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Sammanfattning 
De som utbildas till kockar inom gymnasieutbildningen har en bred marknad att förberedas för 
och Sverige har ett brett utbud av restauranger från olika kulturella områden i världen men hjälper 
kurslitteraturen i deras ämnen till att förbereda dem för denna mångfald? 
     Syftet med studien är att undersöka kurslitteratur i råvarukunskap och matlagningskunskap för 
de gymnasieprogram som utbildade kockar mellan 1970 och 2001. Studiens fokus är hur litteraturen 
förbereder elever för den stora variationen av matlagningskulturer som finns i Sverige, samt hur 
man beskriver dessa matkulturer i litteraturen. Det är en kvalitativ och kvantitativ studie av 
kurslitteratur över tid som undersöker hur matkulturer omnämns och den kunskap som förmedlas 
genom dem. Det blir dessutom en jämförande studie mellan västerländska och icke-västerländska 
matkulturer. Studien visar mängden områden som omnämns, både som recept och som 
odlingsområden för råvaror, men visar även på hur stor förståelse för olika kulturer som 
läroböckerna förmedlar. 
     Resultatet är att matlagningskunskapsböckerna visar på mycket liten variation kring matkulturer 
medan råvarukunskap visar på en större variation. Den kulturella förmedlingen sker främst i ett 
fåtal böcker och även där är den någorlunda ovarierad. Det största flertalet böcker är antingen utan 
omnämningar av icke-västerländska matkulturer eller visar på bristande variation. I stort är det 
dock europeisk kultur som lyfts fram mer än icke-västerländsk när det kommer till längre 
omnämnanden. Asien, Afrika och Sydamerika syns men omnämns inte lika ofta, eller mycket, som 
de västerländska kulturerna. 
 
Nyckelord: Yrkesprogram Gymnasiet, Läromedelstudier, Matkulturer.
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1.	Inledning	
Denna studie handlar om vilka länder och kulturella områden som nämns i läroböcker för 
livsmedelskunskap och matlagningskunskap på gymnasiets program för blivande kockar. Syftet är 
att ta reda på om litteraturen under utbildning hjälper till att förbereda kockeleverna för det yrke 
som väntar dem. Studien spänner mellan åren 1970 och 2001 och vill belysa hur ämnet 
matinfluenser från icke-nordiska länder har förändrats över en generation. 
     Jag har valt detta ämne då jag tycker att matlagning är mycket intressant och har ett stort intresse 
för andra kulturer. Eftersom jag också studerat historia tycker jag att en studie över tid kan visa 
eventuella förändringar. Skolan bör förbereda elever för arbetslivet och ge kunskaper om andra 
kulturer som gör dem mer förberedda för det breda utbud av restauranger från olika matkulturer 
som vuxit fram i Sverige över åren. Min farhåga innan jag tog tag i ämnet var att all kurslitteratur 
skulle vara ensidigt fokuserad på Europa och framförallt Frankrike. Den franska matlagningen har 
sedan 1900-talets början varit, och är fortfande, mycket inflytelserik och högt respekterad inom 
restaurangvärlden. Jag befarade att läroböcker för livsmedelskunskap och matlagningskunskap och 
i förlängningen lärarna som undervisar i ämnet har varit så präglade av den franska dominansen, 
att de i sin tur fortsätter påverka sina studenter. Därav kom jag på detta ämne och inriktningen för 
denna studie. 
     Tolv stycken läroböcker för livsmedelskunskap och matlagningskunskap som använts på 
svenska gymnasier mellan 1970 och 2001 har studerats och granskats kvantitativt och kvalitativt 
för att plocka ut kulturella aspekter och att speciellt notera all utom-nordiska recept, matlagning 
och råvaror. 
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2.	Bakgrund	
Detta är en studie av läroböcker för livsmedelskunskap och matlagningskunskap för gymnasiets 
yrkesprogram med kockutbildning mellan 1970 och 2001. Granskning av kurslitteratur i ämnen 
som språk eller matematik är vanligt förekommande inom pedagogik och didaktik men granskning 
av läroböcker inom livsmedelskunskap och matlagningskunskap är ovanligare. Jag har hittat en 
studie som studerat om eleverna på yrkesprogram lärt sig det som yrkesarbete kräver. Min studie 
kan öka kunskpen inom detta område och bidra med data för att kunna höja förståelsen för 
praktiska utbildningar. Kockar går ofta direkt ut i arbete efter gymnsieexamen och detta gör 
innehållet i gymnasieutbildning extra viktig för dem. Om dessa studenter ska fungera bra när de 
kommer ut i arbetslivet beror på hur väl utbildningen förberett dem. Läroböcker för 
livsmedelskunskap och matlagningskunskap är en del av detta. Har läroböckerna förberett eleverna 
för sin framtida yrkesverksamhet? Om man som elev med dessa läroböcker som möjligen enda 
hjälp för att veta något om matkulturer skulle komma ut i världen och börja sitt första jobb på en 
sushirestaurang. Kommer eleven att veta något om eventuella råvaror? Kommer eleven att veta 
något om hur sådan mat fungerar, ser ut eller vilken historia den har? Dessa frågor ska denna studie 
besvara. 

2.1	Förberedd	för	yrkeslivet	
Läroplanen sätter ramar för gymnasieutbildningar och eftersom läroböckena studerats under 
perioden 1970-2001 har läroplaner Lgy 70 och Lpf 94 haft inverkan. I läroplanen Lgy 70 står det 
att ”I gymnasieskolan skall eleverna kunna tillägna sig sådana färdigheter och kunskaper, vanor, 
attityder och värderingar som är av betydelse för deras personliga utveckling och för deras 
möjlighet att påverka och leva i dagens och morgondagens samhälle och att där fungera som 
yrkesutövare och samhällsmedlemmar.”1 Och i läroplanen Lpf 94 att” Gymnasieskolan skall med 
den obligatoriska skolan som grund fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som förberedelse 
för yrkesverksamhet och studier vid universitet och högskolor m. m. och som förberedelse för 
vuxen livet som samhällsmedborgare och ansvariga för sina egna liv”2 samt senare i samma läroplan 
”utvecklar kunskaper för ett föränderligt yrkesliv och för att kunna påverka arbetsliv och 
samhällsliv”3. Noteras kan att i den nuvarande läroplanen för gymnasieskolan Lgy 2011 så står det 
” på ett nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan ges möjlighet att uppnå kraven för en 
yrkesexamen som innebär att eleven har uppnått en av branschen godtagbar nivå av yrkeskunnande 
för att vara väl förberedd för yrkeslivet”4. Denna ingår inte i den aktuella studien men visar att 
samtliga läroplaner från studiens utgångspunkt till idag förklarar att skolan har, och har haft, ett 
liknande uppdrag att väl förbereda eleverna för deras framtida yrken. 

2.2	Mattrender:	
För att belysa hur matkulturer och mattrender introducerats i Sverige kan man titta på hur de 
presenterats i mattidningar. Allt om Mat har getts ut sedan 1970 och är sveriges största mattidning. 
I boken ”På svenska bord 1970 – 2000” har redaktör Jonas Helling samlat artikar som visat vad som 
påverkat konsuementer när det gäller ingredienser, rätter och restauranger. Exempelvis öppnades 
den första McDonald's-restaurangen 1973 i Stockholm och 1983 finns det bara runt 10 restauranger 

 
1 S. 12, Skolöverstyrelsen, (1975), Läroplan för gymnasieskolan Lgy70, Stockholm: Skolöverstyrelsen. 
2 S. 7, Skolverket (2006), Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, Ödeshög: Skolverket. 
3 S. 9, Ibid 
4 S. 9, Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, Stockholm: Skolverket. 
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i kedjan. Under 1970-talet öppnades kinakrogar i Sverige som utmanade den franska dominansen 
. Men även andra kulturer introduceras när den första pizzerian startar 1975, och senare under 70-
talet nämns även finare italienska krogar. Pizzerior och italienska krogar trängde undan de kinesiska 
dito under slutet av 70-talet. Grekisk mat introduceras också på 1970-talet i Sverige. På 1980-talet 
kom ny fransk matlagning, sushi, Cajun cooking från New Orleans samt exotiska frukter och 
avokado. Samtidigt börjar en våg av nya produter med italiensk, fransk och mexikansk anknytning 
säljas i matvaruaffärer. 1980-talet handlar mycket om matens kvalitet samtidigt som mat 
medialisereras mer genom t ex matlagningsprogram. I slutet av 1990-talet är ledordet crossover, - 
dvs att kombinera kök från olika regioner.  
     Boken har även ett kapitel om antalet vinproducenter som levererar till Sverige med två 
datapunkter, åren runt 1970 och 1999. Jag redovisar importen för de fem största importländerna i 
figur 1 och 2 nedan. 5 
Figur 1 

 
Figur 2 

 

 
5 S. 14 - 58 Helling, Jonas (Redaktör) (2000), På svenska bord 1970 - 2000. Stockholm: Allt om Mat. 
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Vinimporten till Sverige har mellan år 1970 och 1999 ökat nästan 2,5 gånger i volym och mest vin 
importeras från Spanien. Sverige importerade 13 miljoner liter år 1970 och 30 miljoner liter år 1999 
från Spanien. Frankrike är den näst störta vinimportören 1970 men platsen övertas av Italien år 
1999. 
     Hellings bok visar också på antalet pizzerior och kinarestauranger i Sverige vid olika år. Det 
finns inte en jämförbar statistik då de nämner olika datapunkter och dessutom har sammanräknat 
pizzerior och kinarestauranger vid den första datapunkten. Dock så kan man säga att för pizzerior 
och kinakrogar fanns det runt 1200 stycken 1986 och att det sammanlagda talet är 2800 stycken 
1999. Boken ger en mer jämförbar bild mellan åren 1996 och 1999 där man kan se att pizzeriorna 
sjunker något och kinakrogarna blir fler. Helling visar också på några exempel hur mattrender 
introducerats, tex  ”en orientalisk middag på japanskt vis” i nummer 3/1971 och senare samma år 
”carneasada, stekt kött på mexikanskt vis” (nummer 5/1971). Senare  nämns ”champignons a la 
grecque, gazpacho, kinesiska vårrullar och shish kebab från Turkiet”.6 Helling har tittat på mängden 
importerade matvaror i Sverige samt antal recept i Allt om Mat. Han visar att icke-nordiska 
matkulturer har blivit mer allmängiltiga då de nämns och presenteras i en stor mattidning. 

2.3	Att	studera	yrkesprogram	
Andra studenter som studerat liknande ämnen är ett examensarbete av Annika Fornander och 
Johan Granlunds vid yrkeslärarutbildningen på Linnéuniversitetet 2010, ”Skilda världar? En studie 
av skolans respektive restaurangbranschens krav på nyutbildade kockar”. De studerar vilka krav 
köksmästare och restaurangägare ställer på nyutbildade kockar. De kommer fram till att samtliga 
respondenter tyckte att grundmatlagning är de viktigaste kunskaperna. I övrigt är dock resultaten 
inte särdeles viktiga för just min studie men den studerar värderingar och den undersöker kock-
programmet. Det som berör mitt arbete mest är delarna kring matkunskap och råvarukunskap. 
Båda dessa värden ingår i min studie och som så är den värdefull som hjälp i att ta fram en 
frågeställning och se till hur man tidigare studerat just detta program. 
     Ett annat examensarbete med samma inriktning är en studie av Fredrik Hägerstrand 
Grundläggande matlagning i kurslitteraturen från Linnéuniversitet om kurslitteraturen i grundläggande 
matlagning. Denna undersökning ligger närmare min studie i metod då den just studerar läroböcker 
i matlagninen. Den studerar däremot inte värderingar och attityder och inte heller matkulturer. Här 
finns information om hur man kan utforma metoder och teorier kring litteraturgranskning inom 
det ämne som studien berör. Båda studier är intresserade av vad eleverna lär sig under sin utbildning 
och om det förbereder dem för sitt framtida arbetsliv. Detta är viktigt då även min studie har ett 
liknande syfte. 
     Då min studie är inriktad på läroböcker behöver denna parameter definieras. Den definition 
som studien utgått ifrån är formulerad i Staffan Selanders Pedagogiska texter och andra artefakter för 
kunskap och kommunikation. Utifrån Selanders klassificering så utgör Texter för pedagogik/undervisning 
den typ av läromedel denna studie tittar på. Selander beskriver denna typ av text som texter som 
är skapade för att realisera läroplanen och är anpassad till ett visst ämne7 och som så läromedel 
skapade för undervisning. Alltså omfattar studien läromedel som är gjorda för gymnasiets 
yrkesprogram som utbildat kockelever. 

