själv som är till för att ”de utomstående” skall förstå vad som gäller. 
En etnografisk metodansats ger mer utrymme för forskarens person och ett flexibelt 
förhållningssätt i relation till empiri än vad tex grundad teori gör. En sådan ansats ställer också 
väldigt höga krav på transparens och öppenhet från forskarens sida, då studien till slut blir det 
forskaren väljer att visa upp av all sina insamlade rådata. 
 

Ethnographers may assert that they represent the many voices involved in the research, but 

we still only have their assurance that such is the case. (Denzin & Lincoln, s. 165) 

 

Etnografi utgår liksom grundad teori från antagandet att empirin utgör nyckeln till resultatet. 
Teorin och tolkningen är sekundära i förhållande till data (Alvesson & Sköldberg, s. 180). 
Viktigt är då att vara tydlig för läsaren när det kommer till att skriva fram det som är emic eller 
etic. En teknik kan vara att växla mellan att skriva i första person och i tredje person Jämför 
tillexempel hur Köpsén (2008) växlar mellan första och tredje person. 
 

We know the world through the stories that are told about it. /…/ Narrative researchers often 

write in first person to emphasize their own narrative action. (Denzin & Lincoln, s.46) 

 
För den som väljer etnografi som metod föreligger två huvudarbetsområden: fältarbetet och 
textförfattandet. Båda är viktiga. För den som anlägger en mer induktiv etnografisk ansats, 
ligger fokus och tyngd på empirin och fältarbetet. För postmodernisten (tolkande-, kritisk 
etnografi) ligger fokus på textarbetet. Induktiv etnografi betonar starkt data, det vill säga mängd, 
kvalitet, procedur etc. Postmodernisten däremot lägger tyngdpunkten på tolkningar, kritisk 
reflektion och berättande (Alvesson & Sköldberg, s. 178). 
 
Den etnografiske forskaren kan, på en skala, välja att inför dem han studerar; vara helt hemlig 
till att vara helt öppen med sitt uppsåt och syfte med studien (Bryman, 2002). Att hemlighålla 
sin roll som forskare kan i många fall göra det lättare att komma in på en marknad eller i en 
miljö som annars skulle vara svår att få tillträde till. Eftersom de som observeras inte är 
medvetna om att de blir observerade, innebär det också att påverkansfaktorn minskar, vilket i 
alla fall i teorin betyder att de observerade inte anpassar sitt beteende och sina svar bara för att 
vara forskaren till lags. De uppenbara nackdelarna med att dölja sitt uppsåt är bland annat 
svårigheten att föra fältanteckningar. Det blir också svårt att kombinera deltagande observation 
med andra metoder; att intervjua människor om de inte vet varför de blir utfrågade blir svårt. 
Med en dold agenda lever man också under konstant risk att bli avslöjad. Sist men inte minst så 
strider det mot två grundläggande forskningsetiska principer; deltagarnas samtycke, samt att 
hela studien kommer att bygga på ett visst mått av bedrägeri. 
 
På en annan skala kan forskaren välja att vara mer eller mindre aktiv och interagerande i den 
studerade verksamheten. Han kan välja allt från att vara helt passiv och endast observera, till att 
aktivt deltaga, interagera och påverka handlingen fullt ut. Även här kan det få konsekvenser på 



 

undersökningen beroende på vilken nivå forskaren väljer att interagera. Att vara helt passiv och 
endast observera fungerar troligen endast i teorin, då etnografiska studier i grunden innebär att 
forskaren följer med den eller dem han vill studera under en lång tidsperiod och vid många 
tillfällen. Till slut blir det i praktiken oundvikligt att forskaren påverkar händelsernas gång. I 
andra änden av skalan, där forskaren blir en fullvärdig medlem i gemenskapen, finns risken att 
han tappar sin forskarfokus och blir en i gänget med dem han beforskar; going native kallas 
fenomenet. 
 
En idé, som jag vill prova i detta arbete, men inte har hittat stöd för att den har testats tidigare, 
är att dessa två skalor kan läggas mot varandra och bilda ett koordinatsystem som schematiskt 
kan beskriva fältet som forskaren rör sig på och vilka konsekvenser det får. 
 
 

 

C är helt öppen med sitt uppsåt om vem han är och vad 
han vill studera men vill på alla sätt undvika att påverka 
det som sker. 

D är helt öppen med sitt uppsåt och är fullt aktiv och 
delaktig i processen. 

B är helt hemlig med vem han är och försöker på alla 
sätt undvika att påverka situationen. 

A är helt hemlig med identitet och uppsåt och är 
samtidigt mycket delaktig i handlingen i den 
observerade kontexten. 

De fyra extremerna 

 
Figur 3. Fältet över vilket forskaren rör sig 

 
Situation A för tankarna närmast till Günther Wallraff och hur han genom att anta identiteten av 
en turkisk gästarbetare skaffar sig tillträde till och avslöjar missförhållandena i den tyska 
gruvindustrin. För en journalist med uppsåtet att avslöja eller belysa oegentligheter, är det 
rimligt att hålla sin identitet och sitt uppdrag så hemligt som möjligt, samtidigt som han aktivt 
deltar och påverkar handlingen. Ur ett forskningsetiskt perspektiv blir det vanskligt om 
forskaren så aktivt deltar i handlingen samtidigt som han håller sin identitet och sitt ärende 
hemligt. Möjligen skulle det fungera i en situation där forskaren själv deltar i en kurs med syfte 
att utvärdera vad som lärs och hur lärandet går till (se tex Jernström, 2000). Vanskligt blir då 
hur att göra fältanteckningar utan att röja sin identitet eller uppsåt. En möjlighet kan vara att gå 
på toaletten till exempel, men då missar man samtidigt mycket av det som händer. I ytterläget i 
situation B kommer vi närmast att landa i buggning och i dold kameraövervakning. Det faller på 
sin orimlighet och strider i högsta grad mot vetenskapsrådets rekommendationer om god 
forskningssed. Situation C landar också i någon form av övervakningsläge, till exempel en 
tidsstudieman som med sin klocka i en fabrik mäter hur lång tid ett visst arbetsmoment tar. 
Trots sin passivitet påverkar han med största sannolikhet ändå processen. De observerade 
kommer troligen snarare att känna sig övervakade och kanske till och med intimiderade. Hur 
troligt är det då att forskaren får se det som vanligtvis är det rådande läget? Situation D slutligen 
landar i någon form av autoetnografisk studie där forskaren är helt öppen med sitt uppsåt och 
samtidigt helt aktiv i den dagliga handlingen. En sådan studie kan få kritik för och problem med 
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trovärdighet och giltighet. Risken är också att han tappar sitt forskarperspektiv och blir en 
fullvärdig medlem i gruppen som han studerar och på så sätt tappar sin fokus som forskare.  
 
Var i detta koordinatsystem skall etnografen positionera sig inför sin studie? Svaret blir; det 
beror på vad som skall studeras och vad syftet är med studien? Det är en stor skillnad på hur 
öppen i sitt uppsåt en forskare kan vara och hur delaktig i handlingen han kan vara om han vill 
studera det allmänna trafikbeteendet hos cyklister i en storstad gentemot om han vill studera ett 
halvkriminellt motorcykelgäng inifrån.  Det finns heller ingenting som hindrar att forskaren 
byter positioner under studiens gång, allt eftersom förutsättning och läge ändrar sig. Med det 
menar jag att den grundläggande forskningsfrågan leder fram till ett antal val; vad/vilka skall 
observeras, när och hur dessa observationer skall genomföras, med vilka metoder och verktyg 
(papper och penna, video, stillbild osv) som skall användas. Det sammantaget utgör grunden för 
var i koordinatsystemet forskaren väljer att lägga sig. Viktigt är att visa medvetenhet om de val 
som görs och vilka konsekvenser det får för det färdiga resultatet, samt att tydligt skriva fram 
dessa i rapporten.  
 
Observationer ger en mängd data som skall analyseras och kategoriseras tills mättnad uppstår, 
det vill säga att nu kommer inga nya fakta eller vinklingar fram. Därifrån kan forskaren ställa 
nya hypoteser. Dessa hypoteser leder fram till att ett nytt urval kan/måste göras och med det nya 
observationsurvalet är det högst troligt att forskaren väljer att positionera sig lite annorlunda i 
det schematiska koordinatsystemet. På detta sätt fortsätter cykeln genom hela studien tills 
fullständig mättnad har nåtts och den är färdig att publiceras. Det är en lång process, ofta på 
flera år och den genererar en ansenlig mängd text, av vilken endast en bråkdel till slut kommer i 
tryck. (Se t.ex Denzin & Lincoln, 2008; Bryman, 2002; Alvesson & Sköldberg, 2008) 

Genomförande 

Tre deltagande observationer, med informella intervjuer vid varje observationstillfälle, samt en 
gruppdiskussion med en av de observerade klasserna har gjorts i samband med denna studie. Jag 
har följt samma lärare när han har haft två olika klasser vid totalt tre tillfällen då han har haft 
dem i restaurangköket och bedrivit lunchverksamhet öppen för allmänheten. 
 
Den första observationen gjordes den 7 december 2010. Jag följde läraren, Kalle, i à la carten. 
Han hade en årskurs två som var där för andra gången i år. De blockläser på skolan. Det betyder 
att eleverna den studerade dagen nu hade sitt andra pass i köket efter en lucka på styvt ett år. 
Just den dagen var matsalen fullbokad, nittio gäster. Det var den sista dagen med à la carte 
innan julbordet, så menyn var lite kortare än vanligt, men å andra sidan fanns det en hel del 
förarbete att göra inför det stundande julbordet. Mina fältanteckningar finns bilagda i slutet. 
 
För att säkerställa pålitligheten och giltigheten i mina observationer lät jag Kalle läsa och 
kommentera mina renskrivna fältanteckningar9. Han var mycket nöjd med mina iakttagelser och 
frågade om han fick kopiera upp dem och ha dem som underlag för en genomgång med klassen. 
Det fanns flera passager i texten, menade Kalle, som säkert kunde öka förståelsen hos eleverna, 
både för yrket och för vad som händer i skolan. Ett sådant pass ville jag självklart vara med på 

 
9 Även de andra lärarna på skolan fick läsa och kommentera mina fältanteckningar. Se Bilaga två kl 
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själv, för att få höra hur eleverna upplevde situationen. Jag skulle också själv kunna få möjlighet 
att ställa frågor till klassen. Den 18 januari 2011 hade vi denna uppföljande genomgång. 
 
Den andra fältstudien gjordes den 16 december. Då var julbordet i full gång. Denna dag 
observerade jag Kalle och den årskurs tre som han hade för dagen. Det var fjärde dagen i rad 
som klassen körde julbord. Utan att gå handlingarna alltför långt i förväg kan sägas att det var 
stor skillnad mellan de två observationerna. Fältanteckningarna från denna studie ligger också 
bilagda i slutet. 
 
Den sista observationen gjordes den 11 februari 2011. Då var det återigen samma klass i årskurs 
två som vid den första observationen. Den här gången var det deras sista kökspass för denna 
gång. Så idag blev det lite av examinering. Även här kan jag säga att en utveckling var tydlig 
utan att avslöja för mycket. Även denna observations fältanteckningar ligger som bilaga. 

Val av utrustning för dokumentation 

Jag har inte använt mig av några andra hjälpmedel än papper och penna vid mina studiebesök.  
Utan kamera- eller ljudutrustning, menar jag att jag kommer närmare dem som jag vill 
observera utan att de känner att jag tränger mig på. Dessutom är jag en usel fotograf. En kamera 
i hand på en okänd person kan nog skapa en mer konstlad situation än om jag kommer i 
kockkläder och uppträder lugnt och säkert i en hemtam miljö, som köket är för mig. Jag tror att 
jag stör mindre på detta sätt. Dessutom är ett restaurangkök en mycket slamrig miljö och jag tror 
inte att det skulle bli bra audio- eller videoupptagningar i en sådan miljö. Visst missar jag en del 
ansiktsuttryck och det blir svårare att i efterhand beskriva kroppsspråk och så vidare, men 
eftersom jag rör mig i en för mig mycket hemtam miljö, menar jag att jag behöver lägga väldigt 
lite fokus på matlagningsprocessen och det rent matlagningstekniska som händer. Jag kan 
istället fokusera helt och fullt på vad som händer runtomkring och framförallt hur det sker. Med 
mina bristande kunskaper inom foto, är jag säker på att detta beslut är av godo. 

Min positionering på de två skalorna 

Jag har varit öppen med vem jag är och mitt ärende. Alla har varit på det klara med att jag är där 
för att studera köksläraren och hur han hanterar olika situationer som uppstår i köket under en 
arbetsdag. På x-axeln i koordinatsystemet jag presenterar ovan hamnar jag således långt ut till 
höger.  
 
Min intention har varit att hålla mig i bakgrunden och inte gå in och ta över som lärare. Det har 
ibland varit svårt. Eleverna frågar ju mig när jag ändå står bredvid – de vet att jag är kökslärare 
– och då har jag svarat. Vid några tillfällen har jag också släppt min observatörsfokus när jag 
har sett att något håller på att bli väldigt fel; – något håller på att brännas vid till exempel. 
Därmed skulle jag säga att jag pendlar lite på y-axeln. Även om min ambition har varit att inte 
påverka händelsernas gång, så kliade det ibland i fingrarna. 

Analys och bearbetning av materialet 
Här stödjer jag mig huvudsakligen på Kvale (1997) när jag har bearbetat och analyserat 
intervjuerna och fältanteckningarna även om jag också har inspirerats av Larsson (2005, 2009) 
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samt Assarsson & Sipos Zackrisson (2005). Jag ger här en beskrivning på hur det arbetet har 
gått till och vilka val jag har gjort under tillkomsten av detta arbete. 

Hur mina val har påverkat resultatet 

Intervjun är ett samtal som utvecklas mellan två människor. Utskriften är frusen i tiden och 

abstraherad från sin grund i ett socialt samspel. Det levda samtalet ansikte mot ansikte 

fixeras i i utskriften. En utskrift är en överträdelse, en förvandling av en berättarform – 

muntlig diskurs – till en annan berättarform – skriftlig diskurs. Att transkribera innebär att 

transformera, att ändra från en form till en annan (Kvale, 1997, s. 152). 

 
Intervjun i mitt fall, blir alltså de ord jag valde att skriva ner i fältanteckningarna under 
observationerna som gjordes. De anteckningarna motsvarar i denna studie, det som finns 
inspelat på diktafonen i ett intervjusammanhang. 
 
Eftersom jag bara har använt mig av papper och penna, är dialoger inte ordagrant återgivna i 
resultatredovisningen. Även om jag hade använt mig av någon form av inspelningsutrustning, 
hade jag blivit tvungen att redigera dialogerna, eftersom det mesta ändå sägs med gester och 
kroppsspråk. Även hummanden och andra små ljud som betyder så mycket i sitt sammanhang, 
blir värdelösa i text. Min ambition är att ge en tät beskrivning av en miljö och då tar jag mig 
friheten att ändra dialoger, men utan att för den skull ändra på budskapet, snarare förtydliga det. 
Min målsättning är att beskriva en dag i köket på ett sådant sätt att en kocklärare skall nicka 
medhållande och att en oinvigd skall förstå och få en känsla för hur komplext arbetet som 
kökslärare är. Om jag har lyckats eller inte överlåter jag till läsaren att bedöma. 
 
Det kan vara vanskligt att som jag har gjort i denna uppsats, studera den verksamhet som jag 
själv verkar i. Risken är uppenbar att det jag benämner som förförståelse precis lika gärna kan 
tolkas som förutfattade meningar. Genom att låta de inblandade få ta del av mina 
fältanteckningar och kommentera dessa, blir det ett kvitto på att observationerna är objektiva 
och speglar ett händelseförlopp som alla känner igen. Att analysen sedan är min och att den är 
färgad av min förförståelse och de teoretiska stöttepelare jag har valt att luta mig emot, det är 
oundvikligt. Jag kan bara tala om att jag är medveten om problemet och att jag på alla sätt 
försöker undvika de kognitiva felkällor som kan uppstå därur; till exempel att ta saker för givet, 
att bli hemmablind eller att se mönster där inga finns. 

Hur texten växte fram 

Poststrukturalismens polemisering mot att forskning inte reflekterar en objektiv värld som 

väntar på att bli upptäckt, markerar att skrivande handlar om värderingar och val. Själva 

framställningen är retorik snarare än realism; som forskare gör vi berättelser. Det innebär att 

forskaren knappast betraktar verkligheten från någon arkimedisk punkt utan skapar texten, 

eller verkligheten om man så vill. Perspektivförskjutningen kan tyckas trivial, men blir 

påfallande i skrivprocessen. Man ställs inför liknande dilemman som de flesta författare – hur 

ska berättelsen berättas (Assarson & Sipos Zackrisson, 2005, s. 60)? 

 
Även jag har gjort mina val och här vill jag redovisa vilka val jag har gjort och på vilka grunder. 
Jag har försökt att gå så öppen som möjligt ut på fältet med ett allmänt formulerat intresse, för 
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att inte på ett tidigt stadium låsa mig vid ett problem. Genom att bli mer och mer förtrogen med 
fältet, skärps också problemformuleringen successivt (Larsson, 2005). Harmoni bör råda 
mellan forskningsfrågan /…/ och det studerade fenomenets natur (Ibid. s. 21) 
 
Med stöd av Kvale (1997) och vis av erfarenheten från tidigare uppsatsskrivande, skrevs 
fältanteckningarna rent på dator samma dag som observationen hade gjorts, detta medan minnet 
ännu var färskt och jag kunde tolka de ibland svårlästa anteckningarna och i stunden påhittade 
förkortningarna. Nästa steg var att ställa frågor till texten av typen vad betyder det här, vad 
döljer sig bakom de valda orden; varför valde jag just dessa ord och inte andra med samma 
eller liknande betydelse? Det blev många ledord och förslag till teman i marginalen. Varför 
valde jag till exempel att skriva typisk lärare i marginalen på vissa ställen och klart köksmästare 
på andra? Varför inte tvärt om?  
 
