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SAMMANFATTNING: Skolan är en arena som har ansvar att undervisa, uppfostra och främja 
hälsa. Ett redskap i detta arbete är skolmåltiden, som syftar till att ge energi, ge elever möjlighet 
till social samvaro och återhämtning, men också ha en utbildande och utvecklade funktion. Syftet 
med studien var att belysa vad elever kan ha för uppfattningar gällande måltidssituationen under 
skollunchen med fokus på skolmåltiden som social och lärande situation och dess påverkan på 
hälsa. Avsikten var även att undersöka skolmåltiden i egenskap av att vara skattefinansierad samt 
granska elevernas uppfattningar ur ett genusperspektiv. Utifrån elevernas berättelser studerades 
huruvida deras uppfattningar motsvarade skolmåltidens syfte. Metoden som användes var 
fokusgruppsamtal, omfattande fyra samtal med sammanlagt sjutton deltagare (nio pojkar och åtta 
flickor) från en högstadie- och gymnasieskola. Fokusgruppsamtalen kompletterades med en 
observation av skolmatsalen med syfte att öka förståelsen för deltagarnas berättelse. Resultatet 
visade att eleverna ansåg att måltidssituationen under skollunchen skulle kunna förbättras, 
exempelvis genom bättre mat. Även om eleverna talade negativt om skolmåltiden, var de 
tacksamma över att den var kostnadsfri. Studien visade även att lunchrasten sågs som ett viktigt 
tillfälle för social samvaro och att eleverna trodde att skolmåltiden kan påverka deras hälsa. 
Undersökningen gav inga starka tendenser till genusskillnader. Avslutningsvis visade studien att 
skolmåltidens syfte inte till fullo uppfylls. 

 Nyckelord: Skolmåltid, Måltidssituation, Uppfattningar, Elevperspektiv, Lärande, 
Hälsofrämjande  
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 Inledning 

Ämnet mat och ätande är idag högst aktuellt och debatterat. Ständigt skrivs det om nya dieter och 

på TV kan man följa en stor variation av matlagningsprogram. Samtidigt ökar kostrelaterade 

problem som övervikt och fetma, hos så väl vuxna som barn (Socialstyrelsens folkhälsorapport, 

2009). Trots allt detta, tycks en viktig aspekt på mat och ätande idag glömmas bort; det sociala 

perspektivet. Holm (2003) hävdar att gemensamma måltider har stärkande effekt på mänskliga 

relationer, och bidrar till en känsla av gemenskap. Måltidsmönster förändras och den 

gemensamma måltiden tycks bli ett allt mer ovanligt inslag i många människors vardag. Enligt 

Whit (1995) kan denna förändring resultera i att den betydande roll som måltiden har spelat i 

människans sociala liv sakta försvinner. En negativ effekt av minskat antal gemensamma 

måltider, är att föräldrars möjlighet att introducera sina barn för goda matvanor försämras. 

Denna utveckling av matvanor och måltidsmönster kräver förändring för att undvika negativa 

följder på både samlivet och den allmänna hälsan. Naidoo (2005) skriver att barn som tillägnar sig 

en hälsosam livsstil under uppväxten ökar chansen att leva hälsosamt även i vuxenlivet, vilket 

betonar vikten av att barn får lära sig goda hälsovanor i unga år. Skolan är en arena som bland 

annat kan arbeta med hälsofrämjande, där skolmåltiden är ett av flera redskap i detta arbete. Den 

svenska skattefinansierade skolmåltiden ger en för Sverige, i princip, unik möjlighet att erbjuda 

barn, näringsriktig mat och möjlighet till att delta i gemensamma måltider dagligen. Enligt 

Halling, Jacobson och Nordlund (1990) kan skolmåltiden erbjuda en möjlighet att lära barn en 

lektion för livet, om goda matvanor, sociala relationer och mycket mer  

 

I dagsläget existerar det inte mycket forskning kring den svenska skolmåltiden. Eftersom 

skolmåltiden finns till för eleverna, anser vi att det viktigt att belysa deras uppfattningar av 

fenomenet. I vår kommande yrkesroll som hälsopedagoger är vi båda intresserade av att arbeta 

med barn och ungdomar. Att ha skolmåltiden som studieobjekt ger oss möjlighet att studera ett 

fenomen som berör barn och unga och som kan ses som en pedagogisk situation lika väl som en 

möjlighet till att främja folkhälsan. 
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Bakgrund 

I det här kapitlet beskrivs relevanta fakta inom området för att öka förståelsen för studien. Första 

avsnittet behandlar måltiden, dess sociala betydelse, förändrade måltidsmönster samt manligt och 

kvinnligt ätande. I nästkommande avsnitt behandlar om hälsa, vilket omfattar synen på hälsa som 

tillämpas i denna uppsats. Därefter följer ett avsnitt om skolan och skolmåltiden som 

hälsofrämjande arena och dess roll att utveckla elever genom fostran och utbildning. I nästa del 

framställs den svenska skolmåltiden historik, dess syfte och riktlinjer samt den pedagogiska 

skolmåltiden. Kapitlet avslutas med tidigare forskning inom området.  