 
6 S. 73 Helling, Jonas (Redaktör) (2000), På svenska bord 1970 - 2000. Stockholm: Allt om Mat. 
7 S. 220 – 228 Selander, Staffan, (2003) Pedagogiska texter och andra artefakter för kunskap och kommunikation. En översikt över läromedel 
– perspektiv och forskning Bilaga 2 till SOU 2003:15 Läromedel – specifikt, 2003a. 
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     Mot denna bakgrund ska då denna studie dels studera ett material som inte har granskats så ofta 
och försöka besvara om elever blir förberedda för den arbetsmarknad med stor variation av 
matkulturer som väntar dem i yrkeslivet. 
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3.	Litteraturöversikt	
Tidigare forskning av läroböcker för livsmedelskunskap och matlagningskunskap har varit mycket 
begränsad. De studier som jag hittat och använt har endast delvis berört samma område som jag 
har fokuserat på. För att få ett material att utgå ifrån och jämföra med har jag tvingats bredda ämnet 
och göra färre avgränsningar. Studier om kokböcker i allmänhet har använts då studier om 
läroböcker för livsmedelskunskap och matlagningskunskap inte stått att finna. Vidare har jag inte 
hittat något material som rör just gymnsieutbildning för kockar utan utgått ifrån arbeten som 
behandlar yrkesprogram i allmänhet, där en del av dem utgörs av kockelever. 

3.1	Tidigare	forskning	
En studie kring kulturell analys av mat som är av intresse för är en doktorsavhandling av Jonathan 
Metzger I köttbullslandet: Konstruktionen av svenskt och utländskt på det kulinariska fältet (2005). Metzger 
studerar hur mat och kultur skapas genom att studera ämnet genom kokböcker som angreppssätt. 
Metzger studerar svensk mat under perioden 1600-1970 men mer i detalj för 1900-1970. Metzger 
visar att de tre största matlagningskulturer som nämns i relation till den svenska är fransk, italiensk 
och kinesisk. Metzger visar att fram till 1960-talet så var svensk mat något man såg ner på i 
kokböcker och man försökte bättra på den svenska maten med influenser utifrån. Efter 1960-talet 
har dock Europa varit i massiv förändring och att då klänga sig fast vid kulturella markörer så som 
den ”svenska” köttbullen blir då väldigt viktigt. Han pekar till exempel på att kokböcker i Sverige 
efter 1960 blir mer svenskinriktade och att husmanskost blir på modet. Däremot så är det oftast 
snarare författarens idéer om vad som borde vara svenskt som representeras än någon slags 
vedertagen historisk grund. Metzgers metoder och teorier kring kulturer och mat är centrala för 
min studie. 
     Då jag vill studera hur olika kulturers matlagning kommer till uttryck i den kurslitteratur som 
här studeras så måste begreppet matkultur problematiseras. Matkulturer är ett mångfacetterad och 
plastiskt begrepp. Metzger definierar att en matkultur formas i tre steg; ideologi, retorik och diskurs. 
Inom ideologi handlar det om att se maten som spegling av djupt liggande föreställningar och 
tankar om hur världen hänger ihop. En så kallas gramsciansk kulturanalytisk tradition. ”Ideologier 
är enligt detta synsätt språkligt konstruerade system av idéer och praktiker som strukturerar vår 
verklighet”8. Metzger tillägger dock att detta är ett relativistiskt begrepp där man inte försöker 
fastslå något som korrekt eller sant utan endast som ett uttryck. Man studerar som så inte hur sann 
en ideologi är utan hur den uppstått, spridits och vems syften den tjänar. Ideologier i denna 
definition försöker, hela tiden i konstant kamp, skapa grunden för något som sedan kan definieras 
som ”sunt förnuft”. Den andra delen är retorik som förklaras som sättet att uttrycka ideologierna, 
att studera vad som sägs och hur det sägs. Den så att säga manifesta retoriken, hur ideologi och 
historia produceras och reproduceras. Genom att med retorik fastställa sin ideologi så 
hegemoniserar man sin tolkning av kulturen och gör alla andra liknande och konkurrerande 
tolkningar oriktiga eller åtminstone ej trovärdiga. Slutligen så handlar det sedan om diskursen. 
Diskursen handlar om språket och att språk tillsammans med handlingar är det som skapar den 
verklighet vi lever i. Social praktik formas av språklig praktik som Metzger uttrycker det. Till 
exempel så påverkar hur det skrivs om mat sättet som människor lagar mat. Detta faktum är något 
som är ytterst kritiskt för min studie. Saker som ej uttrycks med språk har inget kulturellt värde, de 
är endast omedvetna handlingar. Som exempel använder Metzger köttbullen och visar via den hur 

 
8 S. 34 Metzger, Jonathan (2005), I köttbullslandet: Konstruktionen av svenskt och utländskt på det kulinariska fältet. Stockholm: 
Stockholms Universitet. 
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rätten kan göras så väl ”fin”, ”bonnig” som ”svensk” beroende på hur den laddas med ideologisk 
innebörd via språket.9 För min studie handlar det då om att studera retoriken då det handlar om 
att leta ord som uttrycker en kulturell innebörd. Det finns en viss tolkning av information och då 
det kan handla om längre passager än endast uttrycket av något och dessutom kan texten som 
kulturen presenteras i vara antingen dömande, neutral eller positiv. Så däri kommer en viss tolkning 
av diskursen bakom retoriken men i första hand handlar min studie om letandet av ord. Dessutom 
kan ju mängden kulturer som omnämns vara förfördelad en viss kultur genom sin mängd. 
     Tidigare forskning som rör studier på yrkesprogram är en studie kring yrkesförberedande kurser 
i gymnasiet, Margreth Hills Kompetent för ”det nya arbetslivet”: tre gymnasieklasser reflekterar över och 
diskuterar yrkesförberedande studie. Margreth Hill följer tre gymnasieklasser inom yrkesförberedande 
studier och deras lärare under 1994. Hill studerar främst hur eleverna har upplevt studietiden och 
hur deras sociala förmåga har växt10. Det som dock är mest intressant för min studie är hennes 
teoretiska perspektiv om vad kompetens är och hennes teoretiska ramar som väglett min studie. 
Hill kommer fram till att social kompetens anses extra viktigt i sin studie men det har inte mycket 
att göra med min studie då den handlar om kunskap och förkunskaper. 
     Kunskapsanalysen i min studie tar sin utgångspunkt i Bernt Gustavssons (redaktör) Kunskap i 
det praktiska där Gustavsson dels lägger grunden till vad kunskap är inom praktiska yrken och inom 
Gustavssons bok finns även en del om mathantverk gjord av Inga-Britt Gustafsson och Inger M. 
Jonsson Måltidskunskap och hantverk – i grundutbildning och forskning. Det är en studie som dels är 
filosofisk men också baseras på intervjuer med yrkesverksamma inom mathantverksområdet. De 
kommer fram till att ämnet mat har varit valhänt behandlat tidigare och ansetts oviktigt för 
forskning då det ansetts vara för simpelt samt att författarna anser att de kan ”definiera en måltid 
som ’the eating sphere’, vilket vi uppfattar kan inbegripa våra fem aspekter: rummet, mötet, 
produkten, stämningen och styrsystemet. Inom var och en av dessa aspekter är den praktiska 
kunskapen ovärderlig.” 11  De kommer också fram till att många yrkeskunniga framlägger att 
teoretiska kunskaper måste kopplas till praktiska då detta ger bäst resultat i slutändan. 

3.2	Teoretiska	utgångspunkter	
Min studie tar sin utgångspunkt i Bernt Gustavssons Kunskap i det praktiska som problematiserar 
vad kunskap är och det är hans teoretiska grund som studien bygger på och bestämmer vad som 
eftersöktes. Han går tillbaka till Aristoteles grunder och utgår från termerna episteme 
(kunskapsteori), techne (teknik/praktisk-produktiv kunskap) och fronesis (praktisk klokhet). Han 
säger bland annat att ”En läro- och kunskapsprocess kan sägas bestå i att det som är avlägset och 
främmande görs välbekant…”12 vilket för min studie är mycket intressant då det är vad min studie 
ämnar ta reda på om dessa skolböcker gör med främmande matkulturer. Gustavsson säger också 
att ett demokratiskt kunskapssamhälle måste fortsätta vidga sina vyer och endast genom större 
perspektiv, kunskap och praktik kan samhället och demokratin växa. Enligt Gustavssons 
redogörelse så är episteme den grundläggande kunskapen som man kan räkna som sann och som 
man kan läsa sig till. Techne blir sedan att omsätta denna teori i praktisk handling, men även 
kunskapen som finns inneboende i handlingar. Vidare så handlar begreppet fronesis om att kunna 

 
9 S. 33 - 42 Metzger, Jonathan (2005), I köttbullslandet: Konstruktionen av svenskt och utländskt på det kulinariska fältet. Stockholm: 
Stockholms Universitet. 
10 Hill, Margreth (1998), Kompetent för ”det nya arbetslivet”: tre gymnasieklasser reflekterar över och diskuterar yrkesförberedande 
studier. Göteborg: Göteborgs universitet. 
11 S. 65 Gustavsson, Bernt (Redaktör) (2004) Kunskap i det praktiska. Lund: Studentlitteratur. 
12 S. 8 Gustavsson, Bernt (Redaktör) (2004) Kunskap i det praktiska. Lund: Studentlitteratur. 
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ta den praktiska kunskap en besitter och göra gissningar kring sådant som ligger utanför ens 
kunskapssfär. Med hjälp av de andra kunskapsdelarna kan en då öka sin förståelse och utifrån detta 
skapa större sammanhang med en egen blandning av teori och praktik. 
     Som utgångspunkt kan man säga att det handlar om att utgå från att episteme ligger till grund 
för techne och fronesis. Vilket kan liknas vid som Inga-Britt Gustafsson och Inger M. Jonsson, 
vilkas studie är en del av Gustavssons bok, säger att om man vet varför äggvitan beter sig som den 
gör när man vispar den för att göra en sufflé så gör det en bättre på att göra själva sufflén. Man 
måste veta hur man ska göra (episteme) innan man gör något och att i slutändan veta när något är 
klart (techne) samt att från detta kunna dra egna slutsatser och kanske bygga vidare mot egna 
varianter (fronesis). Med detta i åtanke har studien inriktats på att undersöka hur kulturer 
porträtteras då det är mycket viktigt att ha en bred bas som kockelev i dagens samhälle med så 
många olika restauranger och inriktningar. Som exempel kan sägas att om en elev aldrig läst om 
eller sett fisksås så vet eleven inte att den finns och kan inte fundera på att använda den i sin 
matlagning (brist på episteme). Detta kan leda till stora problem för elever om de hamnar på 
restauranger med "ovanligare" råvaror (brist i techne). Det kan dessutom begränsa eleven i sin 
utveckling av smakbilder och förbättring av maträtter på egen hand (problem att ta saker vidare via 
fronesis). I min studie kommer jag då att tolka epistemisk kunskap som kunskap författarna visar 
och förmedlar om länder och odlingsområden vad det gäller råvarukunskap och om maträtter som 
tilldelas länder/områden genom namn eller skrift om var den/det kommer från. Techne kommer 
i min studie att tolkas som information som författarna visar och förmedlar om hur man tillagar 
rätter som getts någon form av kulturell tillhörighet (vanligtvis via epistemisk kunskap). Fronesis 
tolkas i min studie som att författarna visar och förmedlar kunskap om matkulturer eller 
information bakom maträtterna/ingredienserna som kan ge läsarna kunskap om kulturen som 
maten retoriskt sägs komma från. Detta då sammankopplat med den retoriska modell som Metzger 
använder kring kulturer, som diskuterats i tidigare forskning. 
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4.	Syfte	och	frågeställning	
Syftet med min studie är att studera läroböcker för livsmedelskunskap och matlagningskunskap på 
gymnasiets kockprogram för att se hur författarna skriver om olika kulturer och då specifikt deras 
matkulturer. Detta för att se hur man i dessa läroböcker har tagit sitt ansvar för att förbereda elever 
för sina framtida yrken. Samtidigt har studien inriktats på att studera om en förändring skett över 
tid mellan 1970 och 2001. 
     Studiens frågeställningar är: 

- Vilka utomnordiska länder och utomnordiska matkulturer nämns i valda läroböcker för 
gymnasiets program för kockutbildning mellan åren 1970 - 2001? 

