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Abstract 

The purpose of this study is to create design principles for the production of 
manuscript to e-learning. The work aims to survey the process of producing 
manuscript for e-learning in its full form, as well the production on writing specific 
tutorials.  
 
This study is regarding both the aspect on how to convey a message for a specific 
audience and how to present it based on theories from the fields of Information 
Design. Theories in Rhetorics and Narratology as well as principles for Multimedia 
Learning will be applied to results gained from empirical data produced through 
interviews. Hopefully, this will result in an applicable synthesis of design 
principles for collecting and arranging subjects into an e-learning that is user-
friendly and accessible.  
 
The work is based on an information design issue at the Stockholm based 
Hospitality and Culinary school Restaurangakademien. The issue derives from the 
fact that Restaurangakademien is at a start up stage in implementing e-learning to 
its range of courses. With no previous experience from the field the problem is how 
to get started and by which methods. If this survey will be able to produce anything 
useful, it means information design has made a little contribution in developing e-
learning.  
 
Key words: Rhetorics, Narratology, E-learning, Context, LMS, Manuscript, 
Information Design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 

Målet med denna studie är att undersöka hur designprinciper för framställande av 
manus till e-learning kan tas fram. Detta ska undersökas med hjälp av empiriska 
data från expertintervjuer, tillsammans med teorier från områdena retorik, 
narratologi och designprinciper för multimedialt lärande.  
 
Studien tar avstamp i ett informationsdesignproblem hos Restaurangakademien i 
Stockholm. Bakgrunden är att Restaurangakademien planerar att börja arbeta med 
e-learning, men inte har någon erfarenhet av hur sådana utbildningar kan tas fram, 
varför riktlinjer för den processen efterfrågas.  
 
Nyckelord: Retorik, Narratologi, E-learning, Kontext, LMS, Manus, 
Informationsdesign 
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1. Inledning  

Att starta upp en utbildning i ett helt nytt format kräver en del förarbete, och även 
en etablerad skola med erfarna utbildare behöver sondera terrängen innan ett dylikt 
projekt sjösätts. I denna inledande del av rapporten presenteras bakgrunden till 
varför Restaurangakademien i Stockholm blev föremål för mitt examensarbete i 
Informationsdesign.  

1.1 Bakgrund  
Restaurangakademien finns i Stockholm och håller utbildningar i mat, dryck och 
service. Nu söker de ytterligare ett sätt att nå användarna och vill därför börja med 
så kallad e-learning. En utbildning i matsalsarbete för ung och oerfaren 
serveringspersonal är ett tänkbart ämne, då det efterfrågats av kunder till 
Restaurangakademien.  

1.2 Informationsdesignproblem  
Problemet är att ingen på akademien har tidigare erfarenhet av att arbeta med e-
learning, och att det därför saknas kunskap om hur utbildningar ska utformas för att 
passa detta format. Riktlinjer för arbetsprocessen efterfrågas, dels gällande 
utformning av manus till utbildning som helhet, och dels gällande utformning av 
manus till instruktionsvideor. Restaurangakademien vill därför göra en 
pilotutbildning som kan ge svar på dessa frågor.  

1.3 Målgrupp och syfte 
Lite om målgrupp och syfte behövde klargöras. En utbildning i matsalsarbete för 
ung och oerfaren serveringspersonal, fanns det intresse för en sådan? För att ta reda 
på detta, intervjuades potentiella köpare av utbildningen, tillika personalansvariga 
på tre olika restauranger.  
 
De tre som intervjuats har under många år varit verksamma i den dagliga driften på 
restaurang och har alltså stor erfarenhet av att introducera ung och oerfaren 
serveringspersonal till olika arbetsrutiner. Med andra ord vet de vilka ämnen som 
skulle passa i en matsalsutbildning för nybörjare.  
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Men, att bara veta vilket ämne som efterfrågas räcker inte: enligt Palm (2006, s. 
40) är det också viktigt att ha kunskaper om målgruppens medievanor när formen 
för en kommunikation bestäms. Intervjuerna hölls således i syfte att 1) ge en 
fingervisning om lämpliga ämnen för utbildningen, och 2) ge en fingervisning om 
lämpliga kommunikationskanaler för att nå målgruppen. 
 
Restaurangchef D. Jay-Olsson (intervju, 24 april, 2017) menar att målgruppen 
behöver lära sig om hur man kommunicerar smidigt med både gäster och 
medarbetare. Han säger också att målgruppen ofta klagar på att de inte får 
tillräckligt med information, trots att han lägger ned mycket tid på att instruera dem 
i olika moment på arbetsplatsen. ”Den enda vägen att nå dem verkar vara via deras 
smartphones”, säger han. Han efterfrågar därför ett sätt att nå målgruppen, just via 
deras smartphones. Som stort minus med e-learning anger Dan bristen på dialog.  
 
Enligt krögare U. Karlsson (intervju, 28 april, 2017) är hennes erfarenhet av 
målgruppen att de har ett kort fönster för fokus och att det är viktigt att vara 
kortfattad och tydlig för att fånga deras intresse. Instruktioner för hur någonting 
görs, rent handgripligen (som till exempel att öppna vinflaskor) efterfrågas. Att 
materialet lockar till att ställa frågor anges också som önskvärt. Som ett minus med 
e-learning anger Karlsson bristen på att kunna förmedla nyanser.  
 
Food and Beverage Manager K. Modée (intervju, 19 april, 2017) tycker att det som 
gör sig bäst för e-learning till restaurangbranschen snarare är, citat, ”tråkiga ämnen 
som hygien och lagar”, än just servering på basnivå. Hon ställer sig frågande till 
hur man kan lära ut det praktiska ämnet servering genom e-learning. Detta i och 
med att det viktigaste, det vill säga kulturen och det faktum att alla restauranger till 
exempel dukar eller serverar på olika sätt, är svåra ämnen att förmedla per distans. 
Men, tillägger hon, om en e-learning för ung och oerfaren serveringspersonal 
skulle göras så behöver materialet vara relativt enkelt och kunna erbjudas till en låg 
kostnad. Rimligt format för utbildningen i fråga om tidsåtgång är i så fall ett par 
20-minuterspass per vecka, resonerar hon.  
 
Efter intervjuerna står det klart att målgruppen för den utbildning som ska tas fram 
är ung och oerfaren serveringspersonal. Och som tidigare konstaterats: målgruppen 
för de riktlinjer som ska sammanställas är de som tar fram utbildningar på 
Restaurangakademien.  Efter att målgrupp och behov fastställts, kan 
forskningsfrågorna formuleras.  
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1.4 Forskningsfrågor 
1. Hur formuleras e-learning för att förmedla en känsla av dialog och nå unga 

människor med kort fönster för fokus? 
2. Hur kan riktlinjer för manus till e-learningutbildningar och tillhörande 

instruktionsvideor sammanställas? 

1.5 Kontext och avgränsningar 
För att avgränsa arbetet har jag utgått från att utbildningen ska implementeras i ett 
specifikt LMS (Learning Management System).  
 