Människan och maten 

Ett av människans mest basala behov är att äta, utan vatten och mat överlever vi inte länge. 

Johansson (2007) talar om människans tidiga historia som samlare och jägare. Under den tiden 

levde människor tillsammans och delade den mat som insamlats under dagen med varandra. Otes 

(1991) skriver att dela mat under en gemensam måltid, historiskt sett, har varit ett naturligt tillfälle 

för medling och konfliktlösning. Sedan dess har mat och måltider haft stor betydelse för den 

mänskliga utvecklingen och genom historiens gång har måltiden blivit ett viktigt inslag i den 

mänskliga vardagen. Den gemensamma måltiden har en viktig social funktion, då den bidrar till 

gemenskap och stärker band mellan människor. Enligt Holm (2003) är familjemåltiden en av de 

gemensamma måltider som har störst betydelse i många människors vardag. Familjemiddagen har 

utgjort ett tillfälle för familjer att umgås. Till exempel kan familjemedlemmarna dela med sig av 

sina upplevelser och tankar till varandra, får känna samhörighet och delaktighet med de andra 

medlemmarna av den viktiga sociala grupp som familjen utgör. Mat och måltidsmönster kan även 

bidra till stärkt känsla av gemenskap till betydligt större grupper än familjer. Holm skriver om hur 

mat kan används för att utmärka grupptillhörighet som exempel etniskt ursprung, religiös 

förankring och politiska ståndpunkter. Mat och måltider kan alltså användas för att skapa en 

känsla av samhörighet med andra människor och grupper, likaväl som för att signalera att man är 

en del av en specifik grupp. 

Förändrade måltidsmönster 

I Eating Pattern: A day in the lives of nordic people (2001) skriver Holm att måltidsmönstren förändras 

och att måltider allt oftare tycks äga rum under isolerade omständigheter snarare än i den sociala 

kontexten av en familjemåltid. Holm spekulerar kring varför måltidsmönster förändras: En 

förklaring till att allt färre familjer samlas och äter en gemensam middag, tros vara att många 

familjer består av medlemmar som har olika tider att passa, på grund av exempelvis skiftarbete 

och fritidsaktiviteter. Det kan bli svårt att hitta en tid för gemensamma måltider som passar hela 

familjen. En annan förändring i måltidsmönstret är att allt fler äter sina måltider utanför hemmet, 

på restaurang eller på arbetsplatsen. Ytterligare en orsak till förändringen av måltidsmönstret 

hävdar Holm (2003) vara att människor allt oftare ägnar sig åt andra saker under måltiden, som 

exempelvis att arbeta, läsa tidningen eller se på TV. Enligt Whit (1995) kan denna utveckling av 

individualiserat ätandet, leda till att en viktig del av grunden till mänsklighetens sociala liv 

förändras.  
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Måltiden ur ett genusperspektiv 

Som tidigare nämnts, existerar skillnader i matvanor och måltidsmönster hos olika grupper. Holm 

(2003) menar att vad, hur och när vi äter, kan påverkas av exempelvis socioekonomisk status, 

religion och inte minst könstillhörighet. Caine–Bish och Schelue (2009) skriver om män och 

kvinnors olika matpreferenser: Kvinnor äter i allmänhet mer fisk, frukt och grönsaker än vad män 

gör och männen föredrar i sin tur att äta kött. Genusskillnader gäller inte bara valet av mat utan 

även för andra förhållningssätt till mat och ätstörningsproblematik. Clinton och Norring (2002) 

skriver om ätstörningar, de nämner att kvinnor är överrepresenterade inom ätstörningssjukdomar 

och att det kan ses som en kvinnosjukdom. En annan aspekt studerar Nordlund och Jacobson 

(1999b) genom att undersöka orsaker till varför elever väljer at inte besöka skolmatsalen och dess 

faktorer samt hur dessa skiljer sig ur ett genusperspektiv. De främsta anledningarna till att flickor 

inte besöker matsalen är att de anser att maten inte smakar bra, att de saknar variation av mat 

samt att de inte trivs i matsalen. Pojkarnas anledning att inte besöka matsalen var i likhet till 

flickorna att maten inte smakade bra, de andra punkterna hade inte lika stor betydelse (ibid.). 

Skillnaderna i vad män och kvinnor väljer att äta och hur de förhåller sig till mat, tyder på att det 

kan vara värdefullt att studera måltidsmönster ur ett genusperspektiv. 

