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ATT ARRANGERA EN STADSFINAL I KOCKDUELLEN 

 

Kockduellen är en tävling med syfte att skapa ett större intresse för matlagning bland 

högstadieelever, och på sikt öka sökantalet till gymnasieprogrammet restaurang- och 

livsmedel. Kockduellen utförs i fyra etapper: skoltävling, stadsfinal, kvalificering till 

riksfinal och en riksfinal.  

 

Sista dag att anmäla intresse för att arrangera stadsfinal är den 25 maj.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Steg 1: Skoltävling – HT 2018 

 

Kockduellen arrangeras inom ramen för hem- och konsumentkunskapen. De som tävlar går i 

årskurs 8 eller årskurs 9. Som första etapp lagar eleverna en rätt på 50 minuter utifrån en 

bestämd råvarukorg som finansieras av grundskolan. Maträtten bedöms sedan av kockar och 

elever eller lärare på restaurang- och livsmedelsprogrammet. Det är ett ypperligt tillfälle för er 

på gymnasieskolan att lära känna hem- och konsumentkunskapslärare och högstadieelever. 

Hjälp grundskolorna att hitta kockar till juryn.  

 

För att vara med i tävlingen anmäler sig grundskolorna på https://kockduellen.varldensjobb.se/ 

och specificerar vilken gymnasieskola de vill tävla på i stadsfinalen. Visita administrerar sidan 

och informerar er om vilka skolor som väljer att tävla på er gymnasieskola när anmälan stängs.  

 
 
Steg 2: Stadsfinal – januari 2019 

 

Syftet med Kockduellen är att locka fler ungdomar att söka Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet. Att arrangera stadsfinalen av Kockduellen på gymnasieskola med 

programmet är ett ypperligt tillfälle att skapa en relation till högstadieeleverna men även att 

knyta kontakt med grundskolorna. Vår erfarenhet är även att lokalmedia visar intresse för 

stadsfinalerna av Kockduellen. 

 
Tävlingen 

 

• Stadsfinalerna äger rum på gymnasieskolor med Restaurang- och livsmedelsprogram 

runt om i hela Sverige. Gymnasieskolan är själv ansvarig för att arrangera stadsfinalen. 

• I stadsfinalen möts de vinnande lagen som har kvalat in via skoltävlingarna. Varje 

skola skickar ett lag som består av 2-3 personer.  

• För att arrangera en stadsfinal behövs det minst två tävlande lag.  

1. Skoltävling 2. Stadsfinal 
3. Kvalificering 

till riksfinal 
4. Riksfinal 

https://kockduellen.varldensjobb.se/


 

• Gymnasieskolan ansvarar för att sätta samman juryn. Den ska bestå av 3-4 kockar från 

Visita-anslutna företag.  

• Visita beslutar om råvarukorg till stadsfinalen så att samtliga lag har samma 

förutsättningar. Råvarukorgen finansieras av gymnasieskolan. 

• Deltagarna lagar en huvudrätt och presenterar tre tallrikar. En tallrik visas för 

allmänheten, en tallrik går till juryn och en tallrik till eleverna.   

• Matlagningsmomentet pågår under 90 minuter.  

• Resultatet bedöms av juryn enligt kriterierna i bedömningsmallen som ni hittar på 

https://kockduellen.varldensjobb.se/  

• Juryn väljer ni ut själva men den ska bestå av minst 3 kockar och de ska arbeta på 

Visita-anslutna företag. 

• Gymnasieelever från Restaurang- och livsmedelsprogrammet är med och coachar lagen 

i köket.  

• Juryn utser ett vinnande lag och resterande blir tvåor. 

• Juryn skriver en motivering till det vinnande laget som ska skickas i bidraget till Visita.  

 
Kvalificering till riksfinalen 

• Vinnande laget i stadsfinalen skickar in sitt bidrag till Visita som sedan levererar 

bidraget till en expertjury som består av representanter från branschen. Dessa väljer 

sedan ut 10 bidrag som går vidare till riksfinalen. 

• Bidraget innehåller tre komponenter: Två bilder på maträtten laget lagade under 

stadsfinalen. En motivering från juryn som utsåg dem som vinnare. En video på längst 

2 minuter där det vinnande laget berättar om sin rätt och hur de har lagat den. 

• Hem- och konsumentkunskapsläraren/ansvarig lärare skickar in bidraget till Visita.  

 
Riksfinalen  

• Riksfinalen går av stapeln i februari 2019 i Stockholm.  

• Riksfinalen arrangeras av Visita. 10 lag tävlar i finalen. Visita står för skolornas 

omkostnader att ta sig till riksfinalen. 

 
Tips! 

Stadsfinalen är ett utmärkt tillfälle för er att visa upp gymnasieskolan och de olika 

programmen. Det finns många olika sätt att arrangera en stadsfinal på: 

• Under ett öppet hus 

• Under en skoldag och att varje tävlande lag bjuder in sin klass som får möjlighet att 

titta på tävlingen och besöka skolan.  

• Bjud gärna i bransch och föräldrar till tävlingen 

• Lokalmedia har tidigare visat intresse för stadsfinalerna av Kockduellen. Visita gärna 

hjälper till att bearbeta pressen, meddela oss vid behov.  

https://kockduellen.varldensjobb.se/


 

• Passa på att marknadsföra era gymnasieprogram RL och eventuellt HT. 

 
Viktigt att tänka på 

• Hur många lag kan tävla samtidigt under stadsfinalen? 

• Hur mycket tid kan ert arbetslag lägga på Kockduellen? 

• Var gärna med på skoltävlingarna i form av jury. Det är ett bra tillfälle för att skapa 

relation med lärare och elever på grundskolan, och för att få inspiration till stadsfinalen.  

• Vill ni arrangera stadsfinal på er gymnasieskola, meddela detta till Visita senast den 25 

maj.  

 

Frågor?  
Hör av dig till oss eller läs mer på https://kockduellen.varldensjobb.se/  

 

Emelie Jönsson, e.jonsson@visita.se, 08-762 74 22 

Malin Bergsvik, m.bergsvik@visita.se, 08 762 74 32  
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