Restaurangakademien har angett e-learningföretaget Krogarna.se som potentiell 
samarbetspartner för e-learning, varför deras LMS ska användas som utgångspunkt 
för utbildningens struktur. Genom att anpassa utbildningen till en given kontext 
från början, kan arbetet hållas mer fokuserat på att anpassa texter till mediet e-
learning framför att bygga upp LMS-strukturer och utforma layout.  

1.6 Begreppsdefinitioner 
Några begrepp som kan behöva förtydligas: 
delbudskap, ett mindre budskap som är en del av ett yttre sammanhang.   
e-learning, e-utbildning, webbutbildning, utbildning förmedlad via internet.     
IKT-pedagog, informations-, kommunikations- och teknik-pedagog, person som 
inspirerar, handleder och utvecklar användningen av digitala möjligheter i 
undervisningen.  
LMS, Learning Management System, lärplattform som fungerar som ett virtuellt 
klassrum.  
pilotutbildning, testutbildning, pilot- används som förled med ungefärlig betydelse 
test-.  
pitch, från engelskans ”kast”, eller ”försök”, avser presentation av ett koncept.   
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2. Teori  

De teorier som använts för att ta reda på hur manusskrivande till e-learning kan gå 
till presenteras nedan. Teorierna har valts för att de på olika sätt kan bidra till 
förståelse kring hur ett budskap bäst förmedlas i formatet.  

2.1  Synlighet i design 
Enligt Norman är synlighet (engelska: visibility) en av de viktigaste principerna för 
skapandet av användarvänlig design. Genom att göra de rätta delarna av en design 
synliga för användaren, erbjuds naturliga signaler till ett korrekt användande. 
(2002, s. 4). Norman menar också att användaren behöver hjälp för att förstå en 
design; att visa tydligt vad orsak-verkanförhållandet mellan designens delar består 
av är enligt Norman att erbjuda den hjälpen (2002, s. 8). 

2.2 Retorik  
Lindqvist (2016, s. 15) beskriver retorik som ett verktyg för att påverka mottagaren 
av ett budskap med ord och symboler. Och det finns oändligt många retoriska 
principer att använda då ett budskap formuleras! De principer som verkar mest 
relevanta för arbetet med manus till e-learning presenteras nedan.  

2.2.1 Ethos, Pathos, Logos 
Ethos, Pathos, Logos de tre retoriska övertygelsemedlen. Används för att skapa 
förtroende (ethos), påverka känslomässigt (pathos) och för att lägga fram sakliga 
argument (logos) (2016, s. 74).  

2.2.2 Evidentia 
Att använda sig av principen evidentia är att konkretisera någonting, alltså visa upp 
ett exempel, gärna på ett målande och livfullt sätt som väcker känslor (2016, s. 
175).  

2.2.3 Det klara språket 
Att uttrycka sig klart är att använda rätt ord för rätt sak, samt att undvika 
mångtydiga och svårbegripliga ord. Om svårbegripliga ord (till exempel fackord) 
ändå måste användas, så ska dessa förklaras (2016, s. 273).  
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2.2.4 Actio 
Actio avser själva framförandet av ett budskap. Lindqvist (2016, s. 330) menar att 
det allra viktigaste inom actio är att variera framförandet i fråga om sådant som 
röstläge, tempo, gester och blickens fokus.  

2.3 Narration 
Det som ska berättas ingår alltid i en narrativ diskurs, det vill säga ett yttre 
sammanhang. Porter Abbot (2008, s. 20) påtalar det mycket viktiga i att ha den 
narrativa diskursen klar för sig innan ett delbudskap utformas.  

2.4 Principer för multimedialt lärande 
För att ta reda på hur instruktionsvideor kan utformas användes följande 
vetenskapliga artikel som referens: Is Your Tutorial Pretty or Pretty Useless? 
Creating Effective Tutorials with the Principles of Multimedia Learning (Rapchak, 
2016). Artikeln vänder sig egentligen till bibliotekspersonal, men i och med att den 
främst berör hur människans kognition samspelar med rörliga budskap, kan den i 
mitt tycke användas av alla som ska utforma multimedialt informationsmaterial.   

2.4.1 Bild och budskap  
Rapchak (2016, ss. 70-71) hänvisar till Mautone och Mayer (2001) och menar att 
information i instruktionsmaterial måste presenteras på ett integrerat vis för att 
skapa bra förutsättningar för inlärning – om till exempel talade ord hänvisar till 
bilder i en annan sekvens leder det till överbelastning i arbetsminnet och 
inlärningen försvåras.  

2.4.2 Redundansprincipen 
Kalyuga & Sweller (2014) i Rapchak (2016, ss. 71-72) talar om den så kallade 
redundansprincipen. Denna gör gällande att överskottsinformation riskerar att 
påverka inlärningen negativt. Ett exempel på redundans är när ord visas på en 
skärm och samtidigt läses upp av en speakerröst.  

2.4.3 Principen om personliggörande  
Att personliggöra i ett budskap (engelska: personalize) innebär att använda en 
talspråklig stil med du-tilltal. Vidare ska pronomen i tredje person undvikas – i 
synnerhet i kortare material, och i material för personer med inlärningsproblem 
(Mayer, 2014) i (2016, s. 72) 
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3. Metod 

Utöver studier av tidigare nämnd litteratur, gjordes kvalitativa intervjuer med 
experter i syfte att utforska ämnet e-learning.   

3.1 Kvalitativa intervjuer 
I Kvale & Brinkman framgår tydligt att det inte finns några standardprocedurer för 
att genomföra en kvalitativ intervju. De uppmanar istället nybörjarforskaren att 
ställa sig förberedande frågor såsom ”Hur många intervjupersoner behöver jag?” 
och ”Kommer mina tolkningar bara att bli subjektiva?” innan arbetet sätter igång. 
(2014, s. 32).  Frågeställningar av denna typ ligger därför till grund för hur till 
exempel urval gjorts och för hur etiska aspekter tagits i beaktande i samband med 
de intervjuer som presenteras nedan.  

3.1.1 Urval 
Kvale & Brinkman skriver om hur kunskap blir till genom interaktion och menar 
att en intervju som genomförs i forskningssyfte kan benämnas som ett 
professionellt samtal. En intervju kan därmed betraktas som en arbetsmetod för 
kunskapsproduktion. (2014, s. 18). Detta motiverar valet av att intervjua experter 
för att skapa insikt i arbetsprocessen kring e-learning.  

3.1.2 Genomförande 
Två riktlinjer för genomförandet av intervjuer ur Kvale & Brinkman (2014, ss. 
176-177) verkade särskilt användbara – dels den att intervjufrågorna ska vara korta 
och enkla, och dels den att man som intervjuare ska se till att ha läst på om 
personen och ämnet innan. Inför varje intervju gjordes därför en liten 
”bakgrundsgoogling” av intervjupersonen och en enklare intervjuguide 
sammanställdes i punktform. 