Nästa steg i processen är att koncentrera10, kategorisera11 och skapa en narrativ struktur12 
(Ibid. s. 174ff). När så hade gjorts på alla texter var för sig, hade flera teman börjat 
utkristallisera sig. Nästa steg blev då att bryta upp texterna och sortera om dem under sina 
respektive temata. Det var då, när texten var nedmonterad som jag såg ett mönster och en 
gemensam nämnare varför jag intuitivt ibland hade skrivit lärare i marginalen och på andra 
ställen köksmästare. Noteringen köksmästare fanns nästan alltid vid beskrivningar som beskrev 
vad som skulle göras. Det fanns en känsla av normativitet i texter kopplade till det ordet. Lärare 
däremot var oftast kopplat till textstycken där det fanns ett förklarande hur något skulle göras. 
Här är jag också medveten om att jag med stöd av min förförståelse och mina tidigare 
erfarenheter både som köksmästare och kökslärare har gjort vissa generaliseringar.  
 

The phrase ’one cannot draw any conclusions about any other situation than the investigated 

cases’ is sometimes used in defence of qualitative studies. Taken seriously, it will reduce the 

interest in many qualitative studies to practically nothing (Larsson, 2009, s. 31) 

 
Jag stöder mig på Larsson, enligt citatet ovan när jag ändå ibland väljer att göra dessa 
generaliseringar. 
 
Därefter lades texterna tillbaks igen och lästes som en sammanhängande berättelse med tre 
kapitel. Då framkom en tidsdimension i rollbytena mellan lärare och köksmästare som hade 
förbisetts när texterna nagelfors var och en för sig. I det första besöket var det många fler tydliga 
växlingar mellan de olika rollerna. I de två senare observationerna var han mer kökschef än 
lärare sett över ett helt kökspass. 
  
Jag påbörjade denna studie utifrån mina egna erfarenheter om hur jag själv känner att jag 
pendlar mellan lärarrollen och köksmästarrollen i mitt arbete som kökslärare. Genom att följa 
och diskutera med andra kökslärare vill jag kunna beskriva och nyansera de två rollerna. När 
kliver man in i den ena eller den andra rollen och vilka karakteristika finns i dessa roller. I ett 

 
10 Korta ner och skapa en mer koncis text. 

11 Att koda materialet i teman och kategorier. 

12 Att skapa en sammanhängande historia av alla de händelser som beskrivits. 
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försök att förenkla och sortera mina tankar om teman och kategorier som har vuxit fram i denna 
studie har följande schema tagit form: 
 
 Som kunskaps-

förmedlare 
Som  
Fostrare 

Som  
Domare/bedömare 

Läraren    
Köksmästaren    
Tabell 5. Schematisk analysöversikt på framvuxna temata och kategorier.  

Min ambition är att i diskussionsdelen i denna rapport kunna fylla tomrummet i detta schema 
med giltiga generaliseringar utifrån de teman och kategorier som presenteras i nästa kapitel. 
 
Även andra teman har vuxit fram som inte direkt kan sorteras in under läraren eller 
köksmästaren och som jag heller inte hade antagit innan att de skulle dyka upp. Bekräftaren, 
handlar just om hur viktigt det är för eleverna att få återkoppling på det de gör och att de får det 
direkt. Kulturbäraren visar hur läraren förutom att delge kunskaper och färdigheter också 
genom sitt agerande för över små bitar av det kulturarv som finns inneboende i kockyrket. 
Medmänniskan, visar exempel på att bakom en person som har klivit in i en roll så finns det 
även en medmänniska. Rollväxlingar är ju en av ingångsparametrarna för denna uppsats och det 
finns många fler exempel än de som återges i nästa kapitel. Slutligen När imitation blir fel, visar 
hur det kan gå när elever tar egna initiativ, när de tror att de har förstått en princip eller en 
process, fast de kanske inte har gjort det. 

Etiska aspekter 

Jag har varit väldigt tydlig med att klargöra min roll som observatör och att mina 
fältstudiebesök skall leda fram till denna uppsats. Inga skriftliga kontrakt har upprättats, men 
både lärare och elever som är inblandade i denna studie har fått tillgång till mina 
fältanteckningar och haft möjlighet att kommentera och korrigera. Alla har varit överens om att 
observationerna är riktiga och att fältanteckningarna är med sanningen överensstämmande. 
Ingen har avböjt fortsatt deltagande, ej heller sagt till om att få bli utelämnade ur studien. Jag ser 
det som mycket svårt för någon annan än för de direkt inblandade att kunna identifiera de 
personer som har ingått i denna studie. Därmed anser jag att jag i denna studie inte har gått 
utanför vetenskapsrådets CODEX; regler och riktlinjer för forskning (http://www.codex.vr.se), 
vad anbelangar det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsområdets etiska principer; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Sammanfattning 
En etnologisk ansats med deltagande observationer har använts för att samla in empirin till 
denna studie. Tre observationer med där tillhörande samtal och intervjuer samt en gruppintervju 
har gjorts i och med denna studie. Materialet har sedan brutits ner och sorterats om i teman och 
kategorier. De kategorier som är gemensamma för både köksmästarrollen och lärarrollen är 
samlade i en tabell och en generalisering av den tabellen kommer att redovisas i diskussionen i 
slutet av uppsatsen. 
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5 Resultat 

Vi vandrar runt i köken med en kopp kaffe i hand och pratar i allmänna ordalag om dagens 

händelser och läraryrket i allmänhet och om hur vi har ett dubbelt ansvar. Både mot 

eleverna; att de skall få lära sig, samtidigt som våra betalande gäster har rätt att få valuta 

för pengarna. ”Är inte maten och servicen bra så kommer de inte tillbaka oavsett om det är 

billigt och det är gjort av elever under utbildning, så i praktiken jobbar vi på samma villkor 

som vilken restaurang som helst samtidigt som vi har ett utbildningsansvar”, menar Kalle. 

(Ur observation 1 ca kl 7:20) 

 
Det är precis det här det handlar om, yrkeslärarens dubbla ansvar. Han ska å ena sidan ge 
eleverna en utbildning som motsvarar de krav och riktlinjer som styrdokumenten ställer upp. Å 
andra sidan har han betalande gäster i matsalen som vill ha valuta för pengarna. Det är i den 
verkligheten som en kökslärare arbetar och som eleverna skall fostras in i en gemenskap i. 

Den observerade köksläraren 

Kalle är 35 år. Han är behörig lärare och har arbetat som kökslärare i ett och ett halvt år nu.  
Han gick restauranglinjen 89-92. Det var ett övergångsprogram mellan gamla 
Livsmedelsteknisk linje och det nuvarande Hotell och restaurangprogrammet. Han läste den 
gamla skolans (Lgy70) kärnämnen och den nya skolans (Lpf 94) karaktärsämnen. Det innebar 
att hela trean i princip blev extern praktik. Fram till 2006 har han arbetat på flera kända krogar i 
Stockholm. Han har också hunnit med att arbeta ett år i chefsställning i Riga. I nästan 4 år var 
han i New York och arbetade på några välrenommerade restauranger. År 2006 påbörjade han 
sina lärarstudier och sedan 2009 är han alltså anställd som kökslärare på Hotell och 
restaurangprogrammet. 
 
Varför sadlade du om från kock till lärare?  
”Det verkade lugnt”, svarade Kalle och garvade, som för att visa att det är mycket mer än vad 
man tror. ”Sen så är det ju familjebiten också. Ska man jobba kvällar och helger då får familjen 
lida. Alternativet är att köra lunchkrog men det är inget roligt att ha en ansvarsposition på 
lunchkrog. Taskig ekonomi, måste göra avkall på kvalitet, gnälliga gäster.  Så fed up på 
kroglivet helt enkelt.” 
 
Han såg det som ett andningshål att bli lärare, men VFU visade att det var mycket tuffare än vad 
han hade förväntat sig. Det var så mycket mer än att bara lära ut matlagning; mentorskap, 
planering, betyg, administration och papper, papper, papper. Nu har han kommit in i rutinerna 
och jobbet flyter på bra och han trivs. ”Kanonroligt! Det är lättare att få fram och få igenom sina 
synpunkter och förslag. Trots alla styrdokument, är det friare att vara lärare än att vara ansvarig 
på krogen.” 
 
Hade du ofta/mycket elever som köksis? 
”I USA hade vi elever hela tiden. Det är roligt att dela med sig av sina kunskaper. De flesta var 
riktigt bra men sen så fanns det ju de som inte ville nåt alls. Som köksis är man mer intresserad 
av att praktikanterna vill lära sig. Det är viktigare än att de kan en massa saker, för med största 
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sannolikhet så vill jag att det ska göras på att annat sätt. Intresse är viktigare än kunskaper. En 
ovillig elev är en belastning, en villig elev är en tillgång. Kunskap får man om man har viljan, 
har man inte den, så… (slår ut med armarna och rycker på axlarna). ”Sen är det ju konstigt att 
de ska välja yrke i nian. De har ju ingen mognad. Det blir ju ett jävla uppvaknande när de 
kommer ut på praktik och många faller ifrån.” 

Lärarrollen  
Det jag ser från analysen av fältanteckningarna som skiljer lärarrollen från köksmästarrollen är 
”hur”. Nästan överallt där jag ser läraren framför köksmästaren finns ofta någonting som 
indikerar ”hur” något skall göras, ofta kopplat till en språklig konstruktion. Lärarrollen är på 
något sätt knuten till en skrift eller ett regelverk, jag tänker då i första hand på recept eller våra 
styrdokument. 
 

Klockan är 8:33. En elev har inte alla facktermer klart för sig när han läser och försöker tolka 

sitt recept. Han har blandat ihop termerna Chateau, Sauteuse och Plateau. Kalle tar snabbt 

fram två typer av pannor, en med raka kanter och en med välvda kanter för att visa vilken 

som är Plateau och vilken som är Sauteuse och berättar lite om deras användningsområden. 

Vidare förklarar han att Chateau inte bara är ett slott för oss kockar. För oss kan det också 

vara ett sätt att stycka oxfilé (Chateau Briand) och klyftpotatis (Pommes Chateau). (Ur 

observation 1) 

Först och främst syns här läraren som kunskapsförmedlare. Vidare finns också en möjlighet att 
härifrån bedöma elevens kunskaper eller kunskapsluckor. Sist kan denna korta episod stå som 
exempel för hur en lärare kan fostra eleverna in i en yrkesgemenskap, där bland annat 
fackuttrycken skapar den viktiga vi-känslan. Min erfarenhet säger mig att en köksmästare inte 
skulle ta sig tid att reda ut begreppen så ingående. Episoden visar också på hur komplex 
situationen som kökslärare är. Det är hela tiden ett samspel och en dragkamp mellan de olika 
rollerna. 

Läraren som kunskapsförmedlare 

Allra tydligast är det under genomgången på morgonsamlingen på den första observationen. 
Vad är det som skall göras och framför allt hur det skall göras, ofta med hänvisning till 
receptpärmarna. 
 

Det finns receptpärmar i köket som Kalle hänvisar till och anger till vilka proportioner de 

måste räknas om till för att räcka till dagens beställningar. Det kommer att behövas ungefär 

15 liter soppa, 35 portioner lax, 55 portioner fläsknoisette, Hollandaise på 15 ägg. 6 liter sky 

och 3 liter grädde som skall reduceras till 5 liter sås, 123-lag till inlagd gurka, 111-lag till 

chokladsås. 15% socker till hallonsåsen om 1 kg hallon. Så fortsätter Kalle att ge 

instruktioner till hela gruppen. Mycket information, på en gång, men alla grupper tar till sig 

av den informationen som hör till just deras spis och sållar bort resten, så per grupp blir det 

hanterbart, samtidigt som alla i alla fall har fått ett hum om vad som kommer att hända på 

de andra spisarna. (Ur observation 1 ca 8:00) 
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Här antar Kalle lärarrollen. Han lägger minst lika mycket tid på hur saker skall göras som vad 
som skall göras. Hade det varit en färdigutbildad köksbrigad så hade fokus snarare legat på vad 
som skall göras och kanske även vem som skall göra det. Det bekräftas också av 
fältanteckningarna från de senare besöken där morgonsamlingarna mer kan liknas vid en 
avstämning att alla har koll på sina bitar. Hur det skall göras, det vet den färdige kocken. Sen 
finns det också en liten köksmästaraspekt i Kalle agerande. Han berättar för alla vad alla skall 
göra trots att var och en egentligen bara behöver en liten del av all information för att klara sitt 
jobb. I ett kök är det viktigt att alla har koll på vad kollegorna gör för att det skall fungera när 
gästerna kommer. Det handlar om att lyfta blicken från den egna skärbrädan och se till hela 
verksamheten (Jfr Tsagalidis, 2009, ss. 69. Om uppgifts- situations- och verksamhetsfokus) 
 

Nästa gång  jag hittar Kalle är han i kondis. Där har Hallonsåskillen problem med 

matematiken. Hur mycket är 15% socker av ett kilo hallon. Det är ju så mycket socker det 

ska vara i såsen. Kalle kämpar på, ställer frågor som lotsar killen igenom procenträkningens 

fällor. Hur han skall tänka för att få fram rätt resultat. 

”Hur många gram är ett kilo?” 

”Tusen gram.” 

”Hur mycket är då 10% av tusen gram? Ta bort en nolla”, teaterviskar Kalle. 

”Hundra.” 

”Hundra vaddå?” 

”Hundra gram.” 

”Bra! Eftersom 5% är hälften så mycket som 10% och 10% just nu är hundra gram, hur 

mycket är då 5%?” 

”Femti gram?” kommer det efter viss tvekan. 

”Bra! Hur mycket är då hundra gram plus femti gram?” 

”Hundrafemti gram.”  

Vips så har det kommit 150 gram socker i hallonen som nu bara skall kokas upp, mixas lite 

lätt och silas av och eventuellt redas lite om den är för tunn. (Ur observation 1 ca 9:20) 

 

Ett är ännu exempel på läraren som kunskapsförmedlare, nu även mattelärare. En lärare tar sig 
tid att lära ut hur man räknar procent i huvudet på ett enkelt sätt. En köksmästare hade troligen 
nöjt sig med att helt kort ge det rätta svaret. 

Läraren som fostrare 

”Har lärt mig mer tekniker nu. Har blivit rutin på nåt sätt. Går fortare att hacka, skära och 

göra all mise-en-place13. Det märks att de allra flesta har utvecklats på de här veckorna, 

många har blivit mycket bättre. Kalle behöver inte hjälpa till så mycket nu som han gjorde i 

början. Han förväntar sig mer av oss nu, att vi ska klara oss själva och bli klara i tid och att 

allt ska va bra. Kalle litar mer på oss nu än i början.” (Ur elevintervju 1 i Observation 3). 

 
13 Förberedelsearbete 
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Det här handlar om fostran in i en verksamhet. Färdigheter har förbättrats och kraven har ökat 
ett snäpp vad gäller ansvar och initiativförmåga. Eleven märker det och kan sätta ord på det. 
 

Klockan är 10:12. Tillbaks till morotskillen som nu hackar persilja. Ser lite avigt ut, så Kalle 

går in och styr upp knivtekniken och förklarar vad man skall tänka på när man hackar persilja 

så att inte fingertopparna följer med (ur observation 1) 

 
Just det med att förklara vad man skall tänka på (hur man skall tänka) när man hackar persilja 
kan låta banalt, men det ligger i lärarens fostransansvar att inte bara visa, utan också att ge 
någon form av kognitiv aspekt på det hela, ge eleven svaret på ett outtalat varför.  
 
Även för dessa två situationer finns argument att sortera in dem under läraren som 
kunskapsförmedlare. I första situationen talar eleven om självständighet och tillit och att han 
kan verbalisera en helhetsbild om hur det fungerar i ett kök. Där ser jag fostransbiten komma in. 
I andra situationen är det också hur man skall tänka som gör att jag sorterar episoden här och 
inte under kunskapsförmedling. 

Läraren som domare/bedömare 

Det uppstår diskussion om vad en fläsknoisette är, hur stora ska köttbitarna vara, vilket djur 

är det som har fått sätta livet till, vilken styckningsdetalj det är. Kalle låter eleverna själva 

resonera sig fram till rätt svar och går in i diskussionen bara när den kör fast eller håller på 

att köra i diket. (Ur observation 1, morgonsamlingen)  

 
Här har läraren Kalle ett gyllene tillfälle att bedöma elevernas kunskaper. Eleverna ges också 
tillfälle att resonera tillsammans, vilket också är ett mål enligt läroplanen. Även episoden här 
ovan när Kalle reder ut begreppen mellan de olika redskapen skulle kunna falla in under denna 
rubrik. 
 

”Kraven har ökat på de här 11 veckorna, det har de. Mer att göra och svårare grejer. /…/ Vi 

får ta mycket ansvar. Han förväntar sig att vi ska ta mer initiativ och driva på själva. Vi får 

visa att vi har lärt oss och att vi strävar mot bra betyg”. (Ur elevintervju 2. Observation 3) 

 
Eleven märker att kraven och förväntningarna har ökat under kursens gång. Nu närmar sig slutet 
på kursen och det är dags att bli bedömd. 

Köksmästarrollen 
Klockan är strax före sju och jag har precis hittat in i köket. Kalle och tre kollegor är redan 

där. De dricker kaffe och samtalar om dagens göromål och gör en grovfördelning av dagens 

arbetsuppgifter. I stora drag handlar det om vem som skall tillaga vad och med vilken grupp. 

Finns det några råvaror som behöver användas upp idag? Vad finns hemma inför det 

stundande julbordet? Vad är redan förberett och vad är kvar att göra? Alla är fokuserade på 

produktion och på de olika delmålen; att bli klar med dagens alla maträtter som skall 

serveras samt att förberedelserna inför julbordet skall vara på bana. (Ur observation 1) 
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Här är det snarare fyra kockkollegor som pratar ihop sig om dagens göromål än att det är en 
grupp lärarkollegor som lade upp dagens lektioner. All fokus ligger på produktion och på de 
olika delmålen; att bli klar med dagens alla maträtter som skall serveras samt att förberedelserna 
inför julbordet skall vara på bana innan dagen var slut. 