- Hur ser mängden omnämnanden i valda läroböcker ut utifrån de tre kunskapsformerna 
episteme, techne och fronesis gällande andra länder än Sveriges kulturer? 

- Vilka skillnader finns kring nämnandet av kulturer över tid i de studerade läroböckerna? 
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5.	Metod	
Studien är gjord med både en kvantitativ och kvalitativ ansats för att fånga flera olika sorters data 
och ge en mer innehållsrik beskrivning av ämnet. Studien omfattar 12 stycken böcker över ca 30 år  
för att beskriva utvecklingen över tid. Studien utgår från en kvalitativ innehållsanalys med manuell 
avkodning så som den beskrivs i Göran Bergström och Kristina Boréus Textens mening och makt. De 
säger att ”’Kvalitativ innehållsanalys’ syftar då ibland på textanalyser där visserligen ingenting 
räknas eller mäts. Men ibland betraktas analyser där visserligen något kvantifieras men där mer 
komplicerade tolkningar måste göras som är mer kvalitativa än analyser där bedömningen är 
enklare”13. Letandet efter specifika uttryck gör studien till en innehållsanalys, då den helt förbiser 
stora delar av vissa böcker. Studien är endast till viss del intresserad av hur många gånger dessa 
uttryck förekommer, även om det också har en viss mening, utan studien vill se hur de används 
och vilken roll de spelar i böckerna. 
     Studien fokuserar på kulturell retorik i de läroböcker som valts. Hur retoriken tolkats tar sitt 
stöd i Metzger som förklarats tidigare då studien vill se hur olika matkulturer retoriskt framställs i 
de böcker som studeras. 

5.1	Urval	
Läroböckerna är valda genom Blåsenhusbiblioteket, som har en stor samling av kurslitteratur för 
gymnasiets program, där ett bekvämlighetsurval gjorts enligt definition från Bryman 14  som 
definierar ett bekvämlighetsurval som att författaren kan välja utifrån vad denne anser är relevant 
för studien. I min studie valdes böcker som fanns om matlagning och råvarukunskap för gymnasiet 
mellan 1970 och 2001. Från dessa valdes de böcker som behandlar områden råvarukunskap och 
matlagningskunskap samt hade benämningar av geografiska områden. Då studien inriktats på att 
se om någon form av förändring skett över tid valdes läroböcker från 1970 – 2000. Att det blev 
från 1970 handlade om att studera de läroböcker som fanns från och med Lgy 70 och sedan vidare 
under Lpf 94. Att det inte valdes några böcker efter 2001 handlade om att när studien gjordes så 
hade precis Lgy 11 kommit men det fanns inga böcker inne än att studera för denna tidsperiod vid 
det bibliotek jag hade tillgång till för mitt bekvämlighetsurval. Då läroböckerna är valda via 
bekvämlighet innebär det att resultatet inte kan användas för att dra generella slutsatser om samtliga 
läroböcker av det studerade slaget. Noteras kan att läroböckerna inte är jämnt spridda över 
tidsintervallet som studerats. 

5.2	Genomförande	
Materialet lästes igenom och så fort ett utomnordisk område nämdes, så noterades det. Varför 
Norden uteslutits handlar om att Sverige nämns så ofta i böckerna att det hade tagit över hela 
studien om det varit med, och de nordiska länderna ansågs så närbesläktade till Sveriges i form av 
matkultur att även de uteslöts. I vissa fall handlar omnämnanden om 
importinformation/odlingsområden eller recept som tillskrivs kulturella områden (en 
innehållsanalys), som är med för att det kan ge deduktiv kunskap (episteme och techne) till eleverna. 
I andra fall handlar det oftast om längre beskrivningar (en kvalitativ analys), som kan handla om 
fronesis (kulturell förståelse för maten i min studie). Som så är studien en kvalitativ innehållsanalys 
som beskrivits tidigare. För kunskapsformerna episteme och techne genomförs en kvantitativ 
analys där omnämningar räknas men inte antalet omnämningar av samma land. För fronesis så 

 
13 S. 50 Bergström, Göran, Boréus, Kristina (2012) Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur AB. 
14 S 289-290 Bryman, Alan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 
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används samma omnämningar, och då specifikt de med mer information, men i en uppdelning 
enligt fyra kategorier där böckerna då viktats mot hur väl de lyckas förmedla kunskap för fronesis, 
hur väl böckerna förmedlar kunskap kring kulturernas mat och en vidare förståelse för den kultur 
som maten kommit ifrån. Då beaktas både längden, mängden och variationen av dessa 
omnämnanden vilket inte är fallet för episteme och techne. Som så blir fronesis-kategorin en 
kombination av Gustavssons kunskapsformer och Metzgers retoriska analys. Kategorierna 
kommer att kallas länder som nämns (för episteme enligt min användning av Gustavssons definition), 
omnämningar av länder med maträtter (för techne enligt min användning av Gustavssons definition) 
och kulturell förståelse (för fronesis enligt min användning av Gustavssons definition). En bok kan 
innehålla väldigt mycket information kring produkter och odlingsplatser men inga recept, vilket 
innebär en placering under länder som omnämns. En annan bok kan innehålla många 
recept/maträtter men ingen som helst omnämning av länder eller produkter från länder, vilket 
placerar dess omnämningar under omnämningar av länder med maträtter. Den tredje kategorin är 
mer kvalitativ då det handlar om en värdering av längre beskrivningar. En produkt som ges extra 
information av kulturell karaktär samt ett recept som ges en kulturell berättelse gör att de kan tas 
upp på kulturell förståelse. En och samma benämning kan då hamna inom två kategorier, t.ex. 
länder som omnämns och kulturell förståelse för en beskrivning av produkten kokos samt dess roll 
i ett lands kultur. 
     Mina förstå två kategorier som studeras är styrd utifrån Gustavssons kunskapsformer med visst 
understöd från Metzgers kulturella tolkning. Kurslitteratur har till uppgift att sprida kunskap men 
samtidigt som de göra detta så förmedlar de också en viss kulturell ideologi genom sin retorik men 
då jag i de två första kategorierna endast räknar omnämnanden utan vidare tolkning så har Metzgers 
teorier mindre vikt. Jag anser att Gustavssons kunskapsformer är viktigare för dessa kategorier då 
de gav mig indikationer om vad jag skulle leta efter. Min tredje kategori är mest styrd av Metzgers 
kulturella tolkning men där med visst stöd av Gustavssons kunskapsformer. Kring fronesis så är 
Gustavssons kunskapsform representerad i den kvalitativa tolkningen av värdet men då det mycket 
mer handlar om just den manifesta retorik som befäster en ideologi som Metzger talar om så är 
Metzgers teorier viktigare kring tolkningen i detta avsnitt. Detta då det inte bara handlar om 
omnämnanden utan också om förmedlande av värderande fraser eller mer ingående förklaringar. 
För länder som omnämns beaktas följande: 

- Omnämningar av länder. Odlingsplatser/importinformation som tillräknas ett land eller 
kulturellt område. 

För omnämning av länder med maträtter beaktas följande: 
- Maträtter och recept som tillägnas ett land eller kulturellt område. 

För kulturell förståelse beaktas följande: 
- Hur förklarande och informerande om kulturerna bakom omnämnda länder/recept är. 

Att t.ex. inte bara nämna ett importland som Kina för sojabönan utan även gå in på 
varför sojabönan är så viktig för den kultur där den odlas. 

- Mängden kulturer som omnämns och dess längd och värdering i uttryck. 
- Variationsrikedom. 

5.3	Databearbetning	och	analysmetod	
Resultatet redovisas i tre kategorier. Alltså länder som omnämns, omnämning av länder med 
maträtter och kulturell förståelse. De två första kategorierna redovisas på ett identiskt sätt med en 
uppdelning i fyra regioner (Europa, Amerika, Afrika och Asien) som behandlar mängden 
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omnämningar och visas främst via figurer, den tredje kategorin presenteras initialt med en matris 
som viktar den kulturella förståelsen given av de tidigare omnämningarna och då justerat enligt 
tidigare definition, inom kategorierna för alla 12 böcker som ingår i studien. 
     Böckerna har givits nummer efter utgivningsår och redovisas i matriserna/figurerna enligt listan 
nedan: 

1. Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1977). Kostkunskap, 3:e upplagan. Kungsbacka: 
Sparfrämjandet. 

2. Appelqvist, Maj, Kaleen, Astrid, Sidh, Birgitta (1985). Matlagning i storhushåll, fjärde upplagan. 
Stockholm: Esselte studium. 

3. Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1987). Kostkunskap, fjärde upplagan. Kungsbacka: 
Sparfrämjandet. 

4. Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1987). Arbeta med kostkunskap, första upplagan. 
Uddevalla: Sparfrämjandet. 

5. Thysell, Per Arne (1987), Livsmedelskunskap , 5:e tryckningen. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 
6. Ekman, Anne-Marie (1989), Livsmedelskunskap - grundläggande, 7:e upplagan. Uppsala: Liber. 
7. Appelqvist, Maj, Garpendal, Margareta (1989). Livsmedelskunskap, första upplagan. Borås: 

Läromedelsgruppen. 
8. Björkström, Ulla, Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1991). Hushållning, Kost- och 

konsumentkunskap, första upplagan. Borås: Läromedelsgruppen. 
9. Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1991). Närings- och livsmedelskunskap, första 

upplagan. Borås: Läromedelsgruppen. 
10. Appelqvist, Maj, Garpendal, Margareta, Kaleen, Astrid (1993). Matlagningslära Metodik & 

Organisation, först upplagan. Arlöv: Liber Utbildning. 
11. Johannesson, Göran (1996). Varmkök och kallkök, Grunderna, första upplagan. Falköping: 

Liber. 
12. Appelqvist, Maj, Garpendal, Margareta (2001). Livsmedelskunskap, tredje upplagan. Stockholm: 

Liber. 