3.1.3 Etiska aspekter 
Kvale & Brinkman (2014, s. 111) menar att forskningsresultaten från en kvalitativ 
intervju riskerar att präglas starkt av intervjuarens förmåga att hålla sina åsikter fria 
från påverkan av intervjupersonens åsikter.  
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Att skilja på vad som är fakta och vad som är åsikter är dock inte helt lätt, särskilt 
inte i samband med en expertintervju. Den som intervjuas får ju lätt rollen som 
allvetande, och som ämnesnovis på jakt efter data är man naturligtvis väldigt öppen 
för all möjlig information. Det är alltså viktigt att hålla sig så objektiv som möjligt 
intervjufasen igenom, och i synnerhet när forskningsresultaten ska tolkas.  
 
Enligt principen om informerat samtycke (Kvale & Brinkman, 2014, ss. 107-108) 
delgavs intervjupersonerna information om förutsättningarna för deras medverkan i 
undersökningen; ämnet, upplägget och vinkeln för rapporten presenterades, och 
information om att deras namn skulle uppges angavs.   
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4. Resultat av empiri 

Här presenteras intervjuresultaten, de flesta i citatform. I Kvale & Brinkman (2014, 
ss. 330-331) anges en rad principer för hur intervjucitat kan återges; som mest 
användbar i detta arbete ter sig princip 2, den som säger att citat bör 
kontextualiseras för att göras rättvisa. Av den anledningen återges både bakgrunden 
(alltså intervjufrågan) och min tolkning av hur svaret kan implementeras i 
designprocessen kring att ta fram e-learning.  
 
När IT-lärare och pedagogisk ledare A. Strömberg (intervju, 3 april 2017) frågades 
om hur NTI-skolan jobbar med föreläsningar för webben blev svaret: ”Alla på NTI 
jobbar olika, men jag brukar tänka på att hålla föreläsningarna till max fem, men 
helst under tre minuter. Det är också viktigt att ha en intresseväckande inledning, 
typ en retorisk fråga eller liknande.”  
 
Jag behöver alltså komma fram till en bra metod för att skriva ett manus som 
”håller tiden” och även tänka på att formulera ett intresseväckande anslag.  
 
Som svar på frågan ”Vad är utmärkande för bra föreläsningar i e-learning?” 
svarade Wulff-Sahlén: ”De är korta, behandlar ett avgränsat tema och har en tydlig 
struktur. Det är också viktigt att flagga för vad föreläsningen ska handla om i 
början, och sedan stanna upp lite för att sammanfatta och repetera det som sagts.” 
Hon tillägger att samma sak gäller för kursens helhet – att det är viktigt att 
introducera studenterna till hur kommunikationen kring kursen ska se ut, i bästa 
fall redan innan kursstart. (Universitetsadjunkt E. Wulff-Sahlén, intervju, 7 april, 
2017). 
 
En tydlig kommunikation är alltså väldigt viktig. Och en tydlig kommunikation 
uppnås genom att presentera, sammanfatta och repetera i alla delar av en kurs.  
 
Enligt Prim är den bästa e-learningen den som aktiverar användaren och kan visa 
upp konsekvenser av ett handlande i en säker miljö ”Tänk flygsimulator!” säger 
han. Som ett mindre avancerat exempel på hur användaren kan aktiveras ger han 
”quizzande” kring föreläsningar. På frågan om huruvida han brukar använda några 
riktlinjer då han tar fram utbildningar, svarar han ”Jag skissar upp en mall för vad 
som ska hända, och delar sedan in ämnet i ljud, interaktivitet och så vidare.” 
Därefter visade han upp ett exempel på hur han brukar skissa i verktyget Power 
Point. (Utbildningsdesigner O. Prim, intervju, 19 april, 2017). 
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Principen om att aktivera användaren känns väldigt relevant och kan tillämpas på 
många sätt – i manus, till exempel, kan direkta frågor formuleras för att mana till 
eftertanke hos eleven. Gällande mall så har insikten om att gå från helhet till delar i 
arbetsprocessen ytterligare förstärkts. En tanke om att använda Power Point som 
skissverktyg har också väckts.  
 
”Jag låter en ämnesexpert samla in material och visa vad som ska vara med, sedan 
är det jag som designer som benar ut ämnets delar och lägger upp strukturen.” 
säger Högstedt då jag frågar hur han jobbar med att ta fram videoföreläsningar. 
Han fortsätter: ” Viktigt att tänka på är också att alla filmer i en kurs ska ha samma 
intro. I intro-filmen ska även den som kommer att figurera i filmerna (helst en 
erkänd expert) introduceras. Därefter ska utbildningens läromål och upplägg 
presenteras.”. (E-learningdesigner M. Högstedt, intervju, 20 april, 2017) 
 
Återigen – att gå från helhet till delar verkar vara en bra arbetsmetod. Och 
självklart också att ta hjälp av en ämnesexpert. Det viktiga i att ha samma 
introduktion till alla filmer är också det en kunskap jag tar med mig in i 
designprocessen.   
 
Nilsson sade att e-learning kräver ännu mer målgruppstänk än traditionell 
klassrumsundervisning, eftersom att föreläsaren inte möter målgruppen på plats 
och kan anpassa informationen efterhand. På frågan ”Vad ska man tänka på när 
man skriver manus till föreläsningar för e-learning?” svarade hon: ”Tänk retorik – 
använd du-tilltal och direkt tilltal för att skapa relation med användaren.”(IKT-
pedagog A. Nilsson, intervju, 20 april 2017). 
 
Det där om att målgruppstänkandet ska ha stort fokus när e-learning tas fram känns 
direkt som en potentiell designprincip, och tesen om att du-tilltal är att föredra i e-
learningmaterial har än en gång stärkts.   
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5. Designprocessen 

Eller vägen till artefakten. För att sammanställa en pitch gällande arbetsprocessen 
kring manus till e-learning, utfördes en sådan arbetsprocess i undersökande syfte. 
Arbetsprocessen rörde framställning av manus till helhet och framställning av 
manus till filmer. En redogörelse för processen presenteras nedan. 

5.1 Manus till utbildningen  
När ämnet för pilotutbildningen (matsalsarbete för nybörjare) väl hade bestämts 
kunde det börja kartläggas. Två personer fick bidra med sin expertis: 

• Magnus Svensson – kreativ ledare på Restaurangakademien. 
• Tina Trigg – försäljnings- och dryckesansvarig på Restaurangakademien.  

 
Under ett möte gjordes en första sammanfattning över utbildningens olika ämnen, 
varpå den narrativa diskursen började ta form. Enligt Porter Abbot (2008, s. 20) är 
den narrativa diskursen en förutsättning för att ett delbudskap ska kunna utformas, 
därför var en sammanställning av ämnet ett självklart första steg i designprocessen. 
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Bild 1: kartläggning av ämnet "Matsalsarbete för nybörjare". 
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5.1.2 Struktur  
För att göra en designavgränsning gjordes en kopia av det LMS som utbildningen 
var tänkt att implementeras i. Därefter skissades ämnena in för att ytterligare 
kategoriseras och formuleras.  
 
 

 
Bild 2: skiss i LMS. 

