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Kurser som ingår i utbildningen till Bagare och konditor  
 

Bageri- och konditorikemi 10 Yh-poäng  
Syfte och mål Kursen syftar till att ge den studerande kunskap om protein, fett och kolhydrater 
och hur de förändras/påverkas i produktion samt kunskaper om mögel- och jästsvampar och 
dess uppbyggnad, egenskaper och funktion. Den skall även ge den studerande kunskaper om 
sensorisk bedömning och vikten av att använda sina sinnen. 
 

Bröd och kaffebröd 40 Yh-poäng  
Syfte och mål Kursen syftar till att den studerande utvecklar fördjupade färdigheter i 
produktion och hantering av matbröd, vetedeg och laminerade degar. Den studerande skall även 
utveckla kunskap om råvaror, maskiner, hygienrutiner, egenkontroll samt arbetsmiljöregler. 
Kursen syftar dessutom till att den studerande utvecklar färdigheter gällande inköpsrutiner, 
kalkylering, etikettering, livsmedelskemiska processer samt sensorisk bedömning. Hela kursen 
genomsyras av ett entreprenöriellt arbetssätt.  
 

Entreprenörskap 10 Yh-poäng  
Syfte och mål Kursen syftar till att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper i att 
starta och driva projekt utifrån entreprenörens  synvinkel och med ekonomisk insikt. 
Undervisningen ska bidra till att den studerande inspireras till att utveckla och våga testa 
kreativa utmaningar och idéer inom bageri- och konditorisektorn i en entreprenöriell anda. Den 
studerande ska också få kunskap om kalkyler samt lagar om märkning och förpackningar.  
 

Examensarbete 25 Yh-poäng  
Syfte och mål Kursen syftar till att den studerande på ett yrkesanpassat arbetssätt visar och 
befäster de kunskaper som den studerande tillägnat sig under hela utbildningstiden enligt given 
mall. Examensarbetet skall utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför, 
kalkylerar/beräknar och utvärderar sitt arbete. Examensarbetet avslutas genom en uppdukning 
av samtliga produkter efter angiven mall för slutlig bedömning.  
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Lärande i arbete 1 30 Yh-poäng  
Syfte och mål Kursen syftar till att ge den studerande verktyg för att kunna tillämpa och 
fördjupa sina teoretiska och praktiska kunskaper i verkliga och praktiska situationer. Kursen LIA 
bidrar till att den studerande övar initiativförmåga och arbetsvana samt får en bild av sin 
framtida yrkesroll. 
 

Lärande i arbete 2 30 Yh-poäng  
Syfte och mål Kursen syftar till att ge den studerande verktyg för att kunna tillämpa och 
fördjupa sina teoretiska och praktiska kunskaper i verkliga och praktiska situationer. Kursen LIA 
bidrar till att den studerande övar initiativförmåga och arbetsvana samt får en bild av sin 
framtida yrkesroll. 
 

Patisseri  40 Yh-poäng 
Syfte och mål Kursen syftar till att den studerande utvecklar fördjupande färdigheter i 

produktion och hantering av småbröd, rörda och vispade massor, konditoribitar, desserter, 

klassiska bakverk samt det  internationella konditoriet. Den studerande ska även utveckla 

kunskap om råvaror, maskiner, hygienrutiner, egenkontroll samt arbetsmiljöregler. Kursen 

syftar dessutom till att den studerande utvecklar färdigheter gällande inköpsrutiner, kalkylering, 

etikettering, livsmedelskemiska processer samt sensorisk bedömning. Hela kursen genomsyras 

av ett entreprenöriellt arbetssätt.  

Skapande konditoriarbete 30 Yh-poäng 
Syfte och mål Kursen syftar till att den studerande utvecklar fördjupade färdigheter inom 

karamell/socker, marsipan/mandelmassa och choklad/praliner samt färg- och formlära. Den 

studerande skall även utveckla kunskaper om råvaror, maskiner, hygienrutiner, egenkontroll 

samt arbetsmiljöregler. Kursen syftar dessutom till att den studerande utvecklar färdigheter 

gällande inköpsrutiner, kalkylering, etikettering, livsmedelskemiska processer samt sensorisk 

bedömning. Hela kursen genomsyras av ett entreprenöriellt arbetssätt.  

 

 