5.4	Validitet	och	reliabilitet	
När det kommer till validiteten i studien så är det klart att den inte kan säga något om exakt hur väl 
en elev tar till sig den förmedlade kulturen i de studerade läroböckerna. Det finns massor med 
andra källor till inspiration och lärdom om kulturer, både i och utanför skolan. Då studien skulle 
blivit för omfattande om den kombinerats med t.ex. en intervjustudie så har denna studie inriktats 
på att försöka studera en del av förmedlandet av kulturer. Inte på allt förmedlande av kulturer och 
dess påverkan. 
     När det gäller reliabiliteten så är de två första delarna av min studie enkel att återskapa då det 
handlar om att räkna vissa uttryck i 12 st läroböcker. Därmed kan någon annan läsa igenom samma 
material och genomföra räkning av områden eller maträtter och komma fram till samma resultat. 
Den tredje delen av min studie som är mer kvalitativ är dock avhänging på min egen tolkning av 
den studerade datan och därmed så kan den inte återskapas på samma sätt av någon annan. 

5.5	Etiska	ställningstaganden	
Eftersom studien utgår ifrån redan publicerde alster som används på gymnsieutbildnignar i Sverige 
behöver inga etiska ställningstaganden göras. 
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5.6	Reflektion	över	metoden	
Det finns en stor möjlighet för lärare att kompensera för ett läromedels begränsningar genom att 
använda annan litteratur, eller annat medium för kunskapsinhämtning. Som tidigare nämnts i 
forskningsöversikten är kunskapenen om området, länder och kulturella områden som nämns i 
läroböcker för livsmedelskunskap och matlagningskunskap, ytterst begränsad. Dock skulle studien 
ha blivit alldeles för omfattande för en person om den utökats till en kombinerad studie tillsammans 
med tex intervjuer. Min studie ger viktig kunskap och insikt i sig och att den metod som valts står 
för sig själv, sen kan framtida studier alltid stärka eller komplettera den i efterhand. 
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6.	Resultat	och	analys	

6.1	Länder	som	omnämns	
Länder som omnämns refererar till kunskapsformen episteme enligt min användning som 
förklarats under teoretiska utgångspunkter. I detta avsnitt görs en kvantitativ studie där 
omnämningar av geografiska områden noteras, det görs ingen särskiljning mellan om området 
nämns flertalet gånger eller endast enstaka gånger. Totalt omnämns 71 stycken länder och 
geografiska områden (så som kontinenter eller mer otydliga benämningar som ”orienten” som då 
tolkats som att de menar Asien). Det är ojämnt spritt mellan böckerna men visar ändå på ett i stort 
utblickande fokus. Det är relativt jämnt spritt mellan världsdelar även om Nordamerika 
uppenbarligen hamnar efter då de endast har två egentliga länder, om än väldigt stora sådana. Fler 
ställen omnämns för Asien än för Europa, men det kan ju ha en del att göra med att jag valde bort 
att räkna med alla nordiska länder. Mängden omnämningar av samma område har inte tagits med 
heller, utan alla omnämningar har räknats likvärdigt. Mängden omnämningar räknas istället in i 
kulturell förståelse om det anses påverka. 
     För att göra allt tydligare har resultatet delats upp i regionerna Europa, Amerika, Afrika och 
Asien då det blir för många resultat i en och samma kategori för att kunna redovisa på ett effektivt 
sätt om man tar dem samlat. 

6.1.1	Europa	
Figur 3 

 
Europa har nitton omnämningar fördelat över de tolv böckerna. Det är näst mest omnämningar 
mellan de olika regionerna, och då får man ta med i beräkningen att norden är bortplockad. Då 
multipla omnämningar inte heller räknas så får man även ha detta i åtanke vid värderingen. Som 
figuren ovan visar så är det väldigt ojämnt fördelat mellan de olika böckerna hur stor spridning av 
områdena det finns. Bok fem, sex, sju och tolv har störst variation, bok ett, tre, åtta och nio har två 
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olika omnämningar och bok fyra en. Resterande böcker har inga omnämningar alls av den typ som 
passar under min användning av kunskapsformen episteme. 
      De böcker med mest variation är bok fem författad av Thysell från -87 med tolv stycken 
omnämningar där omnämnanden finns kring varulexikon, grönsaker, frukt, bär, fisk, mjölk, ost och 
bönor15, bok sex författad av Ekman från -89 med elva stycken omnämningar där Europa nämns 
under grönsaker, svamp, frukt, mjölk, oljor, drycker och diverse livsmedel16, bok sju författad av 
Appelqvist och Garpendal  från -89 med elva stycken omnämningar nämns Europa under frukter 
nötter och bär, grönsaker, potatis, svamp, mjölk, glass, kött, fisk, skaldjur, kryddor, jäsmedel och 
drycker 17  och bok tolv författad av Appelqvist och Garpendal från -01 med tolv stycken 
omnämningar och där omnämns Europa under samma kategorier18 som den tidigare från -89. 
     De med några omnämningar är bok ett författad av Christenson och Sundling från -77 med  två 
stycken omnämningar där omnämnanden finns under grönsaker, frukt19,  bok tre författad av 
Christenson och Sundling från -87 med två stycken omnämningar finns det som tidigare bok från 
-7720, bok fyra författad av Christenson och Sundlings arbetsbok från -87 med en omnämning 
nämns området under maträtter21, bok åtta författad av Björkström, Christenson och Sundling från 
-91 med två stycken nämns det under kostval samt som tidigare böcker22, bok nio författad av 
Christenson och Sundling från -91 med två stycken omnämningar nämns det under kostval och 
som tidigare böcker23. 
     De med inga omnämningar är bok två författad av Appelqvist, Kaleen och Sidh från -85, bok 
tio författad av Appelqvist och Garpendas från -93 och bok elva författad av Johanneson från -96. 
 	

 
15 S. 8 - 197 Thysell, Per Arne (1987), Livsmedelskunskap , 5:e tryckningen. Uppsala: Almqvist & Wiksell 
16 S. 26 - 145 Ekman , Anne-Marie (1989), Livsmedelskunskap - grundläggande, 7:e upplagan. Uppsala: Liber 
17 S. 7 - 185 Appelqvist, Maj, Garpendal, Margareta (1989). Livsmedelskunskap, första upplagan. Borås: Läromedelsgruppen. 
18 S. 7 – 160 Appelqvist, Maj, Garpendal, Margareta (2001). Livsmedelskunskap, tredje upplagan. Stockholm: Liber. 
19 S. 125 – 139 Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1977). Kostkunskap, 3:e upplagan. Kungsbacka: Sparfrämjandet. 
20 S. 54-140 Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1987). Kostkunskap, fjärde upplagan. Kungsbacka: Sparfrämjandet. 
21 S. 83 Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1987). Arbeta med kostkunskap, första upplagan. Uddevalla: Sparfrämjandet. 
22 S. 57 Björkström, Ulla, Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1991). Hushållning, Kost- och konsumentkunskap, första upplagan. Borås: 
Läromedelsgruppen 
23 S. 7 Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1991). Närings- och livsmedelskunskap, första upplagan. Borås: Läromedelsgruppen. 
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6.1.2	Amerika	
Figur 4 

 
Amerika har sexton omnämningar vilket är delad tredjeplats bland de fyra regionerna som gjorts 
för redovisning av resultaten. Bok fem, sex, sju och tolv har de flesta omnämningarna, där Bok tolv 
tar stark ledarplats. Bok nio innehåller tre omnämningar. Bok ett, tre och åtta innehåller två 
omnämningar medan bok fyra endast har en. Resterande böcker har inga alls. 
      De böcker med mest variation är bok fem författad av Thysell från -87 med sju stycken där 
omnämnanden finns kring grönsaker, nötter och socker samt mjöl24., bok sex författad av Ekman 
från -89 med fem stycken omnämningar där Amerika nämns under grönsaker, frukt och oljor25, 
bok sju författad av Appelqvist och Garpendal från -89 med tio stycken stycken omnämningar där 
nämns Amerika under frukter och bär, grönsaker och mjöl och gryn samt fisk och kryddor26 och 
bok tolv författad av Appelqvist och Garpendal från -01 med tolv stycken omnämns Amerika 
under samma kategorier27 som den tidigare från -89. 
     De med några omnämningar är bok ett författad av Christenson och Sundling från -77 med två 
stycken där omnämnanden finns under grönsaker, frukt28, bok två författad av Christenson och 
Sundling från -87 med två stycken under smakämnen och som tidigare bok från -7729, bok fyra 
Christenson och Sundlings arbetsbok från -87 med  en omnämning nämns området under 
kryddor30, bok åtta författad av Björkström, Christenson och Sundling från -91 med två stycken 

 
24 S. 50 - 196 Thysell, Per Arne (1987), Livsmedelskunskap , 5:e tryckningen. Uppsala: Almqvist & Wiksell 
25 S. 24 - 83 Ekman , Anne-Marie (1989), Livsmedelskunskap - grundläggande, 7:e upplagan. Uppsala: Liber 
26 S. 7 - 159 Appelqvist, Maj, Garpendal, Margareta (1989). Livsmedelskunskap, första upplagan. Borås: Läromedelsgruppen. 
27 S. 7 – 160 Appelqvist, Maj, Garpendal, Margareta (2001). Livsmedelskunskap, tredje upplagan. Stockholm: Liber. 
28 S. 125 – 139 Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1977). Kostkunskap, 3:e upplagan. Kungsbacka: Sparfrämjandet. 
29 S. 54-140 Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1987). Kostkunskap, fjärde upplagan. Kungsbacka: Sparfrämjandet. 
30 S. 83 Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1987). Arbeta med kostkunskap, första upplagan. Uddevalla: Sparfrämjandet. 
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nämns det under kostval samt som tidigare böcker31 och bok nio Christenson och Sundling från -
91 med tre stycken nämns det under livsmedelsförsörjning och som tidigare böcker32. 
     De med inga omnämningar är bok två författad av Appelqvist, Kaleen och Sidh från -85, bok 
tio författad av Appelqvist och Garpendal från -93 och bok elva författad av Johanneson från -96. 

6.1.3	Afrika	
Figur 5 

 
Afrika har sjutton omnämningar under länder som nämns. Bok fem, sex, sju och tolv har flest antal 
omnämningar. Bok tre har fyra omnämningar medan bok ett, åtta och nio har tre omnämningar, 
bok fyra har två. Resterande böcker har inga alls. 
     De böcker med mest variation är bok fem författad av Thysell från -87 med åtta stycken 
omnämningar där omnämnanden finns kring grönsaker, frukt, margarin, kaffe, te och kakao, 
bönor33, bok sex författad av Ekman från -89 med sju stycken omnämningar där Afrika nämns 
under grönsaker, frukt, oljor och drycker34, bok sju författad av Appelqvist och Garpendal från -
89 med nio stycken nämns regionen under mjöl och gryn, kryddor, kaffe, te och kakao, drycker35 
och bok tolv författad av Appelqvist och Garpendal från -01 med tio stycken omnämningar så 
omnämns Afrika under samma kategorier36 som den tidigare från -89. 
     De med få omnämningar är bok ett författad av Christenson och Sundling från -77 med tre 
stycken där omnämnanden finns under grönsaker, frukt37, bok tre författad av Christenson och 
Sundling från -87 med fyra stycken omnämningar finns det under näringskunskap och som tidigare 

 
31 S. 57 Björkström, Ulla, Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1991). Hushållning, Kost- och konsumentkunskap, första upplagan. Borås: 
Läromedelsgruppen 
32 S. 7 Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1991). Närings- och livsmedelskunskap, första upplagan. Borås: Läromedelsgruppen. 
33 S. 50 - 196 Thysell, Per Arne (1987), Livsmedelskunskap , 5:e tryckningen. Uppsala: Almqvist & Wiksell 
34 S. 24 - 143 Ekman , Anne-Marie (1989), Livsmedelskunskap - grundläggande, 7:e upplagan. Uppsala: Liber 
35 S. 7 - 185 Appelqvist, Maj, Garpendal, Margareta (1989). Livsmedelskunskap, första upplagan. Borås: Läromedelsgruppen. 
36 S. 7 – 160 Appelqvist, Maj, Garpendal, Margareta (2001). Livsmedelskunskap, tredje upplagan. Stockholm: Liber. 
37 S. 125 – 139 Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1977). Kostkunskap, 3:e upplagan. Kungsbacka: Sparfrämjandet. 
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bok från -7738, bok fyra Christenson och Sundlings arbetsbok från -87 med två stycken nämns 
området under globala problem och dricksvatten39, bok åtta författad av Björkström, Christenson 
och Sundling från -91 med tre stycken nämns det under kostval samt som tidigare böcker40 , bok 
nio författad av Christenson och Sundling från -91 med  tre stycken nämns det under 
livsmedelsförsörjning och som tidigare böcker41. 
     De med inga omnämningar är bok två författad av Appelqvist, Kaleen och Sidh från -85, bok 
tio författad av Appelqvist och Garpendal från -93 och bok elva författad av Johanneson från -96. 