Hälsa - utgångspunkt 
Det allmänna hälsoläget bland befolkningen är idag överlag bra, dock ökar övervikt bland både 

barn och vuxna med orsak av dåliga matvanor och ökad fysisk inaktivitet. Även psykisk ohälsa 

och stress är ökande problem bland befolkningen (Socialstyrelsens Folkhälsorapport, 2009). 

För att ge ökad förståelse för uppsatsen beskrivs nedan den utgångspunkt för hälsa och dess 

bestämningsfaktorer som används. Det finns ett antal teorier om hälsa och vad som påverkar 

den. Utgångspunkterna är KASAM, WHO:s definition samt Naidoos (2007) beskrivning av 

hälsans bestämningsfaktorer. Enligt Antonovsky (1991) är grunden för hälsa en känsla av 

sammanhang, KASAM. För att KASAM ska uppnås, bör individen uppleva sin livssituation som 

begriplig, hanterbar och meningsfull och därmed ha en känsla av inflytande och möjlighet att 

påverka sin egen livssituation. När det gäller vad hälsa är snarare än hur den uppnås är en av de 

mest vedertagna definitionerna WHO:s definition från 1948: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, själsligt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp”. 

Denna definition har enligt Medin och Andersson (2000) förtydligats med att; hälsa ska ses som 

en resurs i vardagslivet och inte ett mål med livet. Hälsan har åtskilliga bestämningsfaktorer, det 

vill säga att det finns många faktorer som påverkar hälsa, vilka Naidoo beskriver. De 

grundläggande är kön, ålder och arv. Några av de levnadsvanor som nämns är sömn-, mat- och 

motionsvanor. Andra faktorer som påverkar hälsan är socialt nätverk och för barn stödjande 

vuxenkontakter samt samhällsfaktorer såsom utbildning, arbetsmiljö och bostad. 
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Skolan -arena för lärande och hälsofrämjande arbete 
I Sverige är det obligatoriskt att gå i skolan upp till gymnasiet, därefter är den resterande 

studietiden frivillig. Enligt Svederberg (2001) är skolan en arena för kunskapsmässig och social 

utveckling som syftar till att vara utbildande, uppfostrande och innehålla bland annat 

hälsofrämjande arbete genom att ge elever personlig och social träning samt hälsoundervisning. 

Skolan ses som en bra hälsofrämjande arena, dels för att alla barn är skolpliktiga men även för att 

skolan ses som en naturlig plats för inlärning och samhällig påverkan. Skolan arbetar för att 

främja fysisk aktivitet genom skolgymnastiken och sexuell hälsa genom sex- och 

samlevnadsundervisningen. Hem- och konsumentkunskapen och skolmåltiden är tillfällen som 

har möjlighet att främja elevernas goda matvanor. När vi i denna kontext använder begreppet 

goda matvanor har vi utgått från Johansson (2007) som beskriver att goda matvanor uppnås 

genom att dagligen äta regelbundet med tre huvudmål, och två-tre mellanmål samt att kosten ska 

bidra till energi- och näringsbalans. En bra modell för att uppnå detta är att komponera 

måltiderna efter kostcirkelns alla delar och att äta enligt tallriksmodellens proportioner med 

näringsriktig mat snarare än ”tomma kalorier” som exempelvis godis och läsk.  

Tanken att skolan ska arbeta hälsofrämjande stöds av Naidoo (2007) som anser att barn redan i 

unga år ska lära sig leva hälsosamt, då detta ökar chansen att de tillämpar en hälsosam livsstil även 

i vuxenlivet. Svederberg (2001) nämner att trots skolan ses som den formella platsen för lärande, 

så är inlärning något som även sker i vardagslivet under informella omständigheter. Ellström, 

Gustavsson och Larsson (1996) beskriver lärande som en kontinuerligt pågående process, som 

kan vara avsiktlig, planerad och medveten, men som även kan vara omedveten. Det omedvetna 

lärandet kan sedan medvetandegöras genom exempelvis reflektion och diskussion. Den här 

definitionen innefattar att lärande kan ske både medvetet och omedvetet, formellt eller informellt 

och dessutom är en process som pågår under hela livet, så kallat livslångt lärande. Till största del 

ägnar sig skolan åt formellt och medvetet lärande, det vill säga sådant som bestämt enligt 

kursplaner med mera. Även det informella lärandet har en plats inom skolans verksamhet. 

Informellt lärande beskrivs av Svederberg som något som ofta omedvetet sker dagligen genom 

nya erfarenheter och i samspel med omgivningen. Vidare hävdas att det informella lärandet är en 

viktig del i skapandet av hälsorelaterade beteenden, exempelvis i skolan. Skolmåltiden kan alltså 

ses som ett tillfälle för lärande av både formell och informell karaktär. 