5.1.3 Ord 
Efter att ha synliggjort en struktur blev det lättare att gå vidare till nästa steg. 
Utefter principen om visibility (Norman, 2002, s. 8) formulerades ämnets delar till 
tydliga rubriker, och på så sätt visas interaktionsmöjligheterna i materialet med 
hjälp av vägledande ord.  

5.2 Manus till film 
Efter designavgränsning och strukturskisser kunde innehållet för en pilotfilm 
bestämmas. Ämnet blev Hälla, nummer sju i diskursen.  
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5.2.1 Struktur 
För att skapa struktur i innehållet till filmen Hälla gjordes först en pappersskiss 
som redogjorde för filmens alla bildrutor. Därefter lades det hela in i ett Power 
Point-dokument. Att skissa i Power Point har tidigare angetts som exempel på 
metod av utbildningsdesigner Prim.  
 
 

 
 

Bild 3: strukturskiss av fyra första rutor i filmmanus (papper). 
 
 

 
 

Bild 4: strukturskiss av filmmanus i sin helhet (gjord i Power Point). 
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5.2.3 Ord 
Efter att strukturen skissats upp digitalt kunde repliker börja formuleras. Manuset 
bygger till stor del på frågor och svar för att skapa en känsla av dialog. Detta går i 
linje med Nilssons uttalande om att du-tilltal och direkt tilltal är en bra metod för 
att skapa relation till användaren.      
 
 

 
 

Bild 5 och 6: frågor i grafik. 
 
 

 
 

Bild 7: svar i replik  
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5.3 Filminspelning  
Tanken var från början att översätta manuset från Power Point till ett vanligt 
textdokument. Den översättningen gjordes dock aldrig. Detta eftersom insikten om 
att innehållet bestod av en större del bilder än repliker (och därför skulle 
kommuniceras bättre i just bildform) infann sig innan arbetet påbörjades. Med alla 
bildrutor numrerade och all information samlad på ett och samma ställe, visade sig 
Power Point-versionen av manuset, helt riktigt, vara ett smidigt sätt att 
kommunicera helheten till den person som filmade, klippte och lade in grafiken.  
 
Men – trots knep, beräkningar och tillämpande av designprinciper blev filmen ändå 
för lång! Och idén om att hålla filmen till max fem minuter kändes för vettig för att 
släppa. Därför gjordes istället två filmer av materialet – en vid namn Öppna och en 
vid namn Hälla.  
 
Filmerna finns bifogade rapporten som bilaga 3 (filmen Öppna) och bilaga 4 
(filmen Hälla). För den som inte har möjlighet att se filmerna finns en beskrivning 
av respektive film på sidorna 9 och 10 i bilaga 1 (Designpitch).   
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6. Artefakt 

Artefakten består av designprinciper inbäddade i en pitch som redogör för 
arbetsprocessen – lite som den här rapporten men med större visuellt fokus och 
utan litteraturhänvisningar.  

6.1 Designprinciper 
Alltså resultatet av teori, empiri och designprocess. Nedan visas designprincipernas 
teoretiska och empiriska förankring.  

6.1.2 Designprinciper för manus till helhet: 
1. Målgruppstänk! Viktigare i e-learning än i traditionell 

klassrumsundervisning. Börja med att göra en målgruppsanalys. (Nilsson, 
2017) 

2. Samla in fakta om ämnet med hjälp av en expert, och sammanfatta vad 
som ska ingå i kursen. (Högstedt, 2017) 

3. Strukturera upp innehållet i teman. (Prim, 2017) 
4. Ta reda på hur valt LMS kan användas (finns möjlighet att skapa 

animeringar, quiz, filmer et cetera?), skissa därefter upp i vilka format 
innehållets delar ska presenteras. (Prim, 2017) 

5. Se till så att respektive format behandlar avgränsade teman och att det 
finns en röd tråd mellan delarna. (Wulff-Sahlén, 2017)  

6. Visa tydligt hur utbildningen ska gå till och hur kontakten mellan skola 
och elev kommer att se ut. Detta ska framgå tydligt i såväl LMS som 
introduktionsfilm. (Wulff-Sahlén, 2017) 

7. Fronta med en erkänd expert, och presentera hen först av allt i 
introduktionsfilmen. (Högstedt, 2017)  

8. Aktivera användaren! Till exempel genom att quizza kring innehåll i 
filmer och genom att ställa direkta frågor i filmerna. (Prim, 2017) 

9. Tänk: ju enklare desto bättre! Endast det som ska användas behöver vara 
synligt. En komplex struktur riskerar att skapa förvirring hos eleven. Enligt 
teorin om Visibility i Norman (2002)  
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6.1.3 Designprinciper för manus till videoinstruktion 
1. Storyn är en del av ett större sammanhang – anpassa filmen till övrigt 

material i utbildningen. Enligt teorin om narrativ diskurs i Porter Abbott 
(2008) 

2. Använd samma intro till alla filmer för att skapa igenkänning. (Högstedt, 
2017) 

3. Inledningen behöver vara intresseväckande. (Strömberg, 2017) 
4. Skapa tydlig struktur genom att presentera innehållet i början, för att 

sedan repetera och sammanfatta löpande. (Wulff-Sahlén, 2017) 
5. Konkretisera ämnet genom någon typ av visuellt stöd. Enligt teorin om 

Evidentia i Lindqvist (2016) 
6. Bygg relation mellan föreläsare och elev genom ledigt språk, ”Du-tilltal” 

och verklighetstrogna exempel. (Nilsson, 2017) 
7. Variera framförandet så att eleven inte tråkas ut. Enligt teorin om actio i 

Lindqvist. (2016) 
8. Referera alltid till det som syns i bild! Bilder ska förklaras när de visas, 

och inte i efterföljande bildruta. Enligt teorin om bild och budskap i 
Rapchak  (2016) 

9. Undvik mångtydiga och svåra ord, förklara fackord. Enligt principen om 
det klara språket i Lindqvist (2016) 

10. Uppmana eleven att jämföra, reflektera över och/eller förklara det som 
berättats med egna ord. (Prim, 2017) 

11. När du skriver manus för korta filmer med många stillbilder och mycket 
grafik, är det smart att jobba i Power Point eller motsvarande. På så vis får 
du bättre överblick och kan kolla att den röda tråden följs. Det blir också 
lättare att uppskatta hur lång den färdiga filmen kommer bli. (Egen slutsats)  

12. Förstärk gärna nyckelord med grafik! Men tänk på att hela meningar i 
grafik som samtidigt sägs av en speaker kan påverka inlärningen negativt. 
Enligt teorin om redundans i Rapchak (2016) 

6.2 Designpitch 
Ett antal designprinciper kan ju vara användbart, men blir lättare att tolka om de 
sätts in i ett sammanhang. Slutresultatet visas därför upp i en pitch riktad till 
målgruppen ”de som utformar utbildningar på Restaurangakademien”, som 
nämndes i inledningen. Pitchen är 13 sidor lång och finns bifogad till rapporten i 
sin helhet. Nedan beskrivs hur några av dess delar förhåller sig till vetenskapen.  