6.1.4	Asien	
Figur 6 

 
Asien har tjugo omnämningar under denna kategori. Bok fem, sex, sju och tolv har flest 
omnämningar, där Bok fem har absolut flest. Bok tre och tolv har fyra vardera. Bok ett, fyra, åtta 
och nio har två vardera. Resterande böcker har inga alls. 
     De böcker med mest variation är bok fem författad av Thysell från -87 med sjutton stycken 
omnämningar där omnämnanden finns kring varulexikon, grönsaker, frukt, bär, fetter, kaffe, te, 
kakao och bönor42, bok sex författad av Ekman från -89 med tio stycken omnämningar där Asien 
nämns under frukt, spannmål, oljor, kryddor och drycker43, bok sju författad av Appelqvist och 
Garpendal från -89 med elva stycken omnäningar nämns Asien under frukter nötter och bär, 
grönsaker, potatis, svamp, sädesslag, glass, kött, fisk, skaldjur, kryddor, kaffe te, kakao, drycker och 

 
38 S. 54-140 Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1987). Kostkunskap, fjärde upplagan. Kungsbacka: Sparfrämjandet. 
39 S. 83 Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1987). Arbeta med kostkunskap, första upplagan. Uddevalla: Sparfrämjandet. 
40 S. 57 Björkström, Ulla, Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1991). Hushållning, Kost- och konsumentkunskap, första upplagan. Borås: 
Läromedelsgruppen 
41 S. 7 Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1991). Närings- och livsmedelskunskap, första upplagan. Borås: Läromedelsgruppen. 
42 S. 8 - 197 Thysell, Per Arne (1987), Livsmedelskunskap , 5:e tryckningen. Uppsala: Almqvist & Wiksell 
43 S. 26 - 145 Ekman , Anne-Marie (1989), Livsmedelskunskap - grundläggande, 7:e upplagan. Uppsala: Liber 
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alger44 och bok tolv författad av Appelqvist och Garpendal från -01 med elva stycken omnämns 
Asien under samma kategorier45 som den tidigare från -89. 
     De med några omnämningar är bok ett författad av Christenson och Sundling från -77 med  två 
stycken där omnämnanden finns under grönsaker, frukt46, bok tre författad av Christenson och 
Sundling från -87 med tre stycken omnämningar finns det som tidigare bok från -7747,  bok fyra 
Christenson och Sundlings arbetsbok från -87 med två stycken nämns området under maträtter48, 
bok åtta författad av Björkström, Christenson och Sundling från -91 med  två stycken nämns det 
under kostval samt som tidigare böcker49 och bok nio författad av Christenson och Sundling från 
-91 med två stycken nämns det under livsmedelsförsörjning och som tidigare böcker50. 
     De med inga omnämningar är bok två författad av Appelqvist, Kaleen och Sidh från -85, bok 
tio författad av Appelqvist och Garpendal från -93 och bok elva författad av Johanneson från -96. 

6.2	Omnämning	av	länder	med	maträtter	
Denna kategori baseras på kunskapsformen techne enligt min användning av kunskapsformen som 
diskuterats under teoretiska utgångspunkter. I detta avsnitt görs en kvantitativ studie där 
geografiska områden eller länder som har receptförmedlande karaktär noterats, det görs ingen 
skillnad på om det finns flertalet omnämningar eller endast enstaka. Totalt nämns 23 stycken länder 
och geografiska områden med maträtter eller recept vilket är väsentligt färre än för länder som 
omnämns i förra kategorin. Det är betydligt fler böcker som dock inte alls innehåller 
recept/maträtter och som så blir det så klart större skillnad. Europa har en klart ohotad ställning, 
och då är Norden borträknad, men som tidigare har inte mängden av samma områdes omnämning 
tagits med utan det tas upp kring kulturell förståelse om det antas ha stor påverkan.  
     För att göra allt tydligare har jag delat upp resultatet i regionerna Europa, Amerika, Afrika och 
Asien då det blir för många resultat i en och samma kategori om man tar dem samlat. 
 	

 
44 S. 7 - 203 Appelqvist, Maj, Garpendal, Margareta (1989). Livsmedelskunskap, första upplagan. Borås: Läromedelsgruppen. 
45 S. 7 – 160 Appelqvist, Maj, Garpendal, Margareta (2001). Livsmedelskunskap, tredje upplagan. Stockholm: Liber. 
46 S. 125 – 139 Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1977). Kostkunskap, 3:e upplagan. Kungsbacka: Sparfrämjandet. 
47 S. 54-140 Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1987). Kostkunskap, fjärde upplagan. Kungsbacka: Sparfrämjandet. 
48 S. 83 Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1987). Arbeta med kostkunskap, första upplagan. Uddevalla: Sparfrämjandet. 
49 S. 57 Björkström, Ulla, Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1991). Hushållning, Kost- och konsumentkunskap, första upplagan. Borås: 
Läromedelsgruppen 
50 S. 7 Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1991). Närings- och livsmedelskunskap, första upplagan. Borås: Läromedelsgruppen. 
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6.2.1	Europa	
Figur 7 

 
Europa har nio omnämningar inom denna kategori. Bok tio och elva har flest omnämningar. Bok 
två, tre, fyra, sju och åtta har en vardera. Resterande böcker har inga. 
     De två böcker med flest omnämningar är bok tio författad av Appelqvist och Garpendal från -
93 med fem stycken omnämningar under såser, ägg, kötträtter, soppor51 och bok elva författad av 
Johannesson från -96 med sex stycken omnämningar under soppor, potatisrätter, kött- och 
fågelrätter, sallader, sillrätter, såser, mjöl- och grynrätter, fisk- och skaldjursrätter, desserter52. 
     De böcker med enstaka omnämnanden är bok två författad av Appelqvist, Kaleen och Sidh 
från -85 med en omnämning under såser, ägg, fisk och skaldjur53 , bok fyra Christenson och 
Sundlings arbetsbok från -87 med en omnämning under kategorin do it in English54, bok sju 
författad av Appelqvist och Garpendal från -89 med en omnämning under kategorin glass55, bok 
åtta författad av Björkström, Christenson och Sundling från -91 med en omnämning under 
kostval56. 
     De böcker som inte har några omnämningar inom denna kategori är bok ett författad av 
Christenson och Sundling från -77, bok tre författad av Christenson och Sundling från -87, bok 
fem författad av Thysell från -87, bok sex författad av Ekman från -89, bok nio författad av 
Christenson och Sundling från -91 och bok tolv författad av Appelqvist och Garpendal från -01. 
 	

 
51 S. 2 - 110 Appelqvist, Maj, Garpendal, Margareta, Kaleen, Astrid (1993). Matlagningslära Metodik & Organisation, först upplagan. Arlöv: 
Liber Utbildning. 
52 S. 52 - 262 Johannesson, Göran (1996). Varmkök och kallkök, Grunderna, första upplagan. Falköping: Liber. 
53 S. 38 - 88 Appelqvist, Maj, Kaleen, Astrid, Sidh, Birgitta (1985). Matlagningistorhushåll, fjärdeupplagan. Stockholm: Esselte studium. 
54 S. 107 Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1987). Arbeta med kostkunskap, första upplagan. Uddevalla: Sparfrämjandet. 
55 S. 90 Appelqvist, Maj, Garpendal, Margareta (1989). Livsmedelskunskap, första upplagan. Borås: Läromedelsgruppen. 
56 S. 57 Björkström, Ulla, Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1991). Hushållning, Kost- och konsumentkunskap, första upplagan. Borås: 
Läromedelsgruppen 
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6.2.2	Amerika	
Figur 8 

 
 
Amerika har tre omnämningar inom denna kategori. Bok fem, åtta, nio och elva har en omnämning 
vardera. Övriga böcker har inga omnämningar. 
     De fyra böckerna med omnämningar är bok fem författad av Thysell från -8757 där det finns en 
omnämning under kaffe, te och kakao, bok åtta författad av Björkström, Christenson och Sundling 
från -91 med en omnämning under kostval58, bok nio författad av Christenson och Sundling från 
-91 med en omnämning under kostval59 och bok elva författad av Johannesson från -96 med en 
omnämning under facktermer60. 
     De böcker utan omnämningar är bok ett författad av Christenson och Sundling från -77, bok 
två författad av Appelqvist, Kaleen och Sidh från -85, bok tre författad av Christenson och 
Sundling från -87, bok fyra Christenson och Sundlings arbetsbok från -87, bok sex författad av 
Ekman från -89, bok sju författad av Appelqvist och Garpendal från -89, bok tio författad av 
Appelqvist och Garpendal från -93 och bok tolv författad av Appelqvist och Garpendal från -01. 
 	

 
57 S. 8 - 197 Thysell, Per Arne (1987), Livsmedelskunskap , 5:e tryckningen. Uppsala: Almqvist & Wiksell 
58 S. 57 Björkström, Ulla, Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1991). Hushållning, Kost- och konsumentkunskap, första upplagan. Borås: 
Läromedelsgruppen 
59 S. 84 Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1991). Närings- och livsmedelskunskap, första upplagan. Borås: Läromedelsgruppen. 
60 S. 264 - 268 Johannesson, Göran (1996). Varmkök och kallkök, Grunderna, första upplagan. Falköping: Liber. 
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6.2.3	Afrika	
Figur 9 

 
 
Afrika har fem omnämningar inom denna kategori. Bok åtta har två omnämningar. Bok fyra, nio 
och elva har en vardera. Övriga böcker har inga omnämningar. 
     De böcker med omnämningar är bok åtta författad av Björkström, Christenson och Sundling 
från -91 med två omnämningar under kostval61, bok fyra Christenson och Sundlings arbestbok från 
-87 med en omnämning under dricksvatten62, bok nio författad av Christenson och Sundling från 
-91 med en omnämning under världens livsmedelsförsörjning 63  och bok elva författad av 
Johannesson från -96 med en omnämning under kött- och fågelrätter64. 
     De böcker utan omnämningar är bok ett författad av Christenson och Sundling från -77, bok 
två författad av Appelqvist, Kaleen och Sidh från -85, bok tre författad av Christenson och 
Sundling från -87, bok fem författad av Thysell från -87, bok sex författad av Ekman från -89, bok 
sju författad av Appelqvist och Garpendal bok från -89, bok tio författad av Appelqvist och 
Garpendal från -93 och bok tolv författad av Appelqvist och Garpendal från -01. 
  