Skolmåltiden och lärande 

Skolmåltiden, som är ett tillfälle för lärande, har exempelvis i uppgift att introducera elever för 

olika matkulturer och ge en lektion för livet, om bland annat goda matvanor, samt att bidra till 

social och emotionell utveckling (Halling, m.fl., 1990). Enligt Livsmedelsverket (2008) är den 

pedagogiska skolmåltiden en strategi för att uppnå detta lärande. Inom ramen för den 

pedagogiska skolmåltiden och skolmåltiden i stort kan olika teorier om pedagogik och lärande 

tillämpas. Några teorier fokuserar på beteendeförändringar och andra på exempelvis bra 

inlärningsklimat och förutsättningar för lärande. Moore, Tapper och Murphy (2010) nämner att 

en vanlig strategi som används för att få barn att äta tycks vara att locka dem med belöningar, 

men att även mildare former av bestraffningar tycks förekomma. Detta går att koppla till Säljös 

(2005) beskrivning av behaviorismen, som betonar vikten av positiv och negativ förstärkning och 

betingning. Innebär exempelvis att om en person vid ett specifikt beteende får betingning i form 
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av belöning eller straff, leder det till att personen antingen undviker beteendet för att slippa 

obehag eller tvärtom upprepar sitt önskvärda beteende för att få belöning. Behaviorismen är inte 

det enda pedagogiska tankemönstret som går att tillämpa på skolmåltiden. Svederberg beskriver 

Deweys tankar om att lärande och kunskap har sin grund i en kontinuerligt pågående process 

som sker i relation till medvetande/tänkande och omvärlden. Enligt detta synsätt så sker lärande 

ständigt, det är en process som utgår från medvetande, tankeverksamhet och i relation till 

omvärlden. Lärande sker alltså hela tiden, och då även självklart under skolmåltiden, där elever 

samverkar med omvärlden och andra individer. Säljö (2005) skriver att lärande utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv är en social företeelse som påverkas av den kontext som individen 

befinner sig i, så kallat situerat lärande. Skolmåltiden är alltså en lärandesituation som går att 

koppla till olika begrepp om lärande och pedagogiska teorier. 

Skolmåltiden och hälsoarbete  

Ewles och Simnett (2005) skriver att hälsa påverkas av ett flertal olika faktorer och att det finns 

lika många områden där hälsoarbete behövs. Nationella folkhälsokommittén har fastställt elva 

nationella folkhälsomål med syfte att fungera som riktlinjer i folkhälsoarbetet. Målområdena 

behandlar allt från ökad fysisk aktivitet och främjandet av goda matvanor till ekonomisk och 

social trygghet med flera (Nationella folkhälsokommittén, 2000). Ewles och Simnett påvisar att 

skolan som arena har ett betydande ansvar att arbeta hälsofrämjande med dessa, eftersom det är 

där stor del av barn och ungas tid tillbringas. De målområden som vi har utgått ifrån i vår uppsats 

är; ”goda matvanor och säkra livsmedel”, då vi tänkt behandla skolmåltiden och dess möjlighet 

att främja elevers hälsa, ”ökad delaktighet och inflytande i samhället”, ”trygga och goda 

uppväxtvillkor” samt ”ökad hälsa i arbetslivet”. Det förstnämnda, beskriver Ewles och Simnett är 

grundläggande för hälsa och handlar om att barn och unga ska känna delaktighet i samhället och 

ha inflytande över sin dagliga situation. Det andra syftar till att alla barn och unga ska få växa upp 

trygga förhållanden och ha förutsättningar att skapa goda levnadsvanor, vilket ökar sannolikheten 

att uppnå och bibehålla hälsa senare i livet. Det sista fokuserar på att skola och andra 

arbetsplatser aktivt ska arbeta för att främja hälsa. I Arbetsmiljöverkets broschyr om bra skolmiljö 

(2010) uttrycks god psykosocial- och fysiskmiljön i skolan som viktigt. Med psykosociala 

arbetsmiljön innebär bland annat att det sker bra behandling av varandra, att ingen kränks eller 

trakasseras, att det är jämställt och att inte har en stressad situation. Den fysiska arbetsmiljön 

berör hur det ser ut på arbetsplatsen, som lokaler, belysning och ljudnivån. Enligt Skolmatens 

vänner är det viktigt att miljön fungerar väl så att eleverna slipper stressa i sig maten utan istället 

kan äta i lugn och ro. Att stressa i sig maten är inte bra i hälsosynpunkt, i förlängningen kan 

följderna bli hämmat näringsupptag och övervikt. Skolmatsalsmiljön bör även tilltala eleverna så 

att de inte avstår från att äta skolmat (www.skolmatensvanner.se). 
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