Narrativ diskurs 
Teorin om den narrativa diskursens roll som ram för utformandet av en berättelse 
(Porter Abbott, 2008, s. 20) har applicerats i många av delarna i denna rapport. 
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Även i pitchen finns ett tydligt exempel på förhållandet mellan ”delbudskap” och 
narrativ diskurs, där filmerna (Öppna och Hälla) först placeras i kursens helhet för 
att sedan visas upp en och en.  
 
 

 
 

Bild 8: visar filmernas plats i den narrativa diskursen. 
 

 
Bild 9: presentation av filmen Hälla. 
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Synlighet 
Designprinciperna har formulerats med principen om synlighet (Norman, 2002, s. 
4) i åtanke. Hur då? Jo, genom att det användaren i första hand behöver se för att 
förstå resten av texten förkommer först och i fet stil i rubrikerna.  
 
 

 
 Bild 10: tillämpning av principen om synlighet. 
 

Det klara språket 
Arbetet med pitchen har målgruppsanpassats i och med att den utgått ifrån 
principen om det klara språket i Lindqvist (2016, s. 273). Pitchen är på så vis något 
av ett ”miniexjobb” anpassat till användaren. Ett exempel på hur principen om det 
klara språket tillämpats syns i nedan text där fackordet LMS förklaras.  
 
 

   

 Bild 11: tillämpning av principen om det klara språket.  
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7. Slutsats och diskussion 

7.1 Användbarhet 
En pitch med designprinciper som sammanfattar Restaurangakademiens önskemål 
och undringar om e-learning är förhoppningsvis användbar för dem. I och med att 
designprinciperna är baserade på teorier i kognition, retorik och kommunikation är 
de inte bundna till att passa enbart e-learning för restaurangskolor, utan skulle 
kunna fungera som ett verktyg för de flesta som ska utforma ett budskap i nämnda 
medium.  
  
Hur pass användbar själva utbildningen skulle bli är svårt att säga i detta skede i 
och med att den inte testats på målgruppen. Ett tänkbart nästa steg är därför att göra 
någon typ av användartester på just ung och oerfaren serveringspersonal, för att se 
hur väl pilotutbildningen stämmer med deras behov.   
 
Och hur förhåller sig pilotutbildningen till forskningsfrågan om att anpassa 
utbildningen till personer med kort fönster för fokus? I och med att i stort sett hela 
arbetet gått ut på att ta reda på hur utbildningsmaterial kan sammanställas för att 
kommunicera så effektivt som möjligt till användaren, har denna anpassning på sätt 
och vis skett av bara farten.  
 
Anpassningen till personer med kort fönster för fokus har dock funnits extra 
mycket i bakhuvudet då skisser gjorts i LMS (– hur kommer detta se ut i en 
smartphone?) och då filmernas längd bestämts till max fem minuter (även här mot 
bakgrund av hur materialet skulle passa i en smartphone).  

7.2 Metodkritik  
Valet av att hålla expertintervjuer känns motiverat, men innehåller två element som 
kan diskuteras: 

• Varför intervjuades ingen renodlad manusförfattare? 
• Två av experterna har intresse av att sälja tjänster till Restaurangakademien 

– hur påverkar det forskningsresultatet av intervjuerna? 
 
Då målgruppen skulle bestämmas utfrågades intressentgruppen restaurangchefer, 
och de blev till ett slags språkrör för målgruppens intressen och behov. Trots att 
intressentgruppen kan antas ha god kännedom om målgruppens intressen och 
behov, hade det bästa hade naturligtvis varit att fråga målgruppen direkt.   
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VÄLKOMMEN TILL MATSALEN! 

pilotutbildning | e-learning  |  juni 2017
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Bakgrund

Vad ska man tänka på när 
utbildningar för e-learning tas 
fram? För att ta reda på det 
genomfördes expertintervjuer, 
filminspelningochstudieri
retorik. Intervjuer med folk i 
restaurangbranschenharfått
visariktningförinnehållet.

”Välkommen till matsalen!” är 
arbetsnamn på en pilotutbildning i 
e-learningformat. Utbildningen är 
tänkt att introducera unga,  
ny anställda personer till yrkeslivet 
i allmänhet, och till matsalsarbetet 
på restaurang i synnerhet.

Varför behövs utbildningen? 
Samtal med potentiella kunder säger oss att en 
grundläggande utbildning i såväl arbetsmoral och 
bemötande som serveringsteknik behövs. Ett nytt 
sätt att nå unga anställda efterfrågas dessutom. 

Med en utbildning i kortare format som, så att säga, 
finns i fickan, blir det kanske lättare att nå målgruppen. 
Genom ett enklare slutprov kan krögaren dessutom 
få ett kvitto på att personalen tillgodogjort sig 
informationen. En e-learning kan också repeteras. 

En utbildning i fickan borde även kunna spara in tid 
och pengar i egenskap av att dels minska antalet 
frågor under service, dels göra personalen mer 
medveten om helhet och försäljning. 

Finns inte
Restaurangakdemien erbjuder i dagsläget ingen 
matsals utbildning på grundnivå, utan endast en 
service utbildning för hovmästare. Någon färdig 
förlaga över utbildningens innehåll har alltså inte 
funnits. 

Vad efterfrågas?
Efter användarintervjuer har det framkommit att 
”Välkommen till matsalen!” bör infor mera om hur 
man bäst bemöter gäster och hur man lär sig att 
kommunicera med sina medarbetare. Att det är olika 
på olika ställen, men att det in grund och botten 
handlar om kombinationen mat/dryck/människor 
ska också framgå tydligt i utbildningen. 

Att utbildningen ska vara på grundläggande nivå och 
att den gärna får innehålla videor som visar hur saker 
görs (som att hälla, öppna etc.) är andra önskemål som 

tagits i beaktande. Som lämplig stil och ton har ”från 
mig till dig” angetts – detta för förmedla en känsla av 
dialog, levandegöra situationer och locka till att ställa 
frågor på arbetsplatsen.

Formatet ska vara ganska litet, och hela utbildningen 
är tänkt att hålla runt tre timmar (20-minuters pass 
ett par gång er i veckan var ett förslag på tänkbar 
tids åtgång). 

Designprinciper
Arbetet med pilotutbildningen har haft som syfte att 
ta reda på hur designprinciper för att utforma e-lear-
ning med tillhörande instruktionsfilmer kan utformas. 
Arbetet har tagit avstamp i två frågor:

1) Hur formuleras e-learning för att förmedla en 
känsla av dialog och nå unga människor med kort 
fönster för fokus?

2) Hur kan designprinciper för manus till 
e-learningutbildningar och tillhörande instruktions-
videor sammanställas?
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Användare
Potentiella köpares önskemål fick styra valet av ämne 
– servering på grundnivå. 

Samla in fakta
Som tidigare nämnts har potentiella kunder, tillika 
restaurangmänniskor kommit med input till ut-
bildningens innehåll. Denna input har varit mycket 
värdefull, eftersom de känner till både ämnet och 
målgruppen väl. 