 
61 S. 57 Björkström, Ulla, Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1991). Hushållning, Kost- och konsumentkunskap, första upplagan. Borås: 
Läromedelsgruppen 
62 S. 82 Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1987). Arbeta med kostkunskap, första upplagan. Uddevalla: Sparfrämjandet. 
63 S. 7 Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1991). Närings- och livsmedelskunskap, första upplagan. Borås: Läromedelsgruppen. 
64 S. 92 Johannesson, Göran (1996). Varmkök och kallkök, Grunderna, första upplagan. Falköping: Liber. 
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6.2.4 Asien	
Figur 10 

 
Asien har sex omnämningar inom denna kategori. Bok elva har fyra omnämningar. Bok fyra, sju, 
åtta, nio och tio har en vardera. Övriga böcker har inga omnämningar. 
     Boken med flest omnämningar är bok elva författad av Johannesson från -96 med fyra 
omnämningar under mjöl- och grynrätter och kött- och fågelrätter65. De med enstaka omnämningar 
är bok fyra Christenson och Sundlings arbetsbok från -87 med en omnämning under globala 
problem66, bok sju författad av Appelqvist och Garpendals från -89 med en omnämning under 
kategorin icke-konventionella livsmedel 67 , bok åtta författad av Björkström, Christenson och 
Sundling från -91 med en omnämning under kostval68, bok nio författad av Christenson och 
Sundling från -91 med en omnämning under världens livsmedelsförsörjning69och bok tio författad 
av Appelqvist och Garpendal från -93 med en omnämning under äggrätter70. 
     Böckerna utan omnämningar är bok ett författad av Christenson och Sundling från -77, bok två 
författad av Appelqvist, Kaleen och Sidh från -85, bok tre författad av Christenson och Sundling 
från -87, bok fem författad av Thysell från -87, bok sex författad av Ekman från -89 och bok tolv 
författad av Appelqvist och Garpendal från -01.  

 
65 S. 180 – 215 Johannesson, Göran (1996). Varmkök och kallkök, Grunderna, första upplagan. Falköping: Liber. 
66 S. 6 - 7 Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1987). Arbeta med kostkunskap, första upplagan. Uddevalla: Sparfrämjandet. 
67 S. 199 – 203 Appelqvist, Maj, Garpendal, Margareta (1989). Livsmedelskunskap, första upplagan. Borås: Läromedelsgruppen. 
68 S. 57 Björkström, Ulla, Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1991). Hushållning, Kost- och konsumentkunskap, första upplagan. Borås: 
Läromedelsgruppen 
69 S. 7 Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1991). Närings- och livsmedelskunskap, första upplagan. Borås: Läromedelsgruppen. 
70 S. 106 Garpendal, Margareta, Appelqvist, Maj, Kaleen, Astrid (1993). Matlagningslära Metodik & Organisation, först upplagan. Arlöv: 
Liber Utbildning. 
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6.3	Kulturell	förståelse	
Tabell 1 

 
I detta avsnitt görs en kvalitativ studie där både kunskapsformen fronesis enligt min användning 
av Gustavssons definition och Metzgers kulturella retorikanalys beaktas. Matrisen visar en 
uppskattning av mängden omnämnanden, justerat efter tidigare beaktanden som nämns under 
metod, med kulturell förståelse, och som så representerar kunskapsformen fronesis, i de böcker 
som givits numrering enligt tidigare anvisning. Då beskrivningar och längre förklaringar kan vara 
både värderande och uttrycka sig olika så betraktas den som retorik som förmedlar en viss 
ideologisk grundsyn så som Metzger beskriver det. Denna kategori visar på en stor spridning mellan 
de studerade böckerna och detta handlar om att när man väl nämner någon av de andra delarna så 
kommer också ofta kulturell information med, i större eller mindre grad som visar på 
kunskapsformen fronesis samt den retoriska modell som Metzger presenterar som diskuterats 
under teoretiska utgångspunkter. 

6.3.1	Varierad	och	utförlig:	
Två böcker har placerats in under denna kategori för kulturell förståelse. Det handlar om att de 
inte bara ger fakta om saker från flertalet kulturella områden, som visats under tidigare avsnitt, utan 
också någon form av insikt in i kulturen som sådan bakom ingredienser, råvaror eller 
maträtter/recept. Spridningen av kulturer mellan områden och djupet av den information som 
presenteras är det som tagits i åtanke vid placering. De två böckerna som placerat sig här är 
Christenson och Sundlings arbetsbok från -87 samt Thysells bok från -87. 
     Den första boken är Christenson och Sundlings arbetsbok från -87 som är placerad här då den 
just gör det som kan ge en fördjupad kunskap kring kulturell förståelse, en vidare förståelse för en 
kultur bakom maten. Den gör detta genom att ta upp det som nämns tidigare under länder som 
omnämns. De passagerna är djupare än endast kunskap om odlingsområden eller råvaror och ger 
en insikt bakom dessa som just ger eleverna en insikt i kulturen som sådan och kan från detta hitta 
egna spår in i kulturens matlagning eller förändra sin egen matlagning genom denna kunskap. Man 
får reda på vad man äter i olika delar av Afrika men också uppgifter om att själv ta reda på maträtter 
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från andra delar av världen och att laga engelska rätter. Uppgifter som rör sig genom alla 
kunskapsformer som studien berör. Den tar bland annat upp livsvillkor i Afrika samt beskriver en 
del mat från samma område. Vidare så ger den information i arbetsuppgifterna som att hitta 
maträtter från Indien, titta på förhållanden i U-länder samt att ta reda på livsmedel i dess vardag 
och spåra upp dess ursprung71 Möjligheter för elever att sätta sig in i en fjärran kultur. 
     Den andra boken är Thysells från -87 som är placerad i denna kategori då den ger en mycket 
djup insikt i flera olika kulturella områden och dess information kring importländer och 
odlingsområden (tidigare redovisad) är ofta så omfattande att de bryggar samman episteme och 
fronesis. Den har även med information som endast kan sägas placeras in under kulturell förståelse 
och det är bland annat flera utläggningar kring mat i Afrika, Amerika (både Nord, Central och Syd), 
Västindien, Kanarieöarna samt Europa, Asien och Mellanöstern. Den går djupare in i ostar från 
Europa, kapitlet tar upp flera olika kulturer och dess ostar. Fetaost nämns ej trots det stora antalet 
ostar som omnämns. Även mer exotiska livsmedel tas upp kring kaffe, te och kakao där man tar 
upp kulturell betydelse för kaffe, och te72 i dess respektive länder och i Sverige. Fokus läggs på att 
ge läsaren förståelse för kvalitet och användning av de varor som presenteras. Huvuddelen av fokus 
läggs på de asiatiska produkterna, men oftast med referenser till England. Boken benämner många 
olika kulturer av även asiatisk och mer fjärran natur. 

6.3.2	Till	viss	del	varierad	och	utförlig:	
Tre böcker är placerade under denna kategori för kulturell förståelse. De blir det då de tar upp 
kulturella ideologiska områden i ganska stor utsträckning men inte i sådan skala att det kan räknas 
som nog för den högsta kategorin. Det kan handla om brist på representation utanför Europa eller 
att något område förfördelas i för stor mån i utrymme eller retoriskt i hur man skriver om dem. De 
tre böcker som ryms inom denna kategori är Ekmans bok från -89, Appelqvist och Garpendals 
från -89 samt Appelqvist och Garpendals från -01. 
     Den första är Ekmans bok från -89 och den är placerad här då den tar upp en ganska stor mängd 
förklaringar kring kulturella aspekter bakom maten men att den inte gör det varken ofta nog eller 
med nog bredd i fråga om kulturer för att placeras högre. Den innehåller exempel på importvaror 
till Sverige men inga kulturella områden, kring spannmål nämns Asien och Amerika, mjölk och 
mjölkprodukter nämns mest Europa, och mjölkens roll i Sverige och drycker (inkluderar kaffe och 
te) nämns alla världsdelar73, Europa är starkt förfördelad kring de alkoholhaltiga dryckerna även 
om Amerika har sin del också så är Asien helt utan förklaringar. Det vägs till viss del upp av att te 
och kaffe ges förklaringar från asiatiska länder. 
     Den andra är Appelqvist och Garpendals bok från -89 som är placerad här då den innehåller 
information som får räknas som förklarande av matkulturer och traditioner bakom maten men att 
den inte gör det ofta nog eller i en nog varierad grad för den högsta graden. Vissa kapitel är fullt 
med referenser, som vin-delen, medan andra är tomma. När boken tar upp exempelvis sädesslag 
så nämns alla världsdelar utom Europa. I avsnittet om glass så finns berättelser om dess kinesiska 
ursprung och när det kommer till kaffe och choklad så nämns alla världsdelar, men med viss 
betoning på Asien. I avsnittet om alkoholhaltiga drycker blir fördelningen den omvända, där nämns 
alla världsdelar utom Asien. Kring vintyper nämns endast europeiska men bland spritdrycker 
nämns även icke-europeiska kulturer men inte Asien. Vidare kring vatten nämns Indien, och 

 
71 S. 6 - 66 Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1987). Arbeta med kostkunskap, första upplagan. Uddevalla: Sparfrämjandet. 
72 S. 151 - 166 Thysell, Per Arne (1987), Livsmedelskunskap , 5:e tryckningen. Uppsala: Almqvist & Wiksell 
73 S. 10 - 143 Ekman , Anne-Marie (1989), Livsmedelskunskap - grundläggande, 7:e upplagan. Uppsala: Liber 
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slutligen kring Icke-konventionella livsmedel och vattenbruk nämns både Sydamerika och Asien74. 
Trots en stor variation och spridning över kapitlena så är dessa inslag inte i samma utförliga mängd 
som de i den tidigare kategorin uppvisade. 
     Den tredje är Appelqvist och Garpendals bok från -01 som precis som i de andra kategorierna 
placeras tillsammans med sin tidigare version då böckerna är mycket lika varandra och därmed 
alltid placeras tillsammans i kategorier, den anledning som gavs för den tidigare boken är lika riktig 
för denna. Den har exempel av kulturell förståelse kring svamp och där nämns Europa och Asien 
men i mindre utsträckning än i tidigare års varianter, kring kött nämns Europa och Asien men med 
kortare förklaringar och alkoholhaltiga drycker nämns alla världsdelar utom Asien 75 . Kring 
dryckerna i slutet ges de längsta förklaringarna till Europas drycker och regioner, avsnittet 
innehåller klart flest kulturella referenser av alla kapitel i boken och då det är till stor del kulturellt 
mindre varierad väger det över för placering av boken. 