Köksmästaren som kunskapsförmedlare 

När det kommer till köksmästaren och kunskapsförmedling handlar det närmast om hur den 
tysta kunskapen förmedlas. Det görs mestadels genom att visa och demonstrera för att sedan låta 
eleverna göra själva.  
 

Hur pillar man till ravioli för hand så att de blir jämna, tajta och fina? Eleverna har kommit så 

långt att pastadegen är klar och kavlad i en lång tunn platta. Nu är det dags att placera ut 

kluttar med fyllnig, måla med vatten och spänna över nästa degplatta och trycka till. Det 

finns ingen kokbok i världen som kan med ord beskriva hur man gör. Det är bara att titta på 

Mäster och försöka göra likadant själv. Kalle visar den första. Eleverna försöker själva 

därefter. Kalle hastar vidare och jag står kvar och tittar hur eleverna kämpar på med att få 

lagom tjocka och helt tajta ravioli utan luftbubblor i. (Ur observation 3 ca 10:00) 

 

Kalle visar med van hand hur det går till och hur enkelt det är. Sen måste eleverna få träna 
själva tills det att kunskapen blir förkroppsligad. Det går åt mången ravioli innan tio blir exakt 
likadana. 
 

Klockan är 8:37. Bagargruppen påkallar uppmärksamhet. De är osäkra på om de har mätt 

rätt. De är överens om att degen är för lös och att den behöver mer mjöl. ”Då får vi köra på 

frihand”, säger Kalle och pytsar i en skvätt mjöl på fri hand. Lite lagom sådär så att degen 

släpper från kanterna i degblandaren, men ändå är blank och smidig. (Ur observation 1) 

 

Eleverna uppmärksammar att något inte är som det ska, men de är osäkra på om och i så fall hur 
situationen kan räddas. Där kommer Kalle in med all sin erfarenhet och fyller på med mjöl tills 
degen uppför sig som den ska. Han vet vad han tittar efter. Det är i sådana situationer som 
kokboksbegrepp typ knåda degen tills den är blank och smidig, får ett konkret innehåll. Det här 
är ett exempel på hur den tysta kunskapen förs vidare. En situation uppstår, den erfarne har 
lösningen inövad i kroppen, novisen står bredvid och tar in med alla sinnen, för att nästa gång 
kanske våga prova själv.  

Köksmästaren som fostrare 

När köksmästaren fostrar handlar det mer om att styra upp och rätta till. Det finns ett normativt 
inslag; peka med hela handen och inte lämna något utrymme för diskussion. Det blir mycket 
mer fysiskt och handgripligt. Som betraktare kan man känna en viss irritation, vilket 
situationerna i nästa två citat får illustrera. 

 

Brytbönorna är nu färdigblancherade och måste kylas ner snabbt. Tyvärr är vasken full med 

jordärtskocksskal och annan bråte. Kalle ryar till om att det inte får ligga skit i vasken och 
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skräpa. ”Disk ska till disken och matrester skall till komposten, direkt!” Kalle tar tag i 

situationen och baxar undan nåt annat tjafs som ligger i utslagsvasken bredvid. Silar av 

bönorna i ett durkslag och kyler ner dem där istället för bland skalen. Markerar sitt missnöje 

om att inte hålla rent omkring sig genom att skramla lite extra och vara lätt överdriven i sitt 

kroppsspråk när han valsar av diskbänken. (Ur observation 1 kl 9:10) 

Kalle återvänder till frallabagarna och talar tydligt och klart om för dem att de har mätt galet. 

”Nu måste ni ta upp hela degen och väga den! Det skall vara 6 kg lite drygt! Sagt och gjort; 

upp med stora vågen och skrapa ut degen. ”Näe det är för lite, det fattas ju nästan två kilo” 

konstaterar Kalle med en liten suck. Nu tar Kalle över showen. Ner med degen i 

björnkramen14 igen, i med en dryg halv liter vatten och kör tills det blir en homogen men lite 

för lös deg, sen i med ett styvt kilo mjöl. ”Nu låter ni den knådas ytterligare 7 minuter. Sen 

kan den jäsa till dubbel storlek. ”Sen kan ni rulla frallor”, säger Kalle utan att invänta svar 

från den lilla bagargruppen. Han rusar iväg för att hämta något han plötsligt kom på 

saknades någonstans. Jag står kvar och kollar att fralladegen uppför sig som den ska. Det 

gör den. (ur observation 1 kl 8:42) 

 

Köksmästaren som domare/bedömare 

Det är köksmästaren som till slut bestämmer hur maten skall smaka innan den är godkänd att 
servera till de betalande gästerna. Ur ett pedagogiskt perspektiv kan det ibland vara försvarbart 
att låta eleverna få ”köra i diket” och lära sig av det. En köksmästare med resultatansvar kan inte 
ta sig sådana friheter. Allt måste kontrolleras och godkännas. 
 

Kalle stannar till på köttspisen; - på sin väg mot förrådet för att hämta julöl och must till 

degvätska för vörtlimpan - tar fram en sked och smakar av 123-lagen och konstaterar att 

den är för söt och att den har för lite syra. Han säger till eleven att pytsa i lite mer vatten och 

lite mer ättika. Sen susar han vidare mot torrförrådet för att hämta dricka. (Ur observation 1 

kl 8:16). 

I förbifarten kollar han till 123-lagen igen och justerar med lite mer ättika och vatten; det 

som eleven ombads göra för en liten stund sedan, men aldrig kom till skott med. (Ur 

observation 1 (kl 8:30) 

 
Kalle gjorde en bedömning och sa vad som skulle åtgärdas, när inget händer så går han in själv 
och korrigerar så att lagen blir bra. 
 

Instruerar tjejen på vegetariska lite snabbt hur hon skall få ihop en juste tomatsås. Hon låg 

steget före och visade stolt upp såsen. Kalle godkänner och berömmer (Ur observation 1kl 

11:15). 

 

Här ett exempel på en elev som förekommer istället för att förekommas. Är det bra så är det och 
då skall det bekräftas. 

 
14 Björnkram kallas en degblandare av större format. Med lite fantasi så ser den ut som en stor 

björn som står på bakbenen med utsträckta ramar som för att ge degskålen en kram. 
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Förutom att avgöra hur det skall smaka så är det också köksmästaren som bedömer vad som 
fungerar och vem som fungerar. 
 

Lunchen är igång nu. Kalle har tagit ett kliv tillbaka. Det är ju sista passet i köket, så nu ska 

klassen få visa att de fixar att köra service själva, utan hängslen och krockkudde.  Jonathan 

står i luckan helt själv idag. Han ropar ut alla beställningar och spisarna svarar. De allra 

flesta har fattat tågordningen och lystrar till det som berör deras egna rätter. Några har ännu 

inte knäckt koden mellan ”Beställs”, ”Beställs och fram” och ”Fram” och det är också de som 

tappar fokus och orsakar det lilla grus i maskineriet som uppstår när fyra bord skall köras ut 

samtidigt (ur observation 3) 

 
Att kunna koderna och tågordningen är otroligt viktigt för att det skall fungera under service, 
men det är alls inte lika uttalat i våra betygskriterier. Här handlar det om vem som har knäckt 
koderna för att få komma in i gemenskapen och det är köksmästaren som avgör vem som har 
det eller inte. 

Bekräftaren 
Eleven som skulle skära morötter i 4mm slantar bryter in. Han är nöjd med sin arbetsinsats 

och vill få bekräftelse på att han har gjort rätt, vilket han också får. Eleven är nöjd och 

fortsäter med sitt (observation 1 kl 8:42). 

 

Kalle tar en liten näve morotsslantar i och visar hur mycket det skall vara per portion 

ungefär. ”Nu är det bara att lyfta över 60 såna nypor från en bunke till en annan. Räcker det 

så är det bra. Räcker det inte så måste du skiva lite till. Kör hårt! En klapp på axeln sen 

hastar Kalle vidare in i styckboden och kollar att de har läget under kontroll (Ur observation 1 

kl 8:50) 

 

Doppa rågbröd i frö… Här har tjejerna inte koll (?) eller så vill de bara få bekräftelse på att de 

gör rätt när de skall pensla och fröa kuvertbröden till dagens beställningar (observation 3 kl 

9:40) 

 

Bekräftelse är viktigt att få för alla, elever inte minst. Extra viktigt kanske för de svagare 
eleverna. Jag kan inte självklart säga om det är Läraren Kalle eller om det är Köksmästaren 
Kalle som bekräftar och berömmer i dessa situationer, därför väljer jag att bryta ut fenomenet 
under en fristående rubrik. Säkert är i alla fall att bekräftelse skapar en god lär- och arbetsmiljö. 
I mina fältanteckningar ser jag att Kalle är mycket bra på att berömma eleverna och ge dem 
bekräftelse. 
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Kulturbäraren 
Kalle susar vidare till bageriet där eleverna undrar om hur det kommer sig att det skall va 

julmust som degvätska i vörtbröd. Kalle får då en liten andningspaus och han tar sig tid att 

berätta en liten anekdot ur sin karriär om hur han lärde sig att baka vört på julmust. 

(observation 1 kl 8:56) 

 

Nästa gång jag kommer ifatt Kalle så står han och några elever med lite mozzarella framför 

sig som ska användas i dagens matlagning. Den ena är en äkta handgjord buffelmozzarella, 

och den andra en industrivariant gjord på komjölk. Det är stor skillnad på smak, lukt, 

konsistens och pris… Kalle berättar en liten anekdot om när han jobbade i N.Y och hur de 

gjorde egen mozzarella på den krogen. Jag fick intrycket att just det gick eleverna förbi, trots 

att det kunde bli en spännande liten föreläsning. De var fullt upptagna med att bli klara med 

alla förberedelser inför lunchen. Här och nu fick vi nöja oss med att konstatera de uppenbara 

skillnaderna de två ostarna emellan. (Observation 3 kl 9:32) 

 
Att dela med sig av sina egna erfarenheter är alltid ett uppskattat inslag. Det ger en känsla av en 
annan verklighet. Den verklighet som ligger utanför skolans väggar, den verklighet som 
eleverna strävar mot. 

Medmänniskan 
Det jag vill fånga här är flyktigt men samtidig så påtagligt. Jag vill beskriva den medmänskliga, 
kollegiala stämningen som genomsyrade alla de pass jag observerade, med Kalle vid rodret. Det 
handlar också i viss mån om bekräftelse. Den stämningen kan sorteras in under både 
köksmästarrollen och lärarrollen men är ännu svårare att motivera varför. Jag väljer därför att 
bryta ut den som egen rubrik.  
  

”Kan jag ta den här till gräddsås?” kommer nästa elev och håller upp en liten hink 

Rönnbärsgelé. Kalle tvekar och rekommenderar lingonsylt och ”liiite” dijonsenap istället och 

visar med sitt kroppsspråk och röstläge tydligt vad han menar. Tjejen knallar tillbaks till 

kylrummet och Kalle ropar med ett glatt leende efter henne; ”Senapen är den som är i röd 

hink med vitt lock”.  (Ur observation 1 kl 8:33) 

 

Här är samtalstonen så nära kollegial man kan komma mellan en elev och en lärare på en skola. 
Det var stora leenden och mycket glimt i ögat den här sekvensen. Just sättet att säga liiiite senap 
antyder att det vid ett tidigare tillfälle hade överdoserats (vilket jag också fick bekräftat). Likaså 
det övertydliga tonfallet i hur en senapshink ser ut, gör också att hela sekvensen blir mer 
kollegial än en lärandesituation. 
 

”Koka skockorna i ljus buljong precis så det täcker tills de är mjuka och sen spä med grädde. 

Koka upp och mixa i kannmixern. Sen tillbaks i kastrullen och smaka av och red med 

toppredning om det behövs”, säger Kalle med en hastighet som skulle imponera på en 

sportradioreporter. Eleven märker att Kalle börjar komma upp i varv och se lite stressad ut. 
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”Är du stressad nu Kalle”, frågar hon med glimten i ögat och knuffar till honom lite lätt med 

armbågen. Kalle ler och tittar ner i marken och nickar till svar. (Ur observation 1kl 8:56) 

 

Likaså här är samtalstonen kollegial och särskilt den sista knuffen och Kalles respons visar ett 
stort mått av medmänsklighet och empati. 

Rollväxlingar och rollkonflikter 
När jag går ner till köket, efter jag tagit på mig yrkeskläderna, blir jag i ett läge köksmästare. 

I början när jag undervisar är jag väldigt pedagogisk. Sen när klockan är halv tolv och maten 

ska vara klar, och samma fråga kommer, då är jag inte pedagog längre, då pekar jag med 

hela handen. Jag har två roller i det här och det är väldigt tydligt att det är så. M3 (Hartman 

& Wenster, 2008, s. 35) 

 
Citatet ovan hittade jag i en kandidatuppsats på nätet när jag gjorde litteratursökningen inför 
denna uppsats. Det fångar mycket väl det jag själv är ute efter och jag tar med det här som en 
bekräftelse på att jag inte är ensam i mina funderingar. 
 
Tydligast blev Kalles konflikter med sig själv när något hade gått galet eller inte blivit som det 
var tänkt. Kalle gjorde då en tyst – omedveten – överläggning med sig själv om hur han skulle 
lösa problemet, Som en lärare – att ta sig tid och förklara eller som en köksmästare – att gå in 
och ta över och bara fixa till. 
 

Klockan är 8:47. Hollandaisekillen missade den viktiga detaljen att reducera reduktionen15 till 

hollandaisen. Han slog i alla äggulor på en gång. Kalle står tyst och överlägger med sig själv. 

Han håller god min och konstaterar att det här blir nog svårt att rädda.  

”Gör om, gör rätt”, konstaterar han kort. ”Först sätter du en reduktion, koka ner alltså. 

Medan det kokar ner så kan du stycka laxen i 140-grams skivor och sen sprätta dem till 

fjärilar. OK?” 

”OK” 

”Sen när reduktionen är klar, då sätter du till äggulorna och vispar till ett tjockt skum, ok?” 

”Ok” 

”Sen monterar du ner smöret och kryddar” (Ur observation 1) 

 
Nu har det blivit knas! Hon som måttade upp ingredienser till chokladsås16 missuppfattade 

och tog viktmått istället för volymmått. Det blir en viss skillnad om man tar 200 gram eller 2 

deciliter av allting. Just nu ser det ut som en chokladkräm istället för chokladsås och det är 

väldigt mycket kakaosmak. Kalle behåller lugnet och har en snabb överläggning med sig själv 

om hur såsen skall räddas. ”Nu får du köra på fri hand istället. Börja med att fylla på med 

 
15 Smaktillsatsen; vin, citron, vinäger, schallotten och kryddor som reduceras till ett smalextrakt. 

16 1 del kakao, 1 del socker, 1 del vatten. Koka upp, sila av. Klart. 
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vatten till lagom konsistens. Sen sätter du kastrullen på spisen och kokar upp. Smaka av och 

justera sockermängden så att det smakar gott.” Kalle hastar vidare, jag stannar kvar som 

stöd för eleven så att det inte blir galet igen (ur observation 1 ca 9:10).  

 
Här ovan är två situationer där Kalle överlägger med sig själv en kort sekund innan han väljer 
lärarrollen och steg för steg förklarar hur eleven skall göra för att få till en bra hollandaise i i 
första exemplet och en chokladsås i det andra. 
 

Servisen kommer in och säger att brödet är slut. PANIK! Kalle kliver fram och tar tag i 

taktpinnen, ”Vafan är det som händer” frågar han med hög röst och slår ut med armarna. ”Ni 

fick ju över nittio bullar och vi har inte haft mer än femtio gäster än. Hur svårt kan det va att 

lägga upp ett bröd per person?!!” 

Sen kommer nästa oväntade grej från servisen. ”Soppan är slut!” Om Kalle var lätt irriterad 

angående brödet så blev han inte gladare nu. Men som den erfaren kock han är, tar han tag i 

situationen, pekar på en elev i taget och ger order. ”Du hämtar två liter grädde. Du hämtar 

en flaska med kycklingbuljong från förrådet. Du hämtar potatismoset som står i stora kylen. 

NU!” Eleverna fattar att nu är det allvar och det går mycket fort att få fram det begärda. 

Kalle tar plats vid spisen och trycker fram en potatissoppa på noll och ingen tid alls som han 

skarvar med det sista av jordärtskockssoppan så att den fortfarande har någorlunda rätt 

smak (observation 1 ca 12:30). 

 
Här släpper Kalle lärarrollen och kliver in i köksmästarrollen och tar fram all sin erfarenhet och 
sin tysta kunskap. Det finns bara en chef och det är Kalle. Det finns bara ett rätt sätt i denna 
sekund och det är Kalles. Just nu är soppan viktigare än brödet. Att brödet tar slut är illa, men 
att soppan tar slut är ännu värre. Eleverna fattar blixtsnabbt att nu är det inte skola längre och att 
nu är det andra regler som gäller. De gillar läget och lyder order. 
 
Jag är självklart intresserad av hur eleverna upplever dessa rollväxlingar. På det uppföljande 
mötet jag hade med klassen några veckor senare, ställde jag frågan om deras uppfattning om 
varför läraren ibland växlar mellan lärarrollen och köksmästarrollen. Huvudsvaren som eleverna 
kom fram till efter att vi hade diskuterat en stund var;  
 

För att vi ska lära oss hur det går till i verkligheten; Att visa är också ett sätt att lära ut; 

Ibland är det bråttom och då går det fortare om Kalle gör. (Ur gruppintervju) 

 
Slutligen kom klassen också fram till att gästerna vill ha bra mat och service. Det måste bli bra 
och det måste gå fort och då måste Kalle kliva in ibland.  Någonstans börjar de förstå att vars 
och ens enskilda insatser är en liten del i ett större sammanhang. Allt som görs, det görs för att 
möta och helst överträffa gästernas förväntningar. 
 
Jag frågade också om de kände sig intimiderade när den arga, stressade köksmästaren kommer 
fram. Det gör de inte. De skakade mangrant på huvudena och svarade att  
 

vi fattar att det är för vår skull och att han inte är arg på oss. Det är bra att det blir så ibland, 

det blir mer på riktigt då, inte bara skola. (Ur gruppintervju) 
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När imitationen blir fel 
Ibland blir det lustiga fel när eleverna tar egna initiativ men inte har den tysta kunskap som 
behövs för att för att köra på fri hand. De har sett hur Kalle och de andra lärarna gör. Det ser så 
lätt ut. Som lärare kan man heller inte hålla koll på alla överallt och hela tiden.  
 

Kalle och jag får en egen liten paus och jag frågar hur eleverna har utvecklats på de här 8 

veckorna. ”De börjar ta mer egna initiativ och det blir lite roliga fel som när de gjorde fyllning 

till semlor och höftade med bittermandelextraktet. Typ 500% för mycket” *ler*. ”De är som 

små barn som precis har lärt sig gå. Måste hålla koll på dem hela tiden, men om de inte får 

prova så lär de sig ju ingenting.” (Samtal ur observation 3) 

 
Ett annat exempel som jag själv noterade under mitt tredje besök 

 

Sista lagret på cheesecaken måste vägas!!  Det funkar inte att höfta!! Grabbarna som håller 

på med cheesecaken klarar inte riktigt att göra om proceduren från en hel tårta till 

portionsbitar i huvudet. Nu håller de på med sista glaze-lagret. Uppenbarligen så har de 

höftat till proportionerna mellan Philadelphia, hallonpuré och florsocker. Kalle går in och styr 

upp. 

”Hur mycket philadelphia ska ni ha?” Frågar Kalle. 

”200 gram” 

”Hur mycket fanns det i burken från början? Ni tog ju en obruten förpackning.” 

”1,6 kg, kom de fram till efter att ha läst på burken 

”Hur mycket har ni tagit då?” 

”200 gram….” Lite tvekande 

”Och hur mycket skall det då vara kvar i burken?” 

”1400 gram” kom de fram till efter lite dividerande. 

”Hur mycket är det kvar i burken? Det är inte 200 gram som är borta. Det är bara att ta fram 

vågen och gräva ur osten och väga. 1,4 kilo skall tillbaks i burken, resten skall ni göra glaze 

på. Gör om, gör rätt.” 

Grabbarna ser lite molokna ut, men gör som Kalle har sagt till om. De andra ingredienserna i 

receptet var volym eller styckemått så det blir lättare…(Ur observation 3 kl 9:45) 

 
Visst skulle denna lilla episod kunna sorteras in under något annat tema, till exempel läraren 
som kunskapsförmedlare eller Köksmästaren som domare/bedömare. Jag väljer ändå att placera 
den här, med tanke på tidsaspekten som finns inbakad. Det är nu sista lektionen för denna kurs 
och då kan det tyckas att eleverna borde ha lärt sig att väga och mäta om de är osäkra. Det är 
ändå så här det fungerar, eleverna gör som läraren/köksmästaren gör (mäter på fri hand), inte 
som läraren/köksmästaren säger (använder våg); precis som omnipotenta femåringar. 
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Från skola till restaurang 
Sett i ett tidsperspektiv framgår det tydligt hur Kalle mer och mer kliver tillbaka och bara 
övervakar. Han tonar ner lärarrollen och blir mer köksmästare. I mitt första besök, var det med 
en klass som var i köket för andra gången detta läsår och de hade inte varit i köket på styvt ett 
år. Under det passet var Kalle mer lärare än köksmästare.  
 
Mitt andra besök var det med en årskurs tre som skulle köra ut julbordet för fjärde dagen i rad. 
De visste vad som skulle göras och hur det skulle göras. De hade också ett års mer erfarenhet 
och alla hade varit ute på praktik och sommarjobbat. De fungerade som ett arbetslag och Kalle 
behövde sällan gå in och ge detaljerade instruktioner om hur han ville att saker och ting skulle 
göras. Det räckte med att stämma av vad som var gjort och vad som fortfarande var kvar att 
göra. Klassen var så intrimmad att det inte var några som helst problem med att Kalles två 
döttrar i förskoleålder kunde följa med pappa till jobbet en dag. Det hade aldrig fungerat vid det 
första besöket. 
 
Vid mitt sista besök, som var med samma klass som vid det första besöket, märktes också där en 
tydlig skillnad i hur Kalle hade lämnat lärarrollen för att istället mer vara arbetsledare. Det var 
en annan stämning, tonen hade blivit mer kollegial. Kalle gav mycket färre instruktioner och vid 
några tillfällen uppmanades eleverna att tänka själva och fatta egna beslut, t ex när det kom till 
fyllningarna på smörgåstårtan. Inga recept utan han bara uppmuntrade eleverna att kolla vad 
som fanns och vara kreativ. Följande utdrag från fältanteckningarna från mitt andra besök (med 
en åk 3), belyser också tidsfaktorn. Jag vill här visa vad som händer när eleverna har fått 
ytterligare ett år mer i ryggen. 
 

Det är mycket lugnare i köket idag än förra gången, trots att det är nästan dubbelt så många 

gäster. Där ser man tydligt hur mycket eleverna utvecklas mellan tvåan och trean när de har 

fått vara ute på praktik eller sommarjobbat några veckor på krogen. Känslan är snarare att 

det är en väl fungerande köksbrigad som är i köket och kör av ett julbord, än att det är en 

klass under utbildning. Det märks så tydligt på hur de jobbar och framför allt hur 

kommunikationen flyter på; både mellan elever/elever och mellan elever/lärare. Jag upplever 

det mer som kollegiala instruktioner och klargöranden än kunskapsförmedling. De är alla 

införstådda med vad som skall göras och hur det skall göras. Instruktionerna är snarare av 

logistisk karaktär typ "ta revbenen i den eller den kylen först". Vad och hur de sen ska göra 

med revbenen är självklarheter. Erfarenhet leder till frihet under ansvar. (Ur observation 2 kl 

8:13) 

 
Även på den korta tid, som åtta veckors utbildning är, vilket det var för eleverna i årskurs två 
som jag besökte på första och tredje besöket, märktes också en markant skillnad, som det sista 
utdraget här får illustrera. 
 

Kalle har förberett frukost för eleverna, kaffe, gröt, smör och bröd och ost. Eleverna kommer 

in pö om pö och tar för sig. Käkar gröt och pratar lite mat-TV och ditt och datt. Känns mer 

kollegialt än förra gången jag var här. B. fyller 18 idag men är för trött för att vilja bli firad. 

Eleverna ringer själva runt och kollar var eftersläntrarna är någonstans och hur länge det 

dröjer innan de är på plats. Sista passet i köket idag. Nu är 8 veckor klart. Eleverna har 

själva komponerat dagens meny: 
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^ 

Toast Skagen 
eller 

Sniglar i vitlökssmör 
 

Tomatsoppa med örtcreme 
eller 

Crêpes med stuvade champinjoner 
 

Grillad lax med färsk pasta, spenat och mozzarella 
eller 

Spenat och pepparrotsöverbakad gös. Dill citron vvs 
 

Baconlindad Kyckling m currysås, stekt banan och jordnötter 
eller 

Hamburgertallrik 
 

Vaniljpannacotta, Jordgubbsgelé och choklad 
eller 

Hallonsoufflé 

 

Hela genomgången går mycket smidigare idag. Mycket mindre instruktioner, bara 

avstämning av vad som finns och vad som behövs kompletteras. (Ur observation 3) 

 

Jag ser tydligt hur Kalle mer och mer tonar ner lärarrollen ju säkrare eleverna blir. Det var en 
markant skillnad i Kalles beteende, metoder och bemötande i relationen med klassen i årskurs 
två om jag jämför de två besöken som gjordes i den klassen. Lärarrollen hade tonats ner 
betydligt, stämningen var i det närmaste kollegial. Lägger jag därtill mitt bestående intryck från 
besöket i klassen i årskurs tre som rev av sitt fjärde julbord i rad så är det väldigt tydligt hur 
eleverna sakta men säkert under skolgången går från att vara en klass till något som kan liknas 
vid en köksbrigad. Parallellt går Kalle från att vara lärare till att bli köksmästare. 

Sammanfattning 
Yrkesläraren är förste som eleven möter på sin vandring mot ett fullvärdigt deltagande i 
yrkesgemenskapen. Den förste som delar med sig av erfarenheter tekniker och kunskaper från 
ett tidigare yrkesliv. Den som visar hur det går till i praktiken. Den som leder arbetet och 
samtidigt är den som lär ut. Den som i slutändan tar ett steg tillbaka och bara övervakar när 
eleverna själva sköter ruljansen. 
 
 En kollega och mycket god vän till mig sammanfattade det hela så här när jag berättade om mitt 
arbete med denna uppsats: 
 

Om jag har lyckats i mitt arbete så minns de mig som sin siste lärare, men de ska tänka på 

mig som deras förste köksmästare. 
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6. Diskussion 

Nu har vi kommit till det sista kapitlet och det är dags att knyta ihop säcken och föra fram de 
slutsatser som kan dras utifrån bakgrund, syfte, teori och empiri. Jag börjar med att diskutera 
resultatet i relation till dessa kriterier och fortsätter sedan med att diskutera den valda metoden, 
för att avsluta med förslag på vidare forskning och mina egna, högst personliga lärdomar. 

Resultatdiskussion 
I många situationer kommer egenskaper fram som kanske skulle kunna sorteras in i andra teman 
och kategorier. Allting hänger ihop och flätas in i varandra och allt som görs, påverkar och ger 
avtryck någon annanstans, vilket bekräftar bilden den komplexa kontext en kökslärare arbetar i; 
- grunden till varför jag tog mig an denna uppgift. Att skolans värld och restaurangvärlden möts 
och flätas samman i skolans restaurangkök är också väl beskriven. Eleverna tycks inte ha några 
större problem med att Kalle växlar mellan de olika rollerna, snarare tvärt om, det blir 
spännande, det blir på riktigt. Det är ju så det fungerar i et ”riktigt” kök. 
 
Både läraren och köksmästaren är de personer som leder och fördelar arbetet angående vad som 
skall göras och hur det skall göras. Så mycket har de gemensamt. Det framgår tydligt i 
resultatredovisningen hur Kalle växlar mellan köksmästarrollen och lärarrollen samt de olika 
kategorierna som finns under de båda rollerna. En ansats att fylla luckorna med generella 
utsagor i schemat med teman och kategorier, från slutet av metodkapitlet kan se ut som följer. 
 
 Som Kunskaps-

förmedlare 
Som  
Fostrare 

Som  
Domare/Bedömare 

Läraren Utgår från ett 
vad och ett hur. 
En eftertanke. 

Vädjar till 
eftertanke, det 
kognitiva. 

Har fokus på mål, betyg, 
kriterier. 

Köksmästaren Har mer fokus 
på vad. 

Är normativ, 
pekar med hela 
handen. Rättar fel 

Ser till vad och vem som 
fungerar i en praktik (har 
rätt beteende). 

Tabell 6. Schematisk analysöversikt på framvuxna temata och kategorier med generaliseringar.  

 
Om jag gör ett försök att ta det som nu står i detta schema ytterligare ett steg i kombination med 
det som har vaskats fram i resultatdelen, då landar det i att köksmästarrollen mer lutar åt ett 
behavioristiskt håll, medan lärarrollen i så fall representerar den sociokulturella skolan. En 
annan metafor kan vara att spela fotboll, vilket i allra högsta grad är en sociokulturell 
verksamhet. Men om en spelare insisterar på att ta upp bollen med händerna och ge sina 
motspelare en box på näsan så fungerar inte spelet. Det är då som den behavioristiske domaren 
blåser av och tillrättavisar det felaktiga beteendet och ger motståndarna frispark; -dubbel 
förstärkning. Sedan kan spelet fortsätta igen. 
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Något som kom fram mycket tydligare i denna studie än vad jag förväntade mig är tidsfaktorn. 
Hur rörigt allting var på det första besöket med klassen i årskurs två jämfört med det sista 
besöket med samma klass. Klassen visade prov på en enorm utvecklingskurva. Därutöver hade 
jag förmånen att få följa en årskurs tre som körde sitt fjärde julbord i rad. Det övergripande 
intrycket från den observationen var att det snarare var en köksbrigad som körde av ett julbord, 
än en klass under utbildning. Jag ser utvecklingen som att eleverna går från att vara vilsna i 
periferin till att med ökade kunskaper och färdigheter ta sina första steg mot ett fullvärdigt 
deltagande. De har fått sig några portioner yrkeskunskap till livs, de har fått tillämpa sina 
kunskaper i en praktik – skolans yrkespraxis. Ännu kanske de inte har blivit bärare av 
yrkeskulturen, dit är det nog en bit kvar, men de har i alla fall fått smaka på den. Även eleverna 
kan se utvecklingen och sätta ord på den: 
 

Krav och förväntningar har ökat, men det är bara positivt. Språket har ändrats också. Nu är 

det ännu mer riktiga kökstermer som gäller och vi måste fatta vad han menar med alla 

köksord. Sen så har det blivit kortare meningar, kortare ord på nåt sätt, mer order liksom. 

/…/ Jag har lärt mig massor, främst split vision och att kunna göra flera saker på en gång, 

Typ att när brödet jäser så drar man igång nästa grej, och sen lämnar man det tills det är 

dags att slå upp degen och så håller det på. Förut i början var det cirkus hela dan, nu är det 

normalt, simultankapacitet. (Ur elevsamtal observation 3) 

 
Så uttalar sig alltså en elev om sin utbildning efter en 100-poängskurs i matlagning som är 
avslutad efter åtta veckor. Det vittnar både om elevens mognad samt den kvalitet på utbildning 
som ges i den miljö som utgörs av skolans öppna restaurang, där två skilda världar möts. 

Yrkesämnesdidaktik 

I teorikapitlet presenterades ett didaktiskt schema med en dikotomi mellan ämnesdidaktik och 
yrkesdidaktik. Sådana didaktiska scheman som skiljer mellan dessa typer av didaktik finns i 
många varianter, med lite skiftande innehåll. Min tolkning även här är att det ämnesdidaktiska 
ligger närmare den sociokulturella skolan samtidigt som det yrkedidaktiska ligger närmare den 
behavioristiska skolan, vilket är helt analogt med slutsatsen som drogs ur generaliseringarna av 
teman och kategorier här ovan. 
 
Jag har beskrivit i denna uppsats hur skolans restaurang är en egen värld som ligger mitt 
emellan skolans värld och restaurangvärlden. Den är aldrig helt och fullt det ena eller andra och 
hur restauranglik än lärarna försöker göra verksamheten så finns det alltid ett mått av skola kvar. 
Det finns ju alltid ett skyddsnät som fångar upp och tar emot om eleverna skulle göra fel, vilket 
händer ibland som vi också har sett i resultatdelen av denna uppsats.  
 
Skolans värld och lärarrollen grundar sig på den sociokulturella skolan och ämnesdidaktiken. 
Lärandet i restaurangvärlden (yrkeslivet) bygger även den på en sociokulturell grund, även om 
urvalsprocessen av vem som får tillträde dit, snarare sker på behavioristiska grunder. 
 
Det jag dristar mig till nu, är att införa ett nytt begrepp mellan yrkesdidaktik och ämnesdidaktik, 
nämligen Yrkesämnesdidaktik. Jag gjorde ett aktivt val när jag bestämde mig för att använda 
Engströms modell att redogöra för ämnesdidaktik och yrkesdidaktik. Därför fortsätter jag nu 
med samma schema och med stöd av resultatet i denna studie och gör en ansats i att fylla 
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begreppet med ett innehåll. Jag påminner om att jag dristar mig till att fylla begreppet med 
innehåll och är samtidigt ödmjuk för mottagandet. Tabellen blir då följande: 
 
 
Yrkesdidaktik Yrkesämnesdidaktik Ämnesdidaktik 

Utgår från ett aktivitetsfält som 
oftast är kopplat till en 
konstruktionistisk lärande teori 
vilken utgår från de kompetenser 
och aktiviteter som behövs för att 
klara ett yrke.  

Sammanfogar den 
konstruktionistiska lärandeteorin 
med den kognitiva lärandeteorin 
(tanke & handling). 

Utgår från ett kunskapsområde 
som oftast är kopplat till en 
kognitiv inlärningsteori.  

Yrkesdidaktik är tvärvetenskaplig.  
Alla yrken är inter-diciplinära vilket 
innebär att en yrkeslärare måste 
planera sin undervisning och 
elevernas praktik utifrån ett stort 
antal vetenskapsfält.  

Yrkesämnesdidaktik är 
tvärvetenskaplig så till vida att 
den ibland utgår från en 
akademisk disciplin, ibland från 
ett pragmatiskt problem. 

Ämnesdidaktik är 
inomvetenskaplig.  
Ämnesläraren söker efter 
kunskap från universitetens 
discipliner eller institutioner 
vid planering av den egna 
undervisningen.  

Yrkesdidaktik utgår från ett 
kunskapsområde.  
Yrkesutbildningens didaktik är 
tagen från arbetslivet.  

Skapar teorier och 
generaliseringar av praktiker och 
omsätter akademiens teorier i 
praktiker. 

Ämnesdidaktik utgår ifrån ett 
kunskapsområde, som är tagen 
från akademin.  

Är alltid handlingsinriktad, och att 
det som lärs aldrig är separerat från 
dess nytta.  

Kan parallellt ha fokus på mål 
och medel (och växla 
däremellan). 

Fokus på teori.  

Det finns alltid en aspekt av 
effektivitet i utbildningen.  

Ger utrymme för eftertanke i den 
praktiska utbildningen. 

Kvalitet på kunskap i fokus  

Utgår ifrån att det är problem som 
skall lösas, som löses av en 
integration av teoretisk och praktisk 
kunskap.  