På Restaurangakademien finns naturligtvis också 
mycket ämneskunskap hos personalen; Tina Trigg 
(säljare) och Magnus Svensson (kreativ ledare) har 
varit de viktigaste källorna till information. 

Kategorisera
Här har expertintervjuerna verkligen varit till hjälp! 
De intervjuade har generöst delat med sig av tips och 
tricks för att göra detta arbete så smidigt som möjligt. 

Den huvudsakliga arbetsmetoden har varit att gå från 
helhet till delar. Innehållet har delats in i kategorier 
med temat ”från hej till hej då” i bakhuvudet – lite 
som en tänkt tidslinje i hur en kväll i matsalen ser ut 
från det att en gäst kliver in genom dörren till det att 
gästen går därifrån. 

Strukturskisser över ämnet gjordes först på pap-
per och sedan i i en kopia av den lärplattform som 
finns hos krogarna.se. Detta eftersom krogarna.se 
är en tänkbar leverantör av verktyg för e-learning på 
 Restaurangakademien. Skissarbetet gjordes för att 
se vad ett samarbete kunde resultera i rent visuellt, 
men har också bidragit med insikter i hur användbart 
det är att ha en struktur att utgå ifrån.  

Röda tråden!
Eftersom att e-learning kan innehålla så många olika 
sätt att uttrycka ett budskap på (till exempel videor, 
quiz eller smiuleringar), är det viktigt att en tydlig röd 
tråd hålls genom allt material. 

Att tydligt visa anvädaren var hen befinner sig i 
materialet kan göras dels genom att visa en tidslinje 
i lär plattformen,  och dels genom att tydligt knyta an 
till övrigt innehåll i respektive instruktionsfilm. 

Bestämma stil och ton
För att nå en målgrupp som inte sitter i klassrummet 
är det viktigt att skapa en känlsa av dialog för att de 
ska känna sig delaktiga och inte tappa intresset. En 
ledig stil med direkt tilltal i stil med ”Är du med?” är 
också effektivt, liksom att uppmana mottagaren att 
jämföra och reflektera över det lärs ut i filmen. 

Skissa i förlaga
Som sagt, referensobjekt för utbildningens struktur 
har varit lärplattformen i krogarna.se. På följande sidor 
visas exempel på hur ”Välkommen till matsalen!” kan 
anpassas till just den lärplattformen. 

Ämnet 
På Restaurangakademien är 
man förstås väl bekanta med 
ämnet servering. Men att dela 
in ett ämne i en passande 
mängdunderkategorieroch
hållaenrödtrådiberättandet
kräver ändå en del jobb.

Ämneskunskap hos akdemien 
och dess kunder har samlats in 
och kategoriserats. Därefter har 
materialet anpassas till målgruppen 
i fråga om stil och ton. 
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Förlaga, lärplattform
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Förlaga – liten analys

Lärplattformen i krogarna.se är 
enkelochanvändarvänlig;det
enutbildninginnehållerkan
överblickasienvy.Navigeringen
hjälpspåtravenavrubrikeroch
symboler.

Följande delar ingår i kursen:

Utbildningsöversikt
Här presenteras allt innehåll med 
hjälp av rubriker och symboler.

Kursplan 
Innehåller introduktionstext och 
symbolförklaring.

Material i pdf-format
Information som gör sig bäst i 
löpande text visas i formatet pdf.  
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Restaurangakademien i förlagan

Välkommen till matsalen!

Utbildningsöversikt

Filmer: 2 

Filmer med quiz: 8

Slutprov: 1

KURSPLAN

Utbildningen innehåller 
information för dig som är ny i 
matsalen. Helt enkelt – tips på 
hur du jobbar så smidigt som 
möjligt. Följande steg ingår:

 Kursmaterial                         -
SNABBA FAKTA OM ALKOHOLLAGEN.pdf

N

2

PLUGGA HÄR

JOBBA DÄR

MÖTA

BESTÄLLA

SE, SYNAS, SÄLJA

DUKA

ÖPPNA

HÄLLA

BÄRA

VETA

TESTA 2

Q

Q

  Filmer: 2

  Filmer & quiz: 8

  Slutprov: 1 2

Q

ORDLISTA.pdf

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q
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Innehåll – översikt
Närenutbildningdesignasär
överblickochstrukturaocho.
Att använda den tänkta lärplatt-
formen som förlaga är därför en 
bra arbetsmetod. 

Följande format förekommer i 
”Välkommen till matsalen”: 

Filmer
Är runt 3 minuter långa och 
innehåller information i form av 
bilder, muntligt berättande och 
grafik. 

Quiz
Består av cirka 20 flervalsfrågor 
som knyter an till filmerna.

Pdf:er
För material som gör sig bättre 
i  löpande text – här ordlista och 
information om alkohollagen. 

Slutprovet
Har samma upplägg och innehåll 
som quizzen, men är annorlunda 
formulerat och ungefär dubbelt så 
långt. Efter slutprovet blir eleven 
certifierad.  

Välkommen till matsalen!

Utbildningsöversikt

Filmer: 2 

Filmer med quiz: 8

Slutprov: 1

KURSPLAN

Utbildningen innehåller 
information för dig som är ny i 
matsalen. Helt enkelt – tips på 
hur du jobbar så smidigt som 
möjligt. Följande steg ingår:

N

2

PLUGGA HÄR

JOBBA DÄR

MÖTA

BESTÄLLA

SE, SYNAS, SÄLJA

DUKA

ÖPPNA

HÄLLA

BÄRA

VETA

TESTA

Q

Q

  Filmer: 2

  Filmer & quiz: 8

  Slutprov: 1 2

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 Kursmaterial                         -
SNABBA FAKTA OM ALKOHOLLAGEN.pdf
ORDLISTA.pdf
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Plugga här
Så funkar kursen
Vad är kursen bra för?
Fackord dyker upp och finns i slutet
Matsalsarbete = TV-spel?

Jobba där
Yrkesstolthet
Din roll 
Lära känna stället
Vad är service?

Möta
Vilka möter jag? 
Hur bemöter jag?
Våga fråga!
Förväntningar
Stress
Stationer och lagarbete

Se, synas, sälja
Från hej till  hej då
Lyssna & fråga
Rekommendera
Cirkulera
Ta betalt 

Beställa
Vilka beställer av mig? 
Vilka beställer jag av? 
Kommunicera
Tajma
Leverera
Följa upp

Duka
Mise en place
Duka upp
Duka ut 
Duka av 
Atmosfär

Öppna
Naturkork
Defekter
Doftochsmak

Hälla
Vem?
När?
Var?
Mängder
Glas 

Bära
Teknik
Varm mat
Fått med allt? 
Samarbete
Kroppsarbete!

Veta 
Menyn
Basic alkohollag
Fackord
Etiketter på flaskor
Olika ställe olika kunskapsnivå
”Kan ta reda på” är alltid ok! 