6.3.3	Mindre	varierad	och/eller	kortfattad:	
Fyra böcker placeras under denna kategori och de gör det då de till väldigt liten del benämner 
kulturer utanför endast enkel fakta och ger som så eleverna väldigt litet underlag för att kunna 
bygga vidare från sin egen förståelse för mat och smaker via den information som förmedlas. Dessa 
böcker är Christenson och Sundlings bok från -77, Christenson och Sundlings bok från -91, 
Björkström, Christenson och Sundlings bok från -91 samt Johannessons bok från -96. 
     Den första är Christenson och Sundlings bok från -77 som placeras här då den mycket sällan, 
men inte aldrig, tar upp saker som kan räknas till att ge kulturell kunskap. Det är för liten variation 
för att kunna placeras i någon av de andra kategorierna. Den har exempel kring globala kostproblem 
rent generellt och rotfrukter och där nämns "tropiska delar av världen"76 Få tillfällen och lite 
information. Den andra är Björkström, Christenson och Sundlings bok från -91 och den är placerad 
här då den likt sin tidigare dito från -77 innehåller mycket få, men i sammanhanget goda partier, 
som just förmedlar kunskap kring kulturen bakom maten men de är för få för att kunna placeras 
högre. Den har kring kulturell kunskap exempel som kostval och kostvanor där mellanöstern 
nämns, under kulturella rätter nämns alla världsdelar77 med information varför olika grupper äter 
just som de gör. Den tredje är Christenson och Sundlings bok från -91 som är placerad här på 
samma grunder som de innan och som också har i grunden samma författare. Den har god 
information, precis som sina tidigare varianter men likt dem är de för få för en högre placering. 
Den har exempel på kunskap som kan leda till kulturell förståelse (liknande de i boken innan) kring 
kulturella rätter, kaffe nämns men ej var den odlas,  kring kostval och kostvanor nämns alla 
världsdelar om än kortfattat i en faktaruta78. Den fjärde är Johannessons bok från -96 som placeras 
här för sitt ensidiga kulturella fokus och att den trots att den tar upp matkulturer och historier 
bakom maten så blir det fokus den använder så kulturellt exkluderande att en högre placering ej 
bedöms som möjlig. Exempel är tillagningsmetoder där Orienten och Frankrike nämns och 
kötträtter där Turkiet nämns. Under maträtter och dess härkomst nämns Frankrike ofta 
tillsammans med andra europeiska nationer medan rätter från länder utanför Europa inte ges 
kulturell tillhörighet alls. Under kötträtter igen nämns Ryssland och europeiska länder, medan det 

 
74 S. 90 – 203 Appelqvist, Maj, Garpendal, Margareta (1989). Livsmedelskunskap, första upplagan. Borås: Läromedelsgruppen. 
75 S. 51 – 184 Appelqvist, Maj, Garpendal, Margareta (2001). Livsmedelskunskap, tredje upplagan. Stockholm: Liber. 
76 S. S. 9- 125 Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1977). Kostkunskap, 3:e upplagan. Kungsbacka: Sparfrämjandet. 
77 S. 56 - 57 Björkström, Ulla, Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1991). Hushållning, Kost- och konsumentkunskap, första upplagan. 
Borås: Läromedelsgruppen 
78 S. 7 - 84 Christenson, Ingrid, Sundling, Ing-Marie (1991). Närings- och livsmedelskunskap, första upplagan. Borås: Läromedelsgruppen. 
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i kategorin speciella rätter bara ges europeiska exempel, och då framförallt Frankrike men även 
Portugal 79. Rakt igenom ett mycket stort fokus på Europa med få benämningar utanför detta 
område och då med mindre förklaringar och berättelser. 
 

6.3.4	Bristande	variation	och/eller	saknas	helt:		
Tre böcker har placerats i denna kategori för fronesis och de gör detta då antingen inte alls tar upp 
kulturer i en vidare kontext eller att de för ensidigt lyfter fram en specifik kultur retoriskt. De tre 
böckerna är bok Appelqvist, Kaleen och Sidhs bok från -85, Christenson och Sundlings grundbok 
från -87, Appelqvist, Kaleen och Sidhs från -93 som samtliga placeras här på grund av att de ej 
innehåller några referenser till kunskap som kan räknas mot fronesis. 
 

6.4	Resultatsammanfattning	
Resultatet har delats in i tre delar enligt de kunskapsformer som nämnts under teoretiska 
utgångspunkter. Dessa har sedan redovisats per världsdel för de två första kategorierna som visar 
en relativt stor spridning för ett mindre antal böcker och en mindre spridning för de flesta samt en 
total avsaknad av benämningar i vissa av de studerade källorna. Råvaror och odlingsområden, som 
bygger på kunskapsformen episteme enligt min användning av Gustavssons definition, visar på fler 
länder och omnämningar än maträtter, som bygger på kunskapsformen techne enligt min 
användning av Gustavssons definition, för samma källor vilket visar att böcker med information 
om råvaror och odlingsområden är mer kulturellt varierad än de böcker som handlar om matlagning 
och rätter. Den tredje kategorien som handlar om kulturell förståelse, som bygger på 
kunskapsformen fronesis enligt min användning av Gustavssons definition men som är mer styrd 
av Metzgers retoriska analys, visar på en uppdelning i fyra delar där en uppskattning gjorts av hur 
detaljerad och varierad information som förmedlas av källorna var. Där sticker två böcker ut från 
de övriga och visar på variation och utförliga beskrivningar medan det finns ett relativt tjockt 
mittenskikt av böcker som visar på viss variation och någorlunda utförlighet i beskrivningar. Tre 
böcker visar dock ingen fördjupning eller har ingen variation kring information som kan förmedla 
kulturell kunskap.  

 
79S. 38 - 226 Johannesson, Göran (1996). Varmkök och kallkök, Grunderna, första upplagan. Falköping: Liber. 
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7.	Diskussion	

7.1	Länder	som	omnämns	
Vad det gäller mängd omnämningar under denna kategori så är det den som böckerna bäst lyckas 
vara kulturellt mångsidiga inom. Det är intressant att Asien har fler omnämningar än Europa, 
däremot ska man ju komma ihåg att Norden är borträknad. Är det total jämvikt mellan Europa och 
andra länder? Nej. Men det är inte ett krav som ställts i studien och som inte lär vara särdeles 
trovärdigt att ställa heller. Thysells bok förfördelar till exempel till stor del det engelska och franska 
köket, men det hindrar inte att han tar upp ovanligare råvaror från Asien eller lägger ner liknande 
mängd tid till att beskriva te i Asien som senap i England. Appelqvist och Garpendals böcker är i 
sig mycket lika mellan de utgåvor som studerats. De och Thysells bok är i mångt och mycket 
likvärdiga vad det gäller omnämnandet av länder. Man kan via figurerna i avsnittet se att det är 
rejäla skillnader mellan de böcker som nämns ovan och de andra böckerna som är inriktade på 
samma typ av information. Man kan som så dra slutsatsen av att eleverna har en större chans att få 
god information kring episteme-liknande kunskap så som jag tolkat den av Gustavsson givna 
definitionen än av de andra kunskapsformerna. 
     De böcker som inte alls tar upp något kring odlingsinformation eller importländer handlar mest 
om att böckerna från Appelqvist, Kaleen och Sidhs från -85, Appelqvist och Garpendals bok från 
-93 och Johannesons bok från -96 är böcker som är inriktade på tillagning av rätter och recept 
snarare än kring råvaror, så det kan ju knappast räknas emot dem. Dessa böcker är mer tänkta att 
kompletteras av de andra böckerna och eventuella brister inom denna kategori kan ej räknas emot 
dem. Den brist de visar kring epistemisk kunskapsförmedling kan vägas upp av att de istället 
förmedlar kunskap som kan ge techne vilket är deras huvudsakliga område. 

7.2	Omnämning	av	länder	med	maträtter	
I denna kategori handlar det mest om att Europa förfördelas mycket mer än i den tidigare kategorin, 
och dessutom är det färre böcker som faktiskt lyckas visa någon slags variation och mångsidighet. 
De böcker som förmedlar maträtter/recept är oftast mycket kulturellt kluvna i några fåtal stora 
kök/länder och rör sig väldigt lite utanför dessa, vilket är mer i linje kring det som Metzger visar i 
sin studie. Mycket av det som sägs om dessa böckerna i länder som omnämns är lika applicerbart 
för denna kategori. De blir inte mycket större variation när det kommer till deras specialområde, 
för hade de nämnt fler regioner bland sina maträtter så hade det visat sig både i figurerna och den 
sista matrisen. Christenson och Sundlings arbetsbok står ut i sammanhanget trots att den inte 
egentligen har till fokus att just förmedla recept/maträtter men som med sin ringa storlek ändå 
lyckas till stora delar bättre än alla andra böcker i det avseendet. Den har med flera olika kulturella 
områden och är inte heller förfördelande till icke-europeisk mat heller då den även tar upp engelsk 
mat vid sidan av sina beskrivningar av afrikansk mat exempelvis. De läroböcker som är menad för 
förmedling av recept och tekniker gör inte alltid detta med kulturell variation. De har en sådan 
kulturell snedvridning att de inte kan anses särdeles vidlyftigt. De har dock ofta med 
maträtter/recept från annat än just Sverige och Frankrike samt någon teknik från ett mer 
asiatiskt/icke-europeiskt land, så som wokning, men det stannar också just vid dessa ental. Jämför 
man sedan den mängd utrymme som tilldelas Europa jämte icke så blir det väldigt tydligt vilken 
skillnad det finns mellan dessa. Att t.ex. som i Johannesons bok diskutera tekniken wokning men 
att sedan i recepten inte alls ta med ett enda wok-recept är visande. En bok som står ut i 
sammanhanget är Appelqvist, Kaleen och Sidhs bok från -85 som faktiskt är en teknik och 
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receptbok. Den är i ännu större grad än sina två kollegor i kategorin ovan kulturellt snedvriden. 
Det finns inte med ett enda recept utanför Europa och utöver detta så är det bara Frankrike och 
Sverige som presenteras. En slutsats man kan dra av detta är att elever har mindre möjlighet att få 
ta del av kulturellt varierad information inom kunskapsformen techne så som min användning 
definieras av Gustavssons kunskapsform. Elever kan som så beroende på vilken kombination av 
böcker de har på programmet kunna mycket epistemiskt men inte sedan kunna omsätta denna 
kunskap i praktisk handling så som Gustavsson säger. 

7.3	Kulturell	förståelse	
Christenson och Sundlings arbetsbok från -87 samt Thysells bok från -87 är de böcker som lyckas 
förmedla en kulturell kunskap bakom nämnda länder och göra detta på ett i stort sett kulturellt 
varierat sätt. De befäster inte en ideologi över andra genom sin retorik så som Metzger förklarar 
att det går till. Böckerna är jämte varandra väldigt olika då Thysell skrivit en bok med just 
råvaruinformation där han går bortom bara information om områden och också går ner i kulturerna 
bakom maten för flera olika områden. Han ger som så möjlighet för elever att bilda sig större 
sammanhang kring mat och var den kommer ifrån. Han lägger en grund som eleven kan utvecklas 
ifrån, eleverna kan kanske titta på hur kineserna gör glass när de nu vet att det var kineserna som 
skapade produkten till en början. Christenson och Sundlings arbetsbok från -87 kompletterar 
Thysell mycket väl genom att ta upp regioner som Thysell kanske inte gör med Afrika och liknande, 
nu är den inte skapad för att vara kompletterande men den gör det ändå. Arbetsboken är mycket 
kort men lyckas trots detta verkligen förmedla en stor mängd information och dessutom aktivera 
eleverna att ta reda på mer genom de uppgifter som utformas. Detta skapar underlag för kulturell 
förståelse och de förmedlar en varierad och mångfacetterad bild av världen och som så en mindre 
risk för att endast en ideologi retoriskt förfördelas framför andra så som Metzger annars menar att 
mycken retorik syftar till. 
     I den andra kategorin så är det Ekmans bok från -89 samt Garpendal och Appelqvist böcker 
från -89 samt -01. Den förstnämnda är till stor del mycket god och ligger till stora delar mycket 
nära Thysells bok men den ligger närmare att omnämna länder än att faktiskt förmedla kunskap 
kring dem. När den väl går ner i kulturell förmedling av kunskap så är det ganska bra, men den gör 
det för sällan för att kunna placeras högre. Appelqvist och Garpendals böcker är väldigt lika 
varandra och det är endast en mindre revidering mellan dem som egentligen inte direkt påverkar 
innehållet till någon större del. Därav delar de alltid placering i de kategorier de hamnar i. De tar 
upp en del kulturer och sådant bakom maten men det är antingen för kulturellt snedfördelande 
eller tar upp för lite och för kortfattat för att riktigt uppnå det högre steget. Enligt Metzgers teorier 
kan man säga att dessa böcker i viss grad retoriskt argumenterar för en viss ideologi och försöker 
hegemonisera den över andra. 
     Den tredje kategorin består av alla böcker som tar upp lite om andra kulturer någon gång i sina 
böcker. De gör dock detta alldeles för sällan och det blir snarare undantag än regel i alla dessa. 
Antingen så är de nästintill strikt neutrala i sin skildring eller så har de betydlig längre omnämningar 
för vissa kulturområden. Johannesons bok är på det sättet att även om den tar upp några delar 
utanför Frankrike så är de i sådan minoritet att det inte kan leda till en högre placering. Christenson 
och Sundling m.fl. är de som placerar sig bland de sämsta vad det gäller råvarukunskapsböckerna. 
Det finns väldigt få kulturella förklaringar och de går sällan in på djupet. De kan alla ha en längre 
referens som är mycket bra men som sedan inte får sitt eko någon annanstans i boken. En slutsats 
kring detta område är att man antingen kan få en ganska god grund för varierad och utförlig 
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kunskap kring kulturella områden eller inte beroende helt på vilken bok man som elev får framför 
sig. Dessa sista böcker är helt i linje med det Metzger menar när han säger att retorik försöker 
motbevisa eller i alla fall lyfta fram sin ideologi som mer riktig än de andra. Man kan säga att de 
böcker som handlar om receptförmedling för ett mer ideologiskt resonemang enligt Metzgers 
retoriska modell än de läroböcker som handlar om råvaruinformation. 