Sammanfogar (och bryter ut) 
vad och hur.  
Skapar hur av vad och vad av 
hur. 

Utgår ifrån den didaktiska 
frågan vad ? som är besvarad 
av akademin.  

All yrkeskunskap kan inte uttryckas 
verbalt utan viss kan endast 
överföras genom handling (tyst 
kunskap).  

Verbaliserar den tysta 
kunskapen. 
Förkroppsligar teorier 

Kunskapen skall kunna 
uttryckas kommunikativt.  

Är ”inbäddad” i ett lager av regler 
och lagar vilka måste integreras i 
elevernas praktik.  

”Bäddar” sängen. Har ej denna ”inbäddning”.  

Tar hänsyn till krav från omvärlden 
(regering, bransch, arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer m.m.) med 
specifika aspekter från varje enskild 
bransch.  

Jämkar och sammanfogar de två 
världarna. 

Har krav från omgivningen 
men skolan har 
tolkningsföreträde.  

Tabell 7. Modell över yrkes-, ämnes-, samt yrkesämnesdidaktik.  
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Yrkesämnesdidaktik hamnar alltså mittemellan de båda andra och på samma sätt som skolans 
värld och restaurangens värld möts och sammanfogas i skolans restaurangkök, så jämkar även 
yrkesämnesdidaktiken samman de andra två didaktikerna. Det är den slutsatsen jag drar från 
denna studie i kombination med mina erfarenheter som kock, köksmästare och kökslärare. 
 

Förslag på vidare forskning 

Det första förslaget på vidare studier vore att göra motsvarande observationer på något annat 
yrkesprogram, till exempel bygg eller fordon för att se om även de lärarna arbetar i ett utrymme 
mellan två arenor. En annan intressant studie kan vara att följa en köksmästare på en restaurang 
med lärlingar för att se hur mycket lärare och pedagog han egentligen är.  
 
Den intressantaste studien att fortsätta med som jag ser det, är att nysta vidare i 
didaktikbegreppet. Är det rimligt att dela upp didaktik i tre olika kategorier, eller ens i två?  I 
grund och botten är ju didaktik ingenting annat undervisningens och inlärningens teori; detta 
förutsatt att Jank och Meyer (2009) har rätt förstås.  

Ett annat tidsperspektiv 

När jag själv började som icke behörig kökslärare år 2000, var jag mycket mer köksmästare än 
lärare. Jag såg på mig själv som en kökschef i en skolmiljö. Mitt mål var att skapa kompetenta 
medarbetare och när jag läste målen och betygskriterierna, skakade jag på huvudet och 
konstaterade att det här fungerar inte. De här målen och kriterierna har ingenting att göra med 
hur det fungerar där ute.  
 
Med åren har jag förstått att min uppgift som lärare är större än så. Jag skall planera och 
genomföra min undervisning enligt de ramar som styrdokumenten ställer upp, samtidigt som jag 
skall ge eleverna det de behöver för att klara sig därute. Jag måste svara upp både mot 
Skolverkets krav och mot branschens förväntningar. Gör jag det på rätt sätt och är medveten om 
vilka val jag gör, vilken roll jag framhäver och när, då har jag initiativet och kan styra. Jag gör 
ett aktivt och medvetet val när jag iklär mig den ena rollen eller den andra. 

Metoddiskussion 
Att välja en etnografisk ansats och göra deltagande observationer för denna studie har varit 
givande och fruktsam. Denna studie vilar på tre observationer, en gruppintervju och ett antal 
samtal med elever och lärare. Tre observationer kan tyckas vara i underkant, så jag kan förstå 
den som argumenterar för att fler observationer eller kombinationer med andra metoder kunde 
vara på plats för att tydligare kunna triangulera fram ett resultat. Jag menar att mina sjutton år i 
restaurangbranschen plus mina tio år som kökslärare har givit mig möjligheten att fokusera på 
processer och handlingar som ligger djupare än det som sker på ytan, det praktiska skeendet. En 
observatör utan de erfarenheterna skulle antagligen drunkna i alla intryck i den brokiga 
kökstillvaron. 
 
Svårast att sätta ner foten har varit i vilka teman och kategorier alla utdragen skulle hamna. Jag 
har på några ställen i texten påpekat att vissa utdrag skulle kunna sorteras in undra andra 
rubriker. Det ser jag mer som ett bevis på hur komplext och mångfacetterat arbetet är som 
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kökslärare i skolans öppna restaurang, än att det skulle vara ett validitetsproblem. Det är en 
enmansshow med flera roller som hela tiden flikar in i varandra. En kritisk granskare kan säkert 
argumentera att svårigheten med att sortera utdragen i teman och kategorier har negativ 
påverkan på validitet och reliabilitet. Jag är av motsatt uppfattning, det är inte en fråga om 
giltighet och pålitlighet, det är ett bevis på hur allting hänger ihop och flätas samman. Arbetet i 
ett kök är ett lagarbete och då är det svårt att isolera ett enskilt fenomen och bortse från allt 
annat. 
 
En annan bit som har vållat ett visst huvudbry var att skriva fram kapitel fem, Resultat. I en 
första version, omarbetade jag mina observationer till en lång, sammanhängande berättelse allt i 
syftet att skapa en så tät beskrivning som möjligt. Utan att vara förmäten så blev det en ganska 
trevlig läsning, men den sprängde alla gränser för hur lång en uppsats på den här nivån bör vara. 
Därför omarbetades resultatkapitlet ännu en gång till det resultat som presenteras här. Alla 
observationer finns som bilaga i slutet för den som vill läsa hela berättelsen. 

Going native 

En självinsikt jag nådde med denna studie var att se och lära hur och när jag själv böt fot från 
observatör till lärare. Jag var påläst om att jag skulle möta situationen innan jag gick in i studien 
och kunde alltså själv göra ett aktivt val vilken roll jag skulle projicera. Jag visste att mitt 
uppdrag var att studera en miljö som jag är mycket förtrogen med och att det därmed skulle 
finnas ögonblick där jag kanske inte skulle kunna hejda mig från att ta del av den praktik jag 
hade föresatt mig att studera. Under första observationstillfället, hände det vid några tillfällen (6 
st) att någon elev frågade mig om något, eller bad mig visa något. Då svarade jag eller visade. 
Jag visste ju svaret och jag sparade lite tid. Min ståndpunkt är att de korta momenten inte 
påverkar slutresultatet på något sätt. Om jag inte hade svarat så är min tro att eleverna istället 
hade blivit avogt inställda till min närvaro. Det kändes helt enkelt rätt att hjälpa till när jag blev 
ombedd. 
 
Vid mitt sista besök, det andra med klassen i årskurs två, var jag inte längre någon obekant 
nykomling för eleverna. De visste vem jag var och vad mitt ärende var. De hade fått tillgång till 
mina fältanteckningar från förra besöket, som vi också hade diskuterat gemensamt vid 
ytterligare ett annat tillfälle. Eleverna var som sagt mycket säkrare i köket och det gav mig 
möjlighet att samtala och intervjua eleverna på ett mycket otvunget sätt medan de ändå gjorde 
sitt arbete. 

Generaliseringar av studiens material 

I resultatkapitlet har jag endast valt ut ett litet antal sekvenser ur observationerna för att styrka 
och beskriva de teman och kategorier jag har sett växa fram. Alla fältanteckningar finns som 
sagt bilagda på slutet och jag rekommenderar läsaren att i alla fall läsa bilaga ett som en 
fristående berättelse. Den ger den i köket oinsatte läsaren en god inblick i hur en vanlig dag på 
jobbet ser ut för en kökslärare, förutom det faktum att läsaren bjuds på ännu fler exempel som 
skulle kunna tas med som exempel i resultatdelen. Allt detta i kombination med min 
förförståelse som beskrivits i inledning och bakgrund, tillsammans med förankringen i tidigare 
forskning och med stöd av Larsson (2009) som citeras på sidan 24, anser jag att gjorda 
generaliseringar är giltiga. 
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Några avslutande ord 
Det är något kittlande i tanken i det inledande citatet i denna uppsats, att det inte nödvändigtvis 
är genuina erfarenheter vi studerar utan endast skenet av en erfarenhet. 
 

We study the representations of experience, not experience itself. We examine the stories 

people tell one another about the experiences they have had. These stories may be personal 

experience, narratives or self stories; interpretations made up as the person goes along 

(Denzin & Lincoln, 2008, s. 50) 

 

Är det riktiga erfarenheter och sanna berättelser vi får oss till livs som forskare, eller är det 
berättelser uppdiktade i stundens ingivelse? Nu har du i alla fall fått min berättelse. En berättelse 
om en erfarenhet jag själv har upplevt och här återberättat så ärligt och uppriktigt jag kan, utan 
att för den skull göra anspråk på att vara den absoluta sanningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Deltagande observation 1. Årskurs 2. Den 7 december 
2010 

Klockan är strax före sju och jag har precis hittat in i köket. Kalle och tre kollegor är redan där. 
De dricker kaffe och samtalar om dagens göromål och gör en grovfördelning av dagens 
arbetsuppgifter. I stora drag handlar det om vem som skall tillaga vad och med vilken grupp. 
Finns det några råvaror som behöver användas upp idag? Vad finns hemma inför det stundande 
julbordet? Vad är redan förberett och vad är kvar att göra? Alla är fokuserade på produktion och 
på de olika delmålen; att bli klar med dagens alla maträtter som skall serveras samt att 
förberedelserna inför julbordet skall vara på bana.  
 
Jag skall följa Kalle i à la carten idag. Han har en årskurs två som är i köket för andra gången i 
år. De blockläser på skolan, det betyder att de som kommer idag har alltså inte varit i köket på 
styvt ett år. De kanske är lite ringrostiga tänker jag tyst för mig själv. Just idag är matsalen 
fullbokad, nittio gäster. Det är mest stora sällskap och de flesta har förbeställt maten. ”Det 
känns tryggt” säger Kalle, skrattar till och höjer ögonbrynen som för att säga att det kan nog 
spricka lite i kanten ändå, om alla kommer på en gång. 
 
Vi vandrar runt i köken med en kopp kaffe i hand och pratar i allmänna ordalag om dagens 
händelser och läraryrket i allmänhet och om hur vi har ett dubbelt ansvar. Både mot eleverna; att 
de skall få lära sig, samtidigt som våra betalande gäster har rätt att få valuta för pengarna. ”Är 
inte maten och servicen bra så kommer de inte tillbaka oavsett om det är billigt och det är gjort 
av elever under utbildning, så i praktiken jobbar vi på samma villkor som vilken restaurang som 
helst samtidigt som vi har ett utbildningsansvar”, menar Kalle. 
 
Klockan är halv åtta. Vi samlar ihop oss i matsalen. Eleverna har droppat in lite pö om pö under 
morgonen. Kalle hälsar eleverna välkomna och kollar läget att alla är vakna, pigga, glada och 
med på banan. Det blir lite virrigt att dela in eleverna, vilka som skall vara på vilken station17. 
De har ett rullande stationsschema, men det förutsätter att alla är där. Initialt så saknas det fyra 
elever. Tre stycken kommer in under genomgången. Kalle hälsar även dem välkomna. Sen 
måste stationsfördelningen göras om igen… och igen… Men Kalle är lugn och tar det hela med 
ro. Kalles inställning till sen ankomst är att det inte blir bättre av att hetsa upp sig och skälla. 
Det tar bara tid och kraft och man tappar fokus. Den som kommer sent som får skylla sig själv 
att han/hon missar genomgången och har massor att ta i fatt. De som har ambition att klara sig 
yrket lär sig att komma i tid, de andra faller ifrån i alla fall. 
 
Idag är sista dagen med à la carte för i år. Sen är det julbord som gäller terminen ut. Idag är 
menyn lite kortare. Det var studiedag igår, därför finns det begränsat med förarbete. Normalt 

 
17 Station är samma sak som spis. Hur många stationer beror på storleken på restaurangen. Idag 

är köket uppdelat på följande stationer: köttspis, fiskspis, Kallkök, Bageri, Konditori 
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består menyn av en soppa, två förrätter, två fisk, två kött och två desserter. Dagens meny är 
följande: 
 

Jordärtskockssoppa med strimlad rökt lax. Kuvertbröd. 
 

Laxfjäril med dillhollandaise, ratatouille och tournerad potatis 
 

Fläsknoisette med pressgurka, morot vichysoise och kokt potatis 
 

Fransk chokladtårta med chokladglaze, hallonsås och vispad grädde 
 

Därutöver ska det göras förberedelser inför julbordet och inför öppet hus.  En elev menar att det 
ser ju ut som att det inte är nånting alls att göra med så liten meny, men Kalle lovar att det finns 
jobb så det räcker. Matsalen är full så det blir åka av ändå. 
 
Det finns receptpärmar i köket som Kalle hänvisar till och anger till vilka proportioner de måste 
räknas om till för att räcka till dagens beställningar. Det kommer att behövas ungefär 15 liter 
soppa, 35 portioner lax, 55 portioner fläsknoisette, Hollandaise på 15 ägg. 6 liter sky och 3 liter 
grädde som skall reduceras till 5 liter sås, 123-lag till inlagd gurka, 111-lag till chokladsås. 15% 
socker till hallonsåsen om 1 kg hallon. Så fortsätter Kalle att ge instruktioner till hela gruppen. 
Mycket information, på en gång, men alla grupper tar till sig av den informationen som hör till 
just deras spis och sållar bort resten, så per grupp blir det hanterbart, samtidigt som alla i alla 
fall har fått ett hum om vad som kommer att hända på de andra spisarna. 
 
Det uppstår diskussion om vad en fläsknoisette är, hur stora ska köttbitarna vara, vilket djur är 
det som har fått sätta livet till, vilken styckningsdetalj är det. Kalle låter eleverna själva resonera 
sig fram till rätt svar och går in i diskussionen bara när den kör fast eller håller på att köra i 
diket. 
Utöver det som skall serveras på lunchen idag, skall det också bakas vörtbröd och pepparkakor, 
det skall kokas fudge till julbordet, friteras potatischips till öppet hus och två quiche lorraine till 
en beställning. ”Jag vill göra chips”, ropar en tjej rätt ut.  
”Varsågod”, svarar Kalle. ”Gör på 5 kilo potatis. Använd Mandolin. Jag visar hur den funkar 
sen när det är dags.” 
 
Klockan är 8:15. Alla har kommit in i köket till sina stationer och har påbörjat dagens alla 
göromål. En kille på köttspisen är osäker på hur mycket morot han skall skära upp, hur tjocka 
slantarna skall vara, hur de skall tillredas och vad de skall vara till. ”Och 123-lagen, skall den 
vara till köttet?” Han försöker påkalla Kalles uppmärksamhet, men Kalle är upptagen med 
annan elev just nu, så jag går in och förklarar att 123-lag är till pressgurka och att morötterna 
skall skivas i 4 mm tjocka slantar och blancheras18.  
 
Klockan är 8:16. Kalle har kommit upp i tempo och far runt bland alla stationer och kollar att 
allt är på bana. Har brödgruppen räknat om recepten rätt? Ja, det har de. Lite snabbt måttar han 
upp lagom mycket brytbönor som skall vara till garnityr till de 35 portionerna lax. Eleven som 

 
18 Blanchera är samma som att förvälla (förkoka) 
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skall sätta matbrödsdeg missförstår vad en vinge är när man ska sätta ihop en degblandare. Kalle 
tar snabbt fram rätt verktyg bland krokar och vispar. Kartongen med resterande brytbönor står 
fortfarande kvar på bänken och Kalle ropar på eleven i fråga att hon måste ställa tillbaks dem i 
frysen nu, annars blir de halvtinade och kommer att frysa ihop till en stor klump! Bagerigruppen 
kan inte komma överens om i vilken ordning de skall sätta alla sina degar för att arbetet skall 
flyta smidigt under dagen. Kalle går emellan och styr upp det hela och ger order, snarare än 
instruktioner om i vilken ordning jobbet skall göras. Kalle stannar till på köttspisen; - på sin väg 
mot förrådet för att hämta julöl och must till degvätska för vörtlimpan - tar fram en sked och 
smakar av 123-lagen och konstaterar att den är för söt och att den har för lite syra. Han säger till 
eleven att pytsa i lite mer vatten och lite mer ättika. Sen rusar han vidare mot förrådet för att 
hämta dricka. 
 
Klockan är 8:30. Kalle har varit borta några minuter men är nu tillbaka med läsk och öl till 
bagarna så att de kan sätta i gång med vörtbakandet. I förbifarten kollar han till 123-lagen igen 
och justerar med lite mer ättika och vatten; det som eleven ombads göra för en liten stund sedan, 
men aldrig kom till skott med. Snabbt instruerar han om hur man kyler ner lagen på bästa sätt, 
samt att det är hög tid att skiva gurka medan lagen svalnar så att inläggningen hinner dra åt sig 
innan det är dags att servera. Det är ju bara tre timmar kvar innan gästerna kommer, så det är 
dags att växla upp ett hack. ”Glöm inte att sätta på blanchvatten19 till morötterna också”, 
avslutar Kalle innan han hastar vidare till fiskspisen. Kalle konstaterar att de ännu inte har skirat 
något smör till Hollandaisesåsen20. Kalle  hejdar sig ett ögonblick och tar sen fram en dunk 
såsbas istället och förklarar för eleven att det är ungefär som färdigskirat smör som man kan ha 
till Hollandaise och Bearnaise. ”Det går fortare så och så är det lite mindre risk att såsen skär 
sig.” Åter en snabbis förbi 123-lagen. Jo, den är hemma nu. ”Bra, kyl ner den nu i kallt 
vattenbad och skiva gurkan!!”  
 