Innehåll – del för del
Attdelauppochkategorisera
materialetfrånhelhettilldelarär
atthittainnehålltillexempelvis
enfilm.Detärocksåettsättatt
säkerställa att den röda tråden 
hållsgenomhelamaterialet.

Ämnena ”Öppna” och ”Hälla” 
kommer att visas mer i detalj på 
sidorna 9-11. 
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Film –”Öppna” 
Enligt önskemål om att visa 
praktiska moment spelades en 
filmomvinöppningin.

Filmen beskriver mer tekniskt än 
korrekt hur en flaska öppnas – 
detta i och med att utbildningen är 
på grundnivå. 

Introduktion och avslut
Samma musik, logotyp och grafik 
(i form av titel och numrering) 
förekommer på samma sätt i början 
och i slutet på alla filmer. Det ger 
identitet till kursen och underlättar 
navigering.  

Tilltal
Du-tilltal används tillsammans 
med fråge ställningar för att skapa 
en känsla av dialog och aktivera 
användaren. 

Grafik
Huvudord lyfts upp i grafik och 
återkommer i quiz, slutprov och 
ordlista.
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Film – ”Hälla”
Denhärfilmeninnehålleren
blandning av praktiska moment 
ochscenermedenpersonsom
gertipsochbeskriverscenarier
in i kameran.  

En skämtsam ton hölls i filmen 
för att det ganska banala ämnet 
”Hälla” inte skulle ge känslan av 
att dumförklara eleverna.  

Anslag
Ett intresseväckande (och kanske 
oväntat) anslag får publiken att 
vakna till.  

Variera framförandet
Det är viktigt att skapa dynamik 
i framförandet! Att till exempel 
växla mellan text och bild, och 
mellan tonläge och position på 
den som figurerar i videon är en 
väg till detta. 

Röst och grafik
Undvik att texta repliker ordagrant 
–  då finns risk att inlärningen 
försvåras på grund av överbelastat 
arbetsminne. 
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Quiz – ”Hälla”
Ouizzenknyterantillfilmerna
iochmedattdeärbaserade
påfilmernashuvudtemanoch
nyckelord.Huvudtemaoch
nyckelordlyftsävenuppigrafik
ifilmernaochskadärförvara
lättareattkommaihåg.

Många av filmernas nyckelord är 
fackord och tänkta att ytterligare 
förklaras i ordlistan under rubriken 
”kursmaterial”. 

Välkommen till matsalen!

Utbildningsöversikt

Filmer med quiz: 8

Slutprov: 1

Quiz 8 – Hälla

Vad betyder dekantera?

N

FRÅGA 1

FRÅGA 2

FRÅGA 3

FRÅGA 4

FRÅGA 5

FRÅGA 6

FRÅGA 7

FRÅGA 8

FRÅGA 9

FRÅGA 10 

FRÅGA 11

Q

  Hälla vin i karaff

  Smaka av vin

  Servera vin från höger

  Prata med en vinexpert
  

Fråga 3 av 12

          
    FRÅGA 3

r

r

r

r

a

a

< Tillbaka Nästa >

 Kursmaterial                         -
SNABBA FAKTA OM ALKOHOLLAGEN.pdf

PÅ FLASKANS ETIKETT.pdf
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Designprinciper, helhet

1. Målgruppstänk! Viktigare i e-learning än i vanlig 
klassrumsundervisning. Börja med att göra en 
målgruppsanalys. 

2. Samla in fakta om ämnet och sammanfatta vad 
som ska ingå i kursen.

3. Strukturerauppinnehållet i teman. 
4. TaredapåhurvaltLMSkananvändas(finns 

möjlighet att skapa animeringar, quiz, filmer 
etc.?), skissa därefter upp i vilka format innehållet 
ska presenteras. 

5. Setillsåattvarjedelbehandlarettavgränsat
tema och att det finns en röd tråd mellan delarna.

6. Visatydligthurutbildningenskagåtilloch 
hur kontakten mellan skola och elev kommer att 
se ut. Detta ska framgå tydligt i såväl LMS som 
introduktionsfilm.

7. Fronta med en erkänd expert, och introducera 
hen först av allt i introduktionsfilmen.  

8. Aktivera eleven! Till exempel genom att quizza 
kring innehåll i filmer och genom att ställa direkta 
frågor i filmerna. 

9. Tänk:synlighet!Endast det som ska användas 
behöver vara synligt. En komplex struktur kan 
skapa förvirring hos eleven. 

Designpriciper, filmmanus

1. Storynärendelavettstörresammanhang – 
anpassa filmen till övrigt material i utbildningen. 

2. Användsammaintrotillallafilmerför att 
skapa igenkänning.

3. Inledningen behöver vara intresseväckande. 
4. Skapatydligstruktur genom att presentera 

innehållet i början, för att sedan repetera och 
sammanfatta löpande. 

5. Konkretisera ämnet genom någon sorts visuellt 
stöd.

6. Byggrelationmellanföreläsareochelevmed 
hjälp av ledigt språk, verklighetstrogna exempel 
och genom att använda ”Du-tilltal”. 

7. Variera framförandet så att eleven inte tråkas ut.
8. Refereraalltidtilldetsomsynsibild! Bilder 

ska förklaras när de visas, och inte i efterföljande 
bildruta

9. Undvikmångtydigaochsvåraord, förklara 
fackord.

10. Uppmanaelevenattreflektera över och/eller 
förklara det som berättats med egna ord.

11. Närduskrivermanusförkortafilmer med 
många stillbilder och mycket grafik, är det smart 
att jobba i Power Point eller motsvarande. På så 
vis får du bättre överblick och kan kolla att den 
röda tråden följs. Det blir också lättare att uppskatta 
hur lång den färdiga filmen kommer bli. 

12. Förstärkgärnanyckelordmedgrafik!Men 
tänk på att ordagrann textning av repliker kan 
påverka inlärningen negativt. 

Resultat?
Designprinciper!
Härlistasdedesignprinciper
somarbetetharresulterati.
Principernakananvändassom
verktygförmanusskrivandetill
e-learning – både till kursens 
helhetochtilldefilmersom
ingår i en kurs. 

Förkortningen LMS kommer att 
dyka upp! LMS är en förkortning 
av Learning Management System 
(på svenska lärplattform). LMS kan 
beskrivas som ett virtuellt klassrum. 



Anna Francke



 

Bilaga 2: Manus  



•  Restaurangakademien	logo	

*Musik:	fade	in	



*Musik	

	

Film	nr	7	

Hälla	



*Musik	



Musik	



	

	

HÄLLA?	

	

	

*Musik	

	

	

	

	



	

	

	

																				–	HUR	SVÅRT	KAN	DET	VA?	

	

																																														*	Musik:	Fade	ut	

	

	

																			



•  Jag	vid	bordet	

•  Replik:		”Ok,	så	svårt	är	det	väl	inte.	Men	–	när	

du	häller	på	jobbet	är	det	ändå	några	saker	du	

ska	tänka	på.”		



	

	

	

																									1:	HÄLLER	DU,	ELLER?	
	

*Bubblande	ljud	

	

	



•  Jag	vid	bordet	

•  Replik:	”Ja,	vem	häller	vad	på	din	arbetsplats?	