7.4	Generell	diskussion	
I stort finns det två huvudkategorier bland de böcker som studerats. Antingen försöker man att 
inte nämna några kulturella områden alls eller så försöker man göra ett någorlunda jämnt varierat 
arbete, dock så ligger alltid fokus på att Europa är viktigare än länder utanför Europa. Nu är ju 
böckerna skrivna i Europa dock så det kan ju vara en del av anledningen. Det verkar heller inte 
som att äldre böcker är så mycket sämre än nyare kring kulturell variation. Vissa av de från mitten 
av 80-talet är betydligt öppnare i den bemärkelse att de har med fler matkulturer än de som man 
hittar runt 2000. Vilket till stor del stödjer de resultat och slutsatser som Metzger hittar i sin studie, 
att om världen blir mer öppen så kan vissa samhällen sluta sig mer och fokusera på bevarande. Man 
kan se att de läroböcker som primärt handlar om råvarukunskap pratar väldigt lite om matlagning 
och den om matlagning pratar väldigt lite om råvarukunskap. Därav ser man också att om man vill 
titta på rätter så får man vända sig till vissa böcker och vill man se på importländer får man titta på 
de andra. Man kan generellt säga att de böcker som behandlar råvaror är mer kulturellt varierade 
än de böcker som hanterar matlagning, och som så innehåller recept. De som hanterar recept är 
väldigt fokuserade på det franska köket och ger mycket liten, om någon, inblick i matlagning 
utanför en västerländsk sfär. Det franska köket har under lång tid haft en stark ställning i Sverige 
och vissa böcker riskerar att fortsätta prägla kommande generationer kring detta köks ställning.  De 
kan ta upp regioner utanför den västerländska men nästan aldrig några recept. De böcker som 
behandlar råvaror, och som så kunskapsformen episteme, är öppnare än förväntat men att de som 
behandlar recept och tekniker, och som så kunskapsformen techne, är klart sämre än de andra 
läroböckerna och som så närmare de förväntningar som fanns på materialet. Då Gustavsson 
påpekar att episteme och techne ligger till grund för fronesis så är det tydligt att det kan bli svårt 
för elever som endast har tillgång till vissa av dessa böcker att tillägna sig kunskap som gör dem 
redo att utvidga sin förståelse och bli duktigare på egen hand. 
     Genomgående är dock att ingen riktigt tar upp matlagning utanför en västerländsk sfär, 
undantaget är väl Ryssland med borsjtj och blinier (som endast i vissa fall tillskrivs Ryssland, eller 
Sovjet i vissa böcker på grund av tiden då den var skriven). Asien och Amerika ges mycket få rätter 
genomgående. Sätt dig då in i situationen att en elev har dessa läroböcker som enda hjälp genom 
gymnasiet och kommer ut till sitt första jobb och det råkar vara en restaurang som gör thailändsk 
mat (kom på 00-talet), eller sushi (kom på 80-talet) eller mexikanskt (kom på 90-talet) för den delen. 
Ingen av dessa restauranger är särdeles ovanliga och de böcker som studerats gör inte studenterna 
redo att möta arbetslivet utanför skolan. Alla restauranger serverar inte fransk mat och att veta alla 
franska termer för olika potatisrätter, som pommes gaufrettes, kommer föga hjälpa eleven i ett 
mexikanskt kök. Att pommes gaufrettes, ett slags nätchips, finns med i en bok medan det inte i 
någon av de studerade böckerna ens nämns sushi alls är indikativt. Det underligaste under mina 
studier är i de böcker där de faktiskt tar upp en hel del asiatiska ingredienser men sen inte riktigt 
gör något av detta. De kan ta upp att shoju är ett namn för soja, men de förklarar inte att både 
ordet och soja i sig är asiatiskt i grunden. Dock så går de in väldigt mycket i detalj på saker så som 
senap och HP-sås trots att soja nog är nästan lika viktig i köket som senap, då sojan är en viktig 
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ingrediens i bland annat brunsås, och oftast betydligt mer använd än HP-såsen. Som så blir HP-
såsen en viktig indikation på kulturell snedvridning, speciellt i kontrast till behandlingen av sojan. 
Det blir en klar indikation att så som Metzger säger att en viss ideologi hegemoniseras på bekostnad 
av en annan. Det kan bli en chock för en elev som haft dessa läroböcker som guide att sedan 
komma ut och jobba på exempelvis en sushikrog eller laga thailändsk mat. Då skolan ska förbereda 
elever för yrkeslivet, som kan vara mycket varierat kulturellt, så bör även läroböckerna i kurserna 
bidra till detta. 
     Det som är positivt är att elever via sin egen nyfikenhet kan ha hjälp av de importländer och 
odlingsinformation som finns i de olika böcker som hanterar råvarukunskaper. Om eleverna drivs 
att fråga läraren eller ta reda på informationen själva är svårt att veta men det hade varit ett 
intressant ämne för vidare forskning om sådan nyfikenhet har stimulerats av dessa böcker eller om 
det endast är min förhoppning. Det bör dock inte ligga på individuella elever att själva efterforska 
denna kunskap för att den inte serveras i samma utsträckning som den görs för europeiska 
kulturområden. Det stora problemet är ju att det man inte hör talas om vet man inte om att det 
finns, nu är ju kanske inte läroböckerna i skolan det enda som elever hör talas om tack och lov. 
Därav finns så klart stora chanser för elever vid dessa utbildningar, där dessa läroböcker används, 
att få sin kunskap på annat håll. Men om skolan ska förbereda dem för sitt framtida yrkesliv så kan 
man inte tolerera att eleverna ska behöva leta denna kunskap på egen hand. 
     Det är stor skillnad på de olika böckerna och det som en typ av livsmedelsbok tar upp på ett 
mycket bra sätt kan vara helt oförklarat i en senare. Som kaffe, te och kakao kan vara ett exempel 
på. I boken av Thysell ges en mycket bra förklaring och exemplifiering av dessa typer medan det i 
Christenson m.fl. inte nämns i princip någonting om ursprung, odlingsregion eller användning. Det 
är tyvärr inte troligt att elever kommer att ta del av flera olika böcker i detta område och som så lär 
de vinna en insikt men förlora en annan. De allra flesta böcker har något som i slutändan kan lyftas 
fram som ett gott exempel på hur man kan, och kanske bör, göra men även delar som är mycket 
begränsade i fråga om att lyfta förståelsen för vårt mångkulturella samhälle. Den riktigt stora bristen 
bland alla de böcker som studerats är bristen av handgriplig kunskap kring maträtter och tillagning 
och som så techne-kunskapen i samtliga böcker. De böcker som handlar om råvarorna har inte 
detta fokus även om kunskapen finns så som hos Thysell. De böcker som handlar om just 
matlagning har nästan ingen benämning alls om andra kulturer, de stora undantaget är arbetsboken 
av Christenson och Sundling (1987) men fokus i den boken ligger inte heller riktigt där utan det är 
väldigt kortfattade övningar snarare än regelrätt information och kunskapsförmedlande. 
     Om man tittar tillbaka till Metzger så tycker jag att resultatet till stor del bekräftar den tidigare 
forskningen, i alla fall om man beaktar den förändring som skedde efter 1960. Det är väldigt liten 
vurm för de ”exotiska andra” och ofta så lutar man sig mot Frankrike eller Sverige och håller denna 
linje. Att just förfördela ett land över de andra stämmer överens med den hegemonisering som 
Metzger presenterar i sin studie. Att man bygger upp en ideologi på bekostnad av de andra. Hur 
mycket man hegemoniserar är väldigt mycket upp till författarna av verken, och det finns en ganska 
stor spridning på hur min studies läroböcker hanterar denna fråga. Det som kan sägas vara 
någorlunda nytt är de som är konsekvent neutrala snarare än att välja att hegemonisera sin valda 
kultur, vilket nog har att göra med att det handlar om läromedel snarare än kokböcker. De kan 
dock ses som hegemoniserande av sin icke-kulturella framtoning, att de låser sig fast vid sin hållning 
och låter den bestå genom åren. Som så har min studies läroböcker en annan utgångspunkt än de 
som Metzger studerat vilket troligen skapar denna diskrepans.  
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8.	Konklusion	
Som slutlig sammanfattning kan man säga att icke-europeiska kulturer inte får särdeles stor plats i 
de läroböcker jag studerat men att det i råvarukunskapslitteraturen finns vissa öppningar. Köper 
man in rätt bok eller har rätt lärare så har man nog stor chans att kunna vara väl förberedd för ett 
varierat yrkesliv som kock. Men att det ska krävas tur på något sätt är inte acceptabelt då skolan 
ska göra alla elever redo för att möta sitt framtida yrkesliv, speciellt inom yrkesprogrammen. 
     Är då läroböckerna från lgy 70 sämre än den från lpf 94? Man hade ju kunnat förvänta sig att ju 
mer modern kurslitteraturen blir desto mer skulle den ta upp de influenser som blivit allt vanligare 
men om något verkar det nästan som att kurslitteraturen för de senare böckerna går åt andra hållet 
och anonymiserar sina uppgifter. Som att det är bättre att inte säga något alls än att ta upp kulturella 
områden och göra dem så vida och nyanserade som möjligt. Man ställer sig som så hellre på den 
säkra sidan som gör att man inte kan anklagas för att vara kulturellt förfördelande och gör detta 
genom att inte nämna något kulturellt alls. Men samtidigt så abdikerar man ju också från sin plikt 
att göra eleven redo för en mångfacetterad arbetsmarknad. Asien och Amerika känns väldigt fjärran 
när man läser dessa böcker medan Frankrike känns som en granne. Och då böckerna ej har några 
gränser så kan man undra varför det ska kännas som att de finns i just dessa skrifter. 
     En intressant uppföljande studie kring ämnet skulle vara om man gjorde en intervjustudie med 
ett antal lärare för kock-programmet för att se om de sett denna brist som ett problem och om så 
hur de har hanterat den. Har de använt kokböcker för att utöka elevernas kunskap eller vilka 
kompensatoriska åtgärder finns det utöver detta? Det skulle också vara bra att se om någon av den 
nyare kurslitteraturen är bättre än dessa äldre dito. Att studera de läroböcker som kommit efter 
2000. 
     Det skulle för övrigt behövas mer forskning kring vilka trender inom mat som funnits genom 
Sveriges historia och en sådan forskningsuppsats skulle vara till stor hjälp för vidare forskning inom 
detta område. 
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