Klockan är 8:33. En elev har inte alla facktermer klart för sig när han läser och försöker tolka 
sitt recept. Han har blandat ihop termerna Chateau, Sauteuse och Plateau. Kalle tar snabbt fram 
två typer av pannor, en med raka kanter och en med välvda kanter för att visa vilken som är 
plateau och vilken som är sauteuse. Vidare förklarar han att Chateau inte bara är ett slott för oss 
kockar. För oss kan det också vara ett sätt att stycka oxfilé (Chateau Briand) och klyftpotatis 
(Pommes chateau). Killen i styckboden som skall putsa och stycka fläskharen till noisetter 
kommer ut och undrar förvirrat var en sån där ”DUNK” finns och gör en hamrande-liknande 
rörelse med armen. ”Platteringsjärn finns i vänstra lådan under bänken”, förklarar Kalle snabbt. 
Eleven kör vidare. ”Kan jag ta den här till gräddsås?”, frågar nästa elev och håller upp en liten 
hink Rönnbärsgelé. Kalle tvekar och rekommenderar lingonsylt och ”liiite” dijonsenap istället 
och visar med sitt kroppsspråk och röstläge tydligt vad han menar. Tjejen knallar tillbaks till 
kylrummet och Kalle ropar med ett glatt leende efter henne; ”Senapen är den som är i röd hink 
med vitt lock”. 
 
Klockan är 8:37. Bagargruppen påkallar uppmärksamhet. De är osäkra på om de har mätt rätt. 
De är överens om att degen är för lös och att den behöver mer mjöl. ”Då får vi köra på frihand”, 

 
19 Blanchvatten är kokande lättsaltat vatten för att förkoka grönsaker i. 

20 Hollandaise (och bearnaise) är en emulsionssåser baserad på vispade äggulor och smält smör 

som skär sig mycket lätt. 
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säger Kalle och pytsar i en skvätt mjöl på fri hand. Lite lagom sådär så att degen släpper från 
kanterna i degblandaren, men ändå är blank och smidig. När han ändå står alldeles bredvid så 
passar Kalle på att kolla in pajdegen till quichen. Han tar över knådandet (manuellt) för att 
känna att känna att den är som den skall och han är nöjd. Den känns bra. Kalle instruerar snabbt 
om hur eleven ska dela, plasta in och låta degen vila, samt att medan degen vilar så ska han ta 
fram skinka, ost ägg mjölk lök till fyllningen.  
 
Klockan är 8:42 Kalle tar en titt ner i degblandaren där degen till frallorna till dagens 
lunchsittning håller på att knådas. Han är tveksam till om den är korrekt proportionerad och rätt 
uppmätt. Eleverna hävdar att de har räknat om receptet rätt och att alla proportioner är som de 
ska. Eleven som skulle skära morötter i 4mm slantar bryter in. Han är nöjd med sin arbetsinsats 
och vill få bekräftelse på att han har gjort rätt, vilket han också får. Eleven är nöjd och fortsäter 
med sitt. ”Räcker det här med dill till Hollandaisen”, frågar en tjej lite snabbt? ”Ta ungefär 
dubbelt så mycket”, får hon snabbt till svar av Kalle.  
 
Kalle återvänder till frallabagarna och talat tydligt och klart om för dem att de har mätt galet. 
”Nu måste ni ta upp hela degen och väga den! Det skall vara 6 kg lite drygt! Sagt och gjort; upp 
med stora vågen och skrapa ut degen. ”Näe det är för lite, det fattas ju nästan två kilo” 
konstaterar Kalle med en liten suck. Nu tar Kalle över showen. Ner med degen i björnkramen21 
igen, i med en dryg halv liter vatten och kör tills det blir en homogen men lite för lös deg, sen i 
med ett styvt kilo mjöl. ”Nu låter ni den knådas ytterligare 7 minuter. Sen kan den jäsa till 
dubbel storlek. ”Sen kan ni rulla frallor”, säger Kalle utan att invänta svar från den lilla 
bagargruppen. Han rusar iväg för att hämta något han plötsligt kom på saknades någonstans. Jag 
står kvar och kollar att fralladegen uppför sig som den ska. Det gör den. 
 
Klockan är 8:47. Hollandaisekillen missade den viktiga detaljen att reducera reduktionen22 till 
hollandaisen. Han slog i alla äggulor på en gång. Kalle står tyst och överlägger med sig själv. 
Han håller god min och konstaterar att det här blir nog svårt att rädda.  
”Gör om, gör rätt”, konstaterar han kort. ”Först sätter du en reduktion, koka ner alltså. Medan 
det kokar ner så kan du stycka laxen i 140-grams skivor och sen sprätta dem till fjärilar. OK?” 
”OK” 
”Sen när reduktionen är klar, då sätter du till äggulorna och vispar till ett tjockt skum, ok?” 
”Ok” 
”Sen monterar du ner smöret och kryddar” 
 
Klockan är 8:50. Kalle stannar till vid morotskillen och konstaterar att det inte är tillräckligt. 
”Vi har 50 beställda och för att vara säkra så måste vi ha ca 60 portioner.” Kalle tar en liten 
näve morotsslantar i näven och visar hur mycket det skall vara per portion ungefär. ”Nu är det 
bara att lyfta över 60 såna nypor från en bunke till en annan. Räcker det så är det bra. Räcker det 
inte så måste du skiva lite till. Kör hårt!”. En klapp på axeln sen hastar Kalle vidare in i 
styckboden och kollar att de har läget under kontroll. Ser till så att hon som drar kappan av 
fläskharen tar en annan kniv som är bättre lämpad för uppgiften. En liten aha-upplevelse för 

 
21 Björnkram kallas en degblandare av större format. Med lite fantasi så ser den ut som en stor 

björn som står på bakbenen med utsträckta ramar som för att ge degskålen en kram. 

22 Smaktillsatsen; vin, citron, vinäger, schallotten och kryddor som reduceras till ett smalextrakt. 
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henne när det helt plötsligt blev betydligt lättare att få loss den trilskande fettkappan från 
köttstycket. 
 
Klockan är 8:56. Soppan ligger lite efter tidsschemat. Det är knöligt att skala jordärtskockor. De 
är ojämna och just väldigt knöliga. Sen blir man kladdig om fingrarna av all stärkelse som fälls 
ur och så mörknar de väldigt snabbt, så det är flinka fingrar som gäller. Tjejen som skall göra 
soppan har receptet framför sig men är lite tveksam på vad en roux23 är och hur hon skall göra 
för att få till en bra redning. Kalle ger istället muntliga instruktioner om ett annat 
tillvägagångssätt än bottenredning. ”Koka skockorna i ljus buljong precis så det täcker tills de är 
mjuka och sen spä med grädde, koka upp och mixa i kannmixern. Sen tillbaks i kastrullen och 
smaka av och red med toppredning om det behövs”, säger Kalle med en hastighet som skulle 
imponera på en sportradioreporter. Eleven märker att Kalle börjar komma upp i varv och se lite 
stressad ut. ”Är du stressad nu Kalle”, frågar hon med glimten i ögat och knuffar till honom lite 
lätt med armbågen. Kalle ler och tittar ner i marken och nickar till svar.  
 
Kalle susar vidare till bageriet där eleverna undrar om hur det kommer sig att det skall vara 
julmust som degvätska i vörtbröd. Kalle får då en liten andningspaus och han tar sig tid att 
berätta en liten anekdot ur sin karriär om hur han lärde sig att baka vört på julmust. Passar också 
på att tipsa om att det blir mycket snyggare skivor på chokladtårtan om kniven är varm och bara 
lite blöt. En kanna som står i diskhon med rinnande varmt vatten och två knivar. Medan den ena 
kniven står på värmning så skär man några skivor, sen byter man osv… Killen med 123-lagen 
störtar in och frågar hur många gurkor. 10 stycken får han till svar. 
 
Klockan är 9:04. Kalle visar en tjej konsten att tournera potatis. Hur man håller kniven och hur 
man håller potatisen så att man får till den rundade formen med ett litet knyck på handleden. 
När man har fått in snitsen blir varje potatis spolformad med 7 jämnstora facetter. Det går åt 
många kilo potatis innan man har fått in tekniken. Han blir kvar där någon minut extra och bara 
tournerar potatis. Det går fort och Kalle blir nästan tom i blicken. Jag vet hur det känns. När 
man väl har lärt sig knycken att tournera potatis så är det ren meditation att bara stå där och låta 
händerna gå lugnt och monotont, medan man rensar skallen och planerar för nästa moment. 
Kalle drar vidare och jag blir kvar. Känner att jag själv behöver en mikropaus så jag tar också en 
kniv och tournerar ett gäng potatis. Skönt! 
 
Klockan är 9.10. Kalle instruerar en tjej om dagens vegetariska alternativ; kåldolme fylld med 
ratatouille och fetaost. Kalle visar hur man skär bort bladen från vitkålen utan att de går sönder 
och tjejen gör likadant med de nästföljande åtta bladen. De skall sen blancheras, fyllas med 
grönsaksröra och vikas ihop. Sen skall de bakas av i ugnen. Inga konstigheter, eleven säger att 
hon vet vad hon skall göra.  
 
Brytbönorna är nu färdigblancherade och måste kylas ner snabbt. Tyvärr är vasken full med 
jordärtskocksskal och annan bråte. Kalle ryar till om att det inte får ligga skit i vasken och 
skräpa. ”Disk ska till disken och matrester skall till komposten, direkt!” Kalle tar tag i 
situationen och baxar undan nåt annat tjafs som ligger i utslagsvasken bredvid. Silar av bönorna 

 
23 Roux är en sk bottenredning. Smält smör i en kastrull, sätt till vetemjöl och stek försiktigt ihop 

till en gegga. 
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i ett durkslag och kyler ner dem där istället för bland skalen. Markerar sitt missnöje om att inte 
hålla rent omkring sig genom att skramla lite extra och vara lätt överdriven i sitt kroppsspråk 
när han valsar av diskbänken, men jag kan inte se att eleven uppfattar det.  
 
Eftersom Kalle redan är på fisksidan av köket så passar han på att visa hur man styckar lax i 140 
grams bitar som sedan med ett lätt snitt förvandlas till laxfjärilar.  De två första bitarna som 
eleven själv skär till blir lite för tjocka. Kalle visar då var man kan kapa till dem så att de får rätt 
vikt, samtidigt som man får en laxbit som går att använda till något annat. ”Man måste hålla koll 
på procenten”, skojar Kalle och sprintar iväg till något kylrum för att hämta ratatouillen som 
skall vara både till fyllning för kåldolmarna och som tillbehör till laxen. 
 
Återgår nu till att förklara hur han vill ha dolmarna fyllda med ratatouille och fetaost. Fyll – vik 
– rulla ihop – lägg på bläck med sömmen ner. Sirap och peppar på toppen. In i ugnen 20 
minuter på 170 grader. (köksis) Det är väldigt korta instruktioner nu. Allting i imperativform, 
utan att för den skull vara auktoritär. Eleven nickar i samförstånd och jobbar på med flinka 
fingrar. Kollar snabbt till tjejen som tournerar potatis och påminner om att hon måste ha lite 
split vision. Hon har ju även gräddsåsen på spisen och den får inte koka över och inte heller 
bränna vid. 
 
Nu har det blivit knas! Hon som måttade upp ingredienser till chokladsås24 missuppfattade och 
tog viktmått istället för volymmått. Det blir en viss skillnad om man tar 200 gram eller 2 
deciliter av allting. Just nu ser det ut som en chokladkräm istället för chokladsås och det är 
väldigt mycket kakaosmak. Kalle behåller lugnet och har en snabb överläggning med sig själv 
om hur såsen skall räddas. ”Nu får vi köra på fri hand istället. Börja med att fylla på med vatten 
till lagom konsistens. Sen sätter du kastrullen på spisen och kokar upp. Smaka av och justera 
sockermängden så att det smakar gott.” Kalle hastar vidare, jag stannar kvar som stöd för eleven 
så att det inte blir galet igen. Tillsammans får vi till en riktigt bra chokladsås. Hon var lite 
motvillig att smaka på såsen till att börja med, men med lite övertalan så gick det med och blev 
hon nöjd till slut  
 
Nästa gång hittar jag Kalle är han i kondis. Där har Hallonsåskillen problem med matematiken. 
Hur mycket är 15% socker av ett kilo hallon. Det är ju så mycket socker det ska vara i såsen. 
Kalle kämpar på, ställer frågor som lotsar killen igenom procenträkningens fällor. Hur han skall 
tänka för att få fram rätt resultat. 
”Hur många gram är ett kilo?” 
”Tusen gram.” 
”Hur mycket är då 10% av tusen gram? Ta bort en nolla”, teaterviskar Kalle. 
”Hundra.” 
”Hundra vaddå?” 
”Hundra gram.” 
”Bra! Eftersom 5% är hälften så mycket som 10% och 10% just nu är hundra gram, hur mycket 
är då 5%?” 
”Femti gram?” kommer det efter viss tvekan. 
”Bra! Hur mycket är då hundra gram plus femti gram?” 

 
24 1 del kakao, 1 del socker, 1 del vatten. Koka upp, sila av. Klart. 
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”Hundrafemti gram.”  
Vips så har det kommit 150 gram socker i hallonen som nu bara skall kokas upp, mixas lite lätt 
och silas av och eventuellt redas lite om den är för tunn. 
 
Sen tillbaks till fiskspisen där alla vitkålsbladen nu är blancherade. Kalle visar den första 
kåldolmen och det hemliga tricket att få till sömmen rätt. Sen tar eleven vid och kör på. Det ser 
bra ut. 
 
In i bageriet igen och klämma lite på någon deg. Känns bra och Kalle visar sin uppskattning 
med ett leende och tummen upp. Eleven sträcker på sig och knådar vidare. 
 
Klockan är nu 9:30. Nu kommer det! Precis det jag har väntat på hela tiden. Det där sköna 
köksmästarropet som bara kommer så där ibland, när det är mycket att göra men samtidigt att 
läget är under kontroll. Kalle tittar på väggklockan och ropar med kraftfull stämma: 
 
”En timme till lunch, se till att ni har läget under kontroll!” 
 
Sen tittar vi på varandra, Kalle och jag, och ler i samförstånd. Sånt får håren att resa sig på en 
gammal kockusling som jag själv. Det tänder till på nåt sätt, man blir lite mer fokuserad. Det 
som inte är klart innan man sätter sig ner och äter sin egen mat innan gästerna kommer måste 
man få till med turbofart efteråt. Pulsen ökar lite och man taggar upp en växel till. 
 
Kalle kollar till dem som håller på med inlagda gurkan och förklarar varför man saltar gurkan 
för att vattna ur den innan man lägger den i lagen så att den kan ta åt sig av lagen istället. Han 
försöker också ta upp det faktumet att det är mer vatten i ett kilo gurka än i ett kilo vatten från 
havet, men han når inte ända fram, så han droppar den matematiska utsvävningen. Kollar till 
chokladsåsen istället, att den är sås och inte kräm och att det är bra balans mellan sötma och 
beska. Eleven får tummen upp på det. Rasslar iväg och trollar fram en burk lingonsylt till 
gräddsåsen, som ännu inte kommit upp på bana. Sen över till andra sidan spisen där 
jordärtskockssoppan puttrar. Den är på bana nu och kommer att bli riktigt bra. Tillbaks till 
gräddsåsen igen. Måttar i en slev lingonsylt eller så, lite lagom sådär, och pratar samtidigt med 
eleven om ingrediens och metod. ”Du måste låta lingonen koka med någon minut innan smaken 
kommer fram, så ös inte på för mycket i början.”   
 
Sen in i bageriet och demonstrera hur man slår upp degen till frallorna och hur man använder 
knåda-bulle-maskinen. Det är många spakar att hålla reda på. Eleverna fattar blixtsnabbt hur det 
funkar så Kalle kan fokusera på de tre eller fyra eleverna som vill ha svar på sina frågor NU!!  
Jag stannar kvar vid bullrivaren. En sån har jag själv aldrig använt, bara sett i storproduktion hur 
de funkar, så jag tittar nyfiket över axeln. Passar också på att provköra en sats själv och det var 
lite skoj. 
 
Det hörs ett vinande, surrande tjut från fiskspisen. Kannmixern låter fel. Kalle rusar dit och 
monterar den rätt igen. Den låter fortfarande illa, men inte lika illa. Så nu kan de mixa 
jordärtskockssoppan så att den blir slät och fin. Sen är det bara att hälla tillbaks soppan i grytan, 
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smaka av och ställa den på distansringen25 så att den håller sig varm men inte bränner i botten. 
Kalle går in i styckboden, jag stannar kvar vid soppan. Jag kollar med eleven om hon hade fattat 
det där med distansring, det hade hon. Soppan var god, mycket god! 
 
Jag hittar Kalle i styckboden. Där står han och skalar lök. Helt onödigt kan tyckas. Jag tänker att 
han behöver en liten tidslucka, göra nåt monotont med fingrarna för att nollställa hjärnan och få 
tillbaka fokus på det som är färdigt och det som fortfarande är kvar att göra innan vi själva sätter 
oss för att äta. Elever kommer förbi med allsköns frågor om ditt och datt medan Kalle skalar 
lök. Den eller den kantinen till soppan när den skall serveras? Toppredning eller bottenredning 
till såsen? Hur länge skall frallorna jäsa? Med eller utan duk? I stick eller i jässkåp? Alla frågor 
besvaras med korta tydliga instruktioner, fortfarande i imperativform, fortfarande utan att på 
något sätt vara ohövlig. 
 
Klockan är10:00 Kalle lämnar styckboden och lökskalandet för att i snabb följd: 
Först till såsen och vaka lite så att redningen blir bra och lagom såsig. Kollar soppan en gång 
till. Fan vad god den blev. Tumme upp på den! Förklarar snabbt för en elev om hur han skall 
sautera de blancherade morötterna i smör och bara lite vatten när de skall fram på beställning. 
Eleven tvekar lite men Kalle lovar att han kommer att fatta när det är dags (vilket eleven också 
gör senare). Hackar upp dillen lite lagom mycket och lagom fint till hollandaisesåsen. Visar hur 
man skär en potatis till pommes frites. Förklarar också hur man tillagar pommes frites. Först 
blanchera i olja på måttlig temp 140grader och sen slutfritera på 180 tills de är gyllene och 
krispiga. Sen snabbt till fritösen och kollar om den är på och att oljan är schysst. Konstaterar 
med en lätt suck att det snart är dags för 100-milaservice med oljebyte. ”Jaja, det är sista dan 
som den skall användas för i år så det får gå.” 
 
Klockan är 10:12. Tillbaks till morotskillen som nu hackar persilja. Ser lite avigt ut, så Kalle går 
in och styr upp knivtekniken och förklarar vad man skall tänka på när man hackar persilja så att 
inte fingertopparna följer med. Tillbaks till fritösen för att blanchera pommes frites. 
Avslutar gräddsåsen och uppmanar eleven att sila av den genom en chinoise i en kantin. 
Samtidigt ropar någon från servisen och undrar vad det är som gör att den franska chokladtårtan 
är fransk. Kalle släpper såsen och reder ut begreppen med servitrisen. Jag stannar kvar vid såsen 
och hjälper henne att sila av den. Det är lättare att vara två när det är mycket sås som skall silas 
av. När chokladtårtans mysterium är utrett kilar Kalle in i bageriet och kollar att allt är på bana. 
Det är det förutom att hallonsåsen är för tunn och behöver redas av lite grand.  
 
 
Klockan är 10:25. Kalle tar själv tag i stora golvskrapan och rakar ner lite spill och slask i 
golvbrunnen, tar ett par andetag, tittar på klockan och ropar ut ”NU ÄR DET LUNCH!!” Alla 
avslutar det de håller på med och kilar iväg för lite välbehövlig lunch som idag är stekt fläsk 
med löksås, tillagad av klassen som idag har storkök på schemat. 
 
Klockan är 11:15 Lunchrasten är slut och alla är tillbaks i köket igen. Det känns att service har 
kommit ännu lite närmare. Pulsen ökar, tempot blir lite högre, lite mindre flams, lite mera fokus. 

 
25 En järnring (av olika tjocklek) som man lägger mellan grytan och hällen för att får en luftspalt 

emellan så att inte soppan bränner vid lika lätt. 
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Samtalstonen eleverna emellan har ändrats sen innan rasten. Nu är det korta instruktioner och 
korta frågor och svar, - även eleverna emellan. Bara fakta, ingenting som inte har med den 
stundande servicen att göra. Även Kalle ökar tempot ett snäpp till och avverkar i snabb takt: 
 

• Kollar att potatisen till varmrätten är på. 
• Ser till att köttspisen markerar26 45 kött.  
• Ser till att fiskspisen markerar 30 fisk. 
• Ser till att brödet kommer ut i en stor korg till matsalen. 
• Kollar att killen som skall slå hollandaise har allt under kontroll den här gången. Det har 

han. Reduktionen är ok. Kör! 
• Instruerar tjejen på vegetariska lite snabbt hur hon skall få ihop en juste tomatsås. Hon 

låg steget före och visade stolt upp såsen. Kalle godkänner och berömmer. 
• Försäkrar sig om att pommes fritesen är blancherade. Jajamensan, de ligger förfriterade 

på ett bleck. 
• Visar upplägget på hur en dessert skall se ut. Då kommer det fram. Hallonsåsen har 

blivit hallonkräm, en mycket tjock hallonkräm. Det visar sig att eleven hade vispat ner 
lite potatismjöl i den kalla såsen, men den hade inte blivit tjockare för det, så han tog 
lite till och lite till. Då hade någon annan elev påmint honom om att potatismjöl bara 
reder när vätskan är varm. Alltså på med såsen på spisen och koka upp. Detta med 
resultatet att när såsen börjar reda sig blir den tjock; som en riktigt tjock kräm. Nu 
kliver Kalle in. Han rusar iväg till ett förråd och trollar fram en dunk röd saft. Häller en 
skvätt i en kastrull, på med lite vatten och kokar upp och reder av med lite av 
hallonkrämen. Kyler sen snabbt ner i ett kallt vattenbad. Jag tror inte eleverna ens hann 
reagera innan såsen var på spisen. 

• Uppmanar alla att valsa av sina bänkar och få undan all skit som inte ska vara där under 
service. 

• Visar hur han vill ha upplägget för köttet. Gurka och morot klockan 12, köttet klockan 
6. Nappera27 med sås. Lite hackad persilja på topp. Potatis i en skål vid sidan om. 

• Visar hur han vill ha upplägget för fisken. Ratatouille och bönor i en hög klockan 2, 
fisken på skrå, en citronklyfta vid sidan om, sås på fisken och en dillvippa på topp 

• Vispar till soppan som har fått lite skinn. 
• Nu är snabba saftsåsen kall så han visar upplägget på en dessert också. (Tårbit med 

spetsen mot kl 5. Lite chokladsås som glacering på toppen. Spritsa grädde till höger och 
hallonsaftsås till vänster. 

• Sen till killen som skall stå i luckan28 och ta emot bongar. Förklarar hur man läser och 
ropar ut en bong, så att det blir rätt och riktigt om det är mat som ska fram eller om det 
är mat på vänta. 

 
Klockan är 12:00. Allt är på bana och gästerna har börjat droppa in sedan en halvtimme tillbaks. 
Killen i luckan ropar ut beställningar och de olika spisarna repeterar det som hör till just deras 

 
26 Tar fram allting, försteker köttbitarna så de är 75% klara, mäter upp lagom mycket 

morotsslantar i en stor sauteuse, knådar till 45 st små gurkhögar på ett bläck. Tar fram och kollar 

att tallrikar är rena och varma 

27 Nappera är när man häller lite sås som en duk över köttet kommer av franskans Nappe=duk 

28 Bänken i köket där servisen lämnar in sina beställningar och där maten går ut. Den som står i 

luckan är den som leder arbetet i köket och ropar ut alla beställningar till de olika spisarna, vad 

som ska fram nu och vad som är beställt men som står på vänta. Det är mycket som skall 

synkroniseras. 
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spis. Det flyter på bra. Kalle håller sig lite i bakgrunden och övervakar, beredd att hoppa in om 
någon är på väg att köra i diket. 
 
Klockan är 12:30. Den stora beställningen går fint. Tjugoen fisk och trettien kött. Lugnt 
metodiskt. Precis sådär härligt som det bara kan vara i ett kök när alla har hittat rytmen. Det 
bara flyter på. Ingen står i vägen för någon annan.  
 
Servisen kommer in och säger att brödet är slut. PANIK! Kalle kliver fram och tar tag i 
taktpinnen, ”Vafan är det som händer” frågar han med hög röst och slår ut med armarna. ”Ni 
fick ju över nittio bullar och vi har inte haft mer än femtio gäster än. Hur svårt kan det va att 
lägga upp ett bröd per person?!!” 
 
Sen kommer nästa oväntade grej från servisen. ”Soppan är slut!” Om Kalle var lätt irriterad 
angående brödet så blev han inte gladare nu. Men som den erfaren kock han är, tar han tag i 
situationen, pekar på en elev i taget och ger order. ”Du hämtar två liter grädde. Du hämtar en 
flaska med kycklingbuljong från förrådet. Du hämtar potatismoset som står i stora kylen. NU!” 
Eleverna fattar att nu är det allvar och det går mycket fort att få fram det begärda. Kalle tar plats 
vid spisen och trycker fram en potatissoppa på noll och ingen tid alls som han skarvar med det 
sista av jordärtskockssoppan så att den fortfarande har någorlunda rätt smak. 
 
Nu är det dags för det mindre av de två stora förbokade sällskapen. Maten går ut på samma 
lugna säkra sätt som vid förra beställningen. Flytet hänger kvar.  
 
Sen när det är sju åtta gäster kvar då tar potatisen nästan slut, men det hade Kalle redan på känn, 
så nu kör vi ut potatiskakan som blev över från häromdagen.  
 
Klockan är 12:55. Lunchen är i princip över. Kalle pushar kondisgruppen att lägga upp de sista 
desserterna till förbeställningarna och få fram tallrikarna i luckan. Eleverna är trötta efter 
service, det märks. De har jobbat bra, de har klarat den stora beställningen med bravur. Nu är 
det städningen kvar. Städningen går segt. Kalle manar på och tonläget blir lite högre. ”STÄDA! 
Kom igen nu!” 
 
Nu kommer en servitris in och säger att det fattas en portion kött till sista stora sällskapet. Alla i 
köket är säkra på att de har skickat ut exakt så mycket mat som är beställt och servisen vet att 
det inte är fler gäster än vad som är uppdukat för. Då kommer en portion fisk tillbaks in i köket. 
Någon gäst hade alltså fått kött istället för fisk och den siste gästen ville absolut inte ha fisk. 
Servisen hade serverat fel mat till fel person, men köket får rädda situationen, som vanligt. Kalle 
rycker in igen. Han tar två noisetter och delar dem i fyra tunnare skivor, trycker dem i 
stekbordet med lock och tyngd över. Vips så är sista köttet klart, snabbare än vad eleverna hann 
rulla en gurkboll, sautera en näve morötter och få fram en portion potatis i en skål. 
 
 
Klockan är 13:15. Service är helt klar. Chipsen (5 kg) är på bana, fudgen är klar och står i 
svalen. Quichepajen har fem sju minuter kvar i ugnen och kondis kör ut de sista efterrätterna. 
Kalle tar en kort paus och snackar ihop sig med en kollega om det stundande julbordet.  
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Klockan är 13:17. Kalle kollar diskvagnen och konstaterar att någon har lagt dit vassa knivar 
vilket är en styggelse i ett kök. ”Alla vassa, skärande och stickande verktyg diskar man själv! 
Direkt!, ryar Kalle med en märkbart irriterad stämma” 
 
Klockan är 13:30. Kalle instruerar, visar och berättar hur man vaskar av en spis utan att bränna 
sig och utan att det går en säkring. Hans kroppsspråk säger mig att det inte var första gången 
han har gett den föreläsningen. 
 
Klockan är 14:20. Städningen är ännu inte klar ännu och irritationen stiger. Eleverna är trötta 
och vill ta rast. Kalle vill att det skall bli klart så att de kan ha eftergenomgång och bli klara 
innan klockan tre. Kalle drar liknelsen med att städa ett kök och att tvätta håret. ”Man kliver väl 
inte ur duschen innan håret är rent och man har sköljt ur allt schampo? Det är samma sak i ett 
kök, du kan inte kliva ut innan allt är rent och golvet skrapat och golvbrunnarna är rena!” 
 
Klockan är 14:30. Slutgenomgång. Köket är äntligen rent. Kalle är nöjd med dagen och 
elevernas prestation. Det har gått bra! Det har uppstått några oväntade situationer men de har 
alla lyckats lösas: 
 

• Det blev lite fel med reduktionen till hollandaisen 
• Chokladsåsen blev kräm 
• Soppan tog slut 
• Brödet tog slut 
• Potatisen tog slut 
• Felbeställd mat 
• Hallonkräm istället för hallonsås 
• För lös deg 
• För lite deg 
• Knivar i disken 
• Och säkert några saker till som ingen märkte 

 
En bra dag kan man säga utan några större överraskningar. En bra dag på jobbet helt enkelt, 
gästerna är nöjda. Eleverna är nöjda. Kalle är nöjd. Jag är jättenöjd. 
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Bilaga 2. Deltagande observation 2. Årskurs 3. Den 16 december 
2010 

Nu hittar jag ju in så jag kom på plats till 0710, bytte om till kockkläder och tog en fika med 
dem som hade kommit, Erik, Hasse, Jonny. De hade alla läst fältanteckningarna jag hade 
skickat dem från förra gången jag var där. De var alla rörande överens om att det var en mycket 
bra beskrivning av den verklighet som de lever i, med stress, snabba beslut, hålla koll osv. 
Balansgången mellan att vara lärare och att driva restaurang. ”Lärarna därinne [teorilärare] 
borde läsa så att de fattar hur mycket det är”, sammanfattade Erik det hela med. 
 
Samtalet fortsatte sedan vidare på elevernas förkunskaper, logiskt/abstrakt tänkande och hur 
dessa har minskat genom åren. Framför allt märks det på fingerfärdighet och på koordination. 
Även styrka, uthållighet och kondition har blivit sämre. Slutsatsen blev i alla fall att det nog 
beror på att vi på vår tid lekte med lego och mekano. Det gav oss fingerfärdighet och en 
tredimensionell praktisk förmåga. Vi hade heller ingen miniräknare utan det var papper och 
penna eller huvudräkning som gällde. Idag är mekanot och legot utbytt mot SIMICITY där de 
kan skapa virtuella världar, men få ihop ett pepparkakshus, det är en annan femma. Sen så är det 
väldigt få som kan räkna annat en enkel addition i huvudet. Procenträkning och division går 
fetbort. Återinför utantillkunskapen på multiplikationstabellen!!! 
 
07:45 
Matsalen. Sitter med köksklassen som ska köra dagens julbord (ca 150 pers). Det är en ÅK 3 
och det är fjärde dagen i rad som de kör julbordet nu, så de är alla intrimmade på vad det är som 
ska göras och hur mycket ungefär som ska fixas av varje rätt. 
 
Det är just nu 10 elever som har kommit, en saknas, men är på ingång. Han har fastnat i 
snöyran. Eleverna sitter och fikar och småpratar. Det är en bra stämning i gruppen alla är med i 
samtalet och många skratt hörs. Samtalstonen är hjärtlig och de skämtar om och med varandra. 
Jag hör ingen prata om dagens göromål, utan det är bara andra saker det prats om. Jag tolkar det 
som att gruppen har läget under kontroll. De vet vad som skall göras, hur och när. 
 
08:00 
Den sista eleven kommer in, ingen tillrättavisning eller pikning utan bara ett litet ”ursäkta att jag 
är sen” som besvarades med en nick. Eleven lämnar också in en skriftlig uppgift; Min egen 
restaurang. Hur skulle din restaurang vara om du får drömma, inredning, läge, inriktning, meny 
osv… Det var trevlig läsning, tycker jag, efter att ha snabbläst det. 
 
Jag förklarade också mitt syfte för klassen, varför jag var där och många av eleverna log 
igenkännande när jag kom till biten om hur man som kökslärare växlar mellan lärarrollen och 
köksmästarrollen. 
 
8:13 
Fikat är slut och alla är i gång i köket. Kalle går runt, inte springer som förra gången, och 
egentligen bara stämmer av att allt är på bana. Kollar av vad som finns i servicekylarna och vad 
som behöver kompletteras.  
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Det är mycket lugnare i köket idag än förra gången, trots att det är nästan dubbelt så många 
gäster. Där ser man tydligt hur mycket eleverna utvecklas mellan tvåan och trean när de ha fått 
vara ute på praktik eller sommarjobbat några veckor på krogen. Känslan är snarare att det är 
en väl fungerande köksbrigad som är i köket och kör av ett julbord, snarare än att det är en 
klass under utbildning. Det märks så tydligt på hur de jobbar och framför allt hur 
kommunikationen flyter på; både mellan elever/elever och mellan elever/lärare. Jag upplever 
det mer som kollegiala instruktioner och klargöranden än kunskapsförmedling. De är alla 
införstådda med vad som skall göras och hur det skall göras. Instruktionerna är snarare av 
logistisk karaktär typ "ta revbenen i den eller den kylen först". Vad och hur de sen ska göra med 
revbenen är självklarheter. Erfarenhet leder till frihet under ansvar. 
 
Jonas, den andre läraren bockar av dagens grönsaksleverans. Han lämnar över några knippen 
dill till fiskspisen och säger med lågmäld vänlig röst ”Ser ni till att dillen kommer i vatten sen?” 
Responsen var omedelbar. Direkt plockar eleven fram en lagom stor kanna och sätter dillen i 
vatten.  
 
Jag ser det som ett steg in på LPP-banan. Korta kommandon som verkställs omedelbart. Inga 
förklaringar krävs, det bara händer. Jämför med förra observationen då Kalle ”gav order” ena 
minuten bara för att själv få avsluta görandet några minuter senare (tex deg, morrötter, hacka 
dill osv.) 
 
8:20 
Lutfiskkillen är lite tveksam om lutfisken kommer att räcka eller om han skall lägga ytterligare 
några i blöt. ”Det är gränsfall” svarar Jonas. ”Börja med att fördela det du har på fyra bläck, sen 
ser vi.” 
”Ok” svarar eleven och delar med säker hand upp fisken så att det blir fyra bläck med lika 
mycket i varje. 
 
8:23 
Kalle är inne i bageriet. Han står där med tre djupa bleck fyllda med deg som skall bli till 24 st 
vörtlimpor som är beställda och skall levereras senare i eftermiddag och instruerar en elev om 
hur att ta hand om degen. 
 
Kalle : Här är deg till vörtlimpan till beställningen i eftermiddag. 
Elev: mm. 
K. Du behöver inte attackknåda, bara forma till dem lite. Jag visar en. 
E: Mmm. 
K: Gör ett moment i taget. Ta ut 700-grammare. Sen knådar du och lägger på plåt. Sen jäser du 
till dubbel storlek. Ute. 
Eleven nickar till svar, för att visa att han fattar. Han röjer snabbt av det sista han har framme på 
bakbordet och tar genast itu med vörtlimpan. Väger upp alla limpor. Formar sen till dem och 
ställer dem i sticket att jäsa. Han jobbar lugnt och med säkerhet. Varje gång han ska måtta upp 
700 gr degämne, slår det inte på mer än +-10 gram. Jag är imponerad. 
 
8:40 
Det är en lugn men samtidigt effektiv stämning i köket. Alla spisar är på bana och jobbar på i ett 
stadigt tempo utan att varken stressa eller sacka efter. Som tåget ungefär, när det funkar. 
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Köttbullar, prinskorv revbensspjäll är alla markerade och någonstans i processen på väg mot 
färdiga på köttspisen. Lutfisken är just på väg in i ugnen för att ångas. Bechamelsåsen är på 
gång. Likaså är alla olika varianter på strömmingslådor på gång. Alla är de upplagda och väntar 
på sin tur i ugnen. Kallskänken som är den station som har mest att göra på julbordet har också 
allting under kontroll, laxar, sillar, patéer, syltor, sallader, ägghalvor mm. I bageriet är de sista 
vörtlimporna snart färdiga. Julgottisar och tårtor är på väg fram ur kylarna. Precis när det sista 
bläcket med vörtlimpa åker in i sticket så kommer det som ska ut på dessertbordet fram för att 
skäras upp och läggas upp på fina fat med brutna servetter. Ingen tvekan här inte, allting rullar 
på som på löpande band. 
 
Återigen får jag känslan av att det är ett väl fungerande arbetslag som river av ett julbord, mer 
än att det är en klass under utbildning. Det är i och för sig en årskurs 3. De har ett år till i 
ryggsäcken jämfört med eleverna på mitt förra besök. De har varit ute på en vända APU och de 
flesta har även jobbat på sommarlovet på olika krogar. Samtalstonen är kollegial både mellan 
eleverna och mellan lärare och elev. Korta meningar i imperativform men ändå med respekt 
och vänlighet. Eller så är det korta direkta frågor som besvaras med Ja eller Nej. Inte alls i 
syftet att hålla nåt korsförhör, utan som en försäkring om att allt är på bana och att gästernas 
förväntningar skall mötas och helst överträffas. Alla är fokuserade och jobbar mot ett 
gemensamt mål. Det är flow i köket. 
 
Det är så lugnt idag i köket (trots att det är 150 gäster) att Kalle kan ta med sig sina två döttrar 
som båda är i dagis/förskoleålder. De är mycket arbetsvilliga och viker flinkt näckrosor av 
servetter. 
 
11:00 
All mise-en-place29 är klar, eleverna själva äter sin lunch. När de sen är färdigätna och 
färdigfikade så ställer de ut julbordet. Det går hur smidigt som helst och allting är klart och 
uppdukat i tid. Som allti d på julbord så hänger köket på hur mycket förarbete man har gjort om 
service skall bli lugn eller kaos. Den här klassen hade verkligen allting under kontroll, så själva 
servicen var mer en transportsträcka tills det var dags att städa än någonting annat. Vid 13:30 
känner jag att jag har fyllt min dag. Mer än så här kommer det inte att bli. 
 

 
29 Förberedelsearbetet som  måste görs innan gästerna kommer. Ordagrant sätt-på-plats. 
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Bilaga 3. Deltagande observation 3. Årskurs 2. Den 11 februari 
2011.  

0710 
Kommer in i god tid innan. Blir välkomnad av kollegorna. Känner mig välkommen, mer som en 
jämbördig kollega mer än en observatör som är där för att studera deras arbete. Byter snabbt om 
och tar en fika med Hasse, Jonas, Kalle och Erik.  
 
0730 
Kalle har förberett frukost för eleverna, kaffe, gröt, smör och bröd och ost. Eleverna kommer in 
pö om pö och tar för sig. Käkar gröt och pratar lite mat-TV och ditt och datt. Känns mer 
kollegialt än förra gången jag var här. B. fyller 18 idag men är för trött för att vilja bli firad. 
Eleverna ringer själva runt och kollar var eftersläntrarna är någonstans och hur länge det dröjer 
innan de är på plats. 
 
Sista passet i köket idag. Nu är 8 veckor klart. Eleverna har själva komponerat dagens meny 
 

 
^ 

Toast Skagen 
eller 

Sniglar i vitlökssmör 
 

Tomatsoppa med örtcreme 
eller 

Crepes med stuvade champinjoner 
 

Grillad lax med färsk pasta, spenat och mozzarella 
eller 

Spenat och pepparrotsöverbakad gös. Dill citron vvs 
 

Baconlindad Kyckling m currysås, stekt banan och jordnötter 
eller 

Hamburgertallrik 
 

Vaniljpannacotta, Jordgubbsgelé och choklad 
eller 

Hallonsoufflé 
 
Därutöver har bageriet att göra… Dagens bröd, Kuvertbröd, Cheesecake, Kanelbullar 50 st, 
Semlor 60 st. 
 
Betydligt längre meny än förra gången jag var här.   
 
Hela genomgången går mycket smidigare idag. Mycket mindre instruktioner, bara avstämning 
av vad som finns och vad som behövs kompletteras.  
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Inte mycket lärare längre, mer av kökschef som kollar av. Det påminner mer om när jag besökte 
åk 3 förra gången än den här klassen vid första besöket. Stämningen har blivit mer kollegial. 
 
0810 
Alla är på plats och håller på med sitt. Betydligt högre fokus nu är förra gången. Alla jobbar på 
med sitt och det känns som att de har koll på läget.  
 
Kalle har tre bleck med torrt bröd som skall rivas, men eleven vet inte riktigt hur. Hällden30 
skall monteras… Hmm Kalle får fundera lite och slår en lov runt köket innan han tar itu med att 
visa hur man monterar en Hälldemaskin. 
 
08:17 
Kalle monterar ihop Hällden men hittar inte säkerhetsploppen…. Frågar en kollega som visar 
var den hålls gömd. Sen rivs det bröd för glatta livet. 
 
8:30 
Tjejerna som skall baka kuvertbröd har tagit fel degkrok till degblandaren (för liten?). 
Egentligen fattar de inte det direkt, men de ser att degen inte uppför sig som vanligt i blandaren. 
Behöver lite styrning för att komma loss och lösa problemet; alltså hämta rätt krok. Sen blir 
degen knådad bättre. Får justera med lite mer mjöl bara. 
 
8:37 
Dags för oljebyte på fritösen. Tjejen konstaterade redan igår att den var gammal och behövde 
bytas. 
Kalle: Men byt oljan då, Du sa ju igår att det var dags 
Tjej: Varför? 
K: Du står på kött och du har själv konstaterat att det är dags. Sätt fart! 
 
Lite motvilligt gör hon det, men det går bra när hon får lite hjälp av en kamrat. 
 
8:39 
– Kanelbullar? Frågar en tjej i bageriet och ser vilsen och frågande efter Kalle. 
– Ni har ju recept i pärmen, svarar Kalle. 
– Tappat bort… 
– Men om ni sliter ut recepten ur pärmen och inte sätter tillbaks så får ni skylla er själva. 
 
Så bläddrar Kalle lite i alla fall i alla lösa papper och hittar inte mindre än tre recept på 
kanelbullar och väljer ut ett av dessa efter en snabb koll och ger det till tjejerna. 
 
– Så, sätt fart nu! Gör dubbel sats; på en liter mjölk alltså! 
 

 
30 Hällde är ett fabrikat som gör köksmaskiner i det här fallet en maskin för att riva, srinla skära 

grönsaker osv. 
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Kalle och jag får en egen liten paus och jag frågar hur eleverna har utvecklats på de här 8 
veckorna.  
– De börjar ta mer egna initiativ och det blir lite roliga fel som när de gjorde fyllning till semlor 
och höftade med bittermandelextraktet. Typ 500% för mycket *ler*. De är som små barn som 
precis har lärt sig gå. Måste hålla koll på dem hela tiden, men om de inte får prova så lär de sig 
ju ingenting. 
 
8:50 
Visar hur pilotlågan på gasgrillen funkar och har en liten genomgång om hur gasspisen funkar 
och lite säkerhetstänk som man måste ha när man jobbar med öppen gaslåga. 
 
8:52 
Kollar till temperaturen på degvätskan till kanelbullarna, OK, och att tjejerna har kommit igång, 
det har de. 
 
8:58 
En elev frågar efter stavmixern, som ligger alldeles framför honom’ 
– Abre los ojos som vi säger i köket säger Kalle med ett stort leende och hastar vidare. 
 
Killen ser fortfarande ut som ett frågetecken så jag pekar honom i rätt riktning och ger honom 
den svenska översättningen. 
 
9:15 
Cheesecake. Eleven har ett recept för en tårta. Kalle förklarar hur de skall gå till väga för att få 
till det i portionskoppar istället för en stor tårta som man skär i bitar.  
Terminologin och bemötandet är snarare kollegial än lärare-elev. Jag får känslan av att det är 
en KM som pratar med sina kockar mer än en lärare till en  elev 
 
– Hur många sniglar? Kastar någon ur sig som en fråga. 
– 30 st räcker. Resten äter vi upp själva sen när dan är klar. 
 
9:20 
En elev har en undran om varför den mesta maten blir bättre dan efter, godare om den får stå 
och dra till sig. Kalle tar diskussionen och menar att det inte alltid är så att allt blir bättre i 
morgon. Grytor och frikasséer ja, men det är säkert ännu mer grejer som inte vinner på att vila 
över natten. 
 
9:25 
Kalle tittar snabbt förbi på köttspisen och frågar om sallad, gurka och tomat är schyssta som 
garnityr till hamburgarna. Han får ett jakande svar. Men efter att ha lyft på plasten på tallriken 
där gurk- och tomatskivorna ligger så konstaterar han att de har stått för nära kylelementet och 
har frusit. ”Gör om, gör rätt!” Inga hårda ord, bara ett lugnt konstaterande. 
 
En stor påse med frysta bönor som har stått på bänken i en kvart nu blir också föremål för en 
snabb order om att det som inte ska vara framme på lunchen snabbt måste in i kylen.  
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Killen som håller på med tomatsoppan frågar mig om den är bra. Jag vänder på frågeställningen 
och vill veta vad han själv tycker. Jag försöker få honom att göra själv och vara stolt över sitt 
arbete. Försöker få honom att lita på sina egna sinnen. Det är ju till slut ändå han som måste stå 
till svars för resultatet. 
 
Två elever håller på att bygga ihop smörgåstårtor som skall ut i kaféet efter lunch. Kalle går 
förbi och tipsar om att det är lättare att bygga en tårta om den står på smörpapper. Den blir 
lättare att vrida, vända och snurra då. Eleverna undrar lite vad de skall ha för fyllningar. Kalle 
svarar att nu måste de fatta egna beslut. Tänk först, se vad som finns och planera därefter. Sen är 
det bara att bygga och garnera. Köttiga? Fiskiga? Veg? Eller en av varje? Kalle susar vidare och 
jag står kvar och tittar en stund hur tårtorna växer fram. Det ser riktigt bra ut. 
 
09:32 
Nästa gång jag kommer ifatt Kalle så står han och några elever med lite mozzarella framör sig 
som ska användas i dagens matlagning. Den ena är en äkta handgjord buffelmozzarella, och den 
andra en industrivariant gjord på komjölk. Det är stor skillnad på smak, lukt, konsistens och 
pris… Kalle berättar en liten anekdot om när han jobbade i New York och de gjorde egen 
mozzarella på den krogen. Jag fick intrycket att just det gick eleverna förbi, trots att det kunde 
bli en spännande liten föreläsning. De var fullt upptagna med att bli klara med alla förberedelser 
inför lunchen. Här och nu fick vi nöja oss med att konstatera de uppenbara skillnaderna de två 
ostarna emellan. 
 
9:40 
Doppa rågbröd i frö… Här har tjejerna inte riktigt koll på läget, eller så vill de bara få 
bekräftelse på att de gör rätt när de skall pensla och fröa kuvertbröden till dagens beställningar. 
Kalle går in och ta över för en kort stund och visa hur man penslar och fröar småfrallor innan de 
ska gräddas.  
 
9:45 
Sista lagret på Cheesecaken måste vägas!!  Det funkar inte att höfta!! Grabbarna som håller på 
med cheesecaken klarar inte riktigt att göra om proceduren från en hel tårta till portionsbitar i 
huvudet. Nu håller de på med sista glaze-lagret. Uppenbarligen så har de höftat till 
proportionerna mellan Philadelphia, hallonpuré och florsocker. Kalle går in och styr upp. 
 
–Hur mycket philadelphia ska ni ha? 
– 200 gram 
– Hur mycket fanns det i burken från början? Ni tog ju en obruten. 
– 1,6 kg, kom de fram till efter att ha läst på burken 
– Hur mycket har ni tagit då? 
– 200 gram…. 
– Och hur mycket skall det då vara kvar i burken? 
– 1400 gram kom de fram till efter lite dividerande. 
– Hur mycket är det kvar i burken? Det är inte 200 gram som är borta. Det är bara att ta fram 
vågen och gräva ur osten och väga. 1,4 kilo skall tillbaks i burken, resten skall ni göra glaze på. 
Gör om, gör rätt. 
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Grabbarna ser lite molokna ut, men gör som Kalle har sagt till om. De andra ingredienserna i 
receptet var volym eller styckemått så det blev lättare… 
 
10:00 
Hur pillar man till ravioli hör hand så att de blir jämna, tajta och fina? Eleverna har kommit så 
långt att pastadegen är klar och kavlad i en lång tunn platta. Nu är det dags att placera ut kluttar 
med fyllnig, måla med vatten och spänna över nästa degplatta och trycka till. Det finns ingen 
kokbok i världen som kan med ord beskriva hur man gör. Det är bara att titta på Mäster och 
försöka göra likadant själv. Kalle visar den första. Eleverna försöker själva därefter. Kalle hastar 
vidare och jag står kvar och tittar hur eleverna kämpar på med att få lagom tjocka och helt tajta 
ravioli utan luftbubblor. Inte helt lätt, men de får till det ganska bra ändå. 
 
Samma kille som gjorde tomatsoppan står nu och kokar pasta (färsk egengjord) som vi skall äta 
till personallunch tillsammans med en hjortgryta. Han vill veta om jag tycker att pastan är klar. 
Återigen manar jag honom att lita på sina sinnen och känna efter själv: Är det så här jag vill ha 
min pasta? Om ja, då är det bra. Om nej, vad fattas? Fixa till. 
 
LUNCH!!! 
 
Tanke: 
Tydligt att det är mycket mer kockjargong än vid förra besöket. Mer ironi och lite ledigare 
språk, mer kollegialt än lärare-elev. 
 
12:20 
Lunchen är igång nu. Kalle har tagit ett kliv tillbaka. Det är ju sista passet i köket, så nu ska 
klassen få visa att de fixar att köra service själva, utan hängslen och krockkudde.  
 
Jonathan står i luckan helt själv idag. Han ropar ut alla beställningar och spisarna svarar. De 
allra flesta har fattat tågordningen och lystrar till det som berör deras egna rätter. Några har 
ännu inte knäckt koden mellan ”Beställs”, ”Beställs och fram” och ”Fram” och det är också de 
som tappar fokus och orsakar det lilla grus i maskineriet som uppstår när fyra bord skall köras ut 
samtidigt. 
 
Både jag och Kalle ser att servisen tar ut mat till fel bord. Vi tittar på varandra men säger inget 
till eleverna, det här får de lösa själva. När felet uppdagas att den ensamma gästen på bord 4 fick 
motsvarande två portioner och att de två gästerna på bord 11 fick dela på en portion så blev det 
bråttom att få fram en supplement kyckling. Nu hade iallafall minst en elev fattat hur man trollar 
fram en portion kyckling med knäna… Full fart i stekbordet med en bunke över och vips hade 
även bord 11 fått sina två portioner. Pinnen på bord fyra blev också mätt och nöjd kan väl 
tilläggas ☺ 
 
I övrigt flyter lunchen på mycket bra. Klassen har utvecklats enormt på den här tiden. De har 
gått från att vara en grupp förvirrade elever till att bli något som faktiskt kan liknas vid en 
köksbrigad. Det funkar. 
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När service är slut vid strax efter ett så måste jag tyvärr kila vidare. Andra uppgifter måste också 
göras, så i dag hinner jag inte med eftersnacket och genomgången, men jag är övertygad om att 
Kalle bara har gott att säga om klassen idag och hur de har utvecklats under den är perioden. 
 
Det som slår mig mest är hur Kalle har ändrat sitt förhållningssätt mot den här klassen jämfört 
med mitt förra besök Första gången styrde han mycket hårdare och hade millimeterkoll på 
allting. Vid mitt andra besök så var det när Kalle hade en årskurs tre som gjorde sitt sista pass 
på julbordet. Då var han betydligt mycket mindre lärare och stämningen var mer kollegial. Just 
den kollegiala stämningen infann sig även idag. Eleverna har kommit ännu en liten bit på väg 
mot ett fullvärdigt deltagande och blir också behandlade därefter. 

 

Bilaga 4. Utdrag ur Lpf94. Lärarens skallkrav 

Läraren skall  
• utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,  
• stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, 
• organisera arbetet så att eleven 

o utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda 
och utveckla hela sin förmåga 

o upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 
framåt  

o får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling  
o successivt får fler och större självständiga uppgifter och ökat eget ansvar, 

 i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper som 
främjar elevernas lärande, 

 tydliggöra vilka värderingar och perspektiv kunskaperna vilar på och låta eleven ta 
ställning till hur kunskaper kan användas, 

 se till att undervisningen till innehåll och uppläggning speglar både manliga och 
kvinnliga perspektiv,  

 stimulera, handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever med svårigheter, 
 samverka med andra lärare i arbetet på att nå utbildningsmålen,  
 i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter av arbets- och samhällsliv som 

eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång, 
 se till att eleverna tillägnar sig bok- och bibliotekskunskap och 
 i undervisningen beakta resultat av utvecklingen inom ämnesområdet och den 

pedagogiska forskningen. 
 

 klargöra det svenska samhällets grundläggande värden och med eleverna diskutera 
konflikter mellan dessa värden och faktisk verklighet,  

 öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, uppfattningar 
och problemställningar samt konsekvenserna av dessa,  

 klargöra skolans normer och hur dessa är en grund för arbetet samt tillsammans med 
eleverna diskutera och utveckla regler för arbetet och samvaron i gruppen, 

 uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att 
förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och  
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 visa respekt för den enskilda eleven och i det vardagliga arbetet ha ett demokratiskt 
förhållningssätt. 

 
 utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i 

skolan, 
 se till att alla elever oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder får ett 
verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen,  

 uppmuntra sådana elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det,  
 planera undervisningen tillsammans med eleverna,  
 låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer och  
 tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen. 
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