Har	ni	en	bartender	som	fixar	drinkar	och	

kaffe,	och		en	sommelier	som	dekanterar	

vinerna?	Eller	häller	du	upp	allWng	själv?	Är	

det	något	du	inte	kan	som	du	behöver	lära	

dig?”		



	

	

	

																								2:	VAR	HÄLLER	DU?	
	

*Bubblande	ljud	



•  Jag	vid	bordet	

•  Replik:	"VaZen	och	vin	brukar	hällas	upp	vid	bordet	där	gästen	

siZer.”	(vaZen	hälls	upp	Wll	mig	av	annan	person)	

•  Replik:		”Vissa	viner	behöver	dekanteras,	alltså	hällas	upp	på	karaff	

innan	de	serveras.	Det	görs	inte	vid	bordet	där	gästen	siZer,	utan	

vid	eZ	sidobord,	en	sk	–	arrangé.”	

•  Grafik:	1)	Häll	från	höger!	2)	Arrangé	



	
	
	
																								3:	VAD	HÄLLER	DU?	
	

*Bubblande	ljud	

	

	



•  Jag	vid	bordet	

•  Replik:	”Du	behöver	ha	koll	på	sorWmentet	för	

aZ	veta	vad	du	serverar	och	för	aZ	kunna	hiZa	

de	drycker	du	ska	ha.	EZ	Wps	är	aZ	WZa	en	

extra	gång	i	vinförrådet	och	baren	innan	

restaurangen	öppnar,	så	aZ	du	läZare	kan	

hiZa	de	flaskor	du	ska	ha,	när	du	ska	ha	dem.”	



	
	
	
																											4:	NÄR	HÄLLER	DU?	
	

*Bubblande	ljud	



•  Jag	vid	bordet	

•  Replik:	”Tajming	är	väldigt	vikWgt	när	det	

kommer	Wll	aZ	hälla	och	servera	drycker	–	en	

fördrink	som	kommer	in	lagom	Wll	varmräZen	

är	ju	ingen	höjdare,	och	en	kaffe	som	ståZ	och	

svalnat	gör	heller	ingen	glad.”		

•  Grafik:	Tajming!	



	
	
	
																										5:	I	VAD	HÄLLER	DU?	
	

*Bubblande	ljud	

	



•  Klipp	”när	glas	ställs	upp”	spolas	fram	och	

Wllbaka	

•  Speaker:	”Det	finns	extremt	mycket	olika	glas	i	olika	sWl	och	av	olika	

märken,	och	det	varierar	mycket	från	restaurang	Wll	restaurang.	EZ	ställer	

har	kanske	samma	glas	Wll	viZ	och	röZ	vin,	medan	eZ	annat	har	fyra	olika	

typer	av	rödvinsglas.	Ta	reda	på	vilket	glas	som	används	Wll	vad	på	just	din	

arbetsplats.”	

•  Grafik:	Vilket	glas	används	Wll	vad	på	din	arbetsplats?	

•  Speaker:	”Men,	nu	ska	jag	presentera	några	grundtyper	av	glas.”	



•  Glas	ställs	upp	
	

•  Speaker:	”Glas	för	mousserande	vin,	vitvinsglas,	rödvinsglas,	starkvinsglas,	

iso-glas,	selterglas,	tumblerglas	och	eZ	shotglas.”	

•  Grafik:	Namnen	på	glasen		



																								

	

	

																					6:	HUR	MYCKET	HÄLLER	DU?	

	

*Bubblande	ljud	



•  Spolar	fram	och	Wllbaka	när	glas	fylls	i		

•  Speaker:	”Det	är	vikWgt	aZ	du	häller	räZ	mängd	dryck	i	glasen.	Häller	du	

för	lite	så	blir	gästen	missnöjd,		och	häller	du	för	mycket	så	förlorar	

restaurangen	pengar.	Spritdrycker	är	prissaZa	per	cl	och	därför	använder	

du	eZ	mätglas	när	du	häller	upp	dem.	Vin	däremot	är	prissaZa	per	glas,	så	

där	får	du	helt	enkelt	lite	på	diZ	ögonmåZ.”	

•  Grafik:	Mätglas,	ögonmåZ	



•  Glas	fylls	i	eZ	och	eZ	
	

•  Speaker:	”Nu	ska	jag	visa	hur	vanliga	mängder	dryck	i	de	vanligaste	

typerna	av	glas:	10	cl	mousserande	vin,	16	cl	viZ	vin,	16	cl	röZ	vin,	starkvin	

häller	man	mindre	av:	8	cl	är	vanligt.	Mätglaset.	6	cl	cognac,	lite	vaZen,	6	

cl	whisky,	och	så	sist,	och	minst	4	cl	vodka	i	shotglaset.”	

•  Grafik:	visar	antal	cl	vartemer	de	hälls	upp	



	

	

	

																									7:	HUR	ÖPPNAR	DU?	

	

*Bubblande	ljud	

	



•  Öppnar	bubbel	
	

•  Speaker:	”För	aZ	öppna	en	flaska	mousserande	vin	tar	du	först	av	

grimman,	sedan	tar	du	eZ	stadigt	tag	kring	boZen	och	eZ	stadigt	tag	kring	

korken.	Sedan	vrider	du	försikWgt	Wlls	korken	lossnar	utan	aZ	smälla.”	

•  Grafik:	1)	Grimma	2)	Vrid	försikWgt!	



•  Öppnar	röZ	och	smakar	av	

	

•  Speaker:	”För	aZ	öppna	viner	med	naturkork	behöver	du	först	och	främst	

en	vinöppnare.	Så…fäll	ut	den	lilla	kniven	och	skär	bort	folien.	Sedan	

skruvar	du	i	skruven,	säZer	stödet	mot	flaskans	kant	och	drar	upp	korken.”	

•  Speaker:	”Det	är	allWd	bra	aZ	göra	eZ	kvalitetstest	på	sådana	viner	som	

har	naturkork.	För	aZ	kolla	aZ	de	inte	är	defekta,	alltså	luktar	och	smakar	

konsWgt.	Du	kan	göra	eZ	kvalitetstest	genom	aZ	doma	och	smaka	på	det.	

Be	en	vinkunnig	kollega	om	eZ	exempel	på	hur	eZ	defekt	vin	kan	lukta.”	

•  Grafik:	1)	Kniven,	2)	Skruven	3)	Stödet	

•  Grafik:	4)	Kvalitetstest	5)	Defekt?	6)	Doma	7)	Smaka	



			

	

	

																															HÄLLA	RÄTT?	

	

	

*Musik:	fade	in	

	

	

	

																																				



		

	

	

																																ÄNDÅ	LÄTT.	

	

	

*Musik	

	

	

																																			

			



Film	nr	7	

HÄLLA	

*Musik	



•  Restaurangakademien	logo	

*Musik:	fade	ut	



 

Bilaga 3: Filmen Öppna 
 
 

  



 

Bilaga 4: Filmen Hälla 
 
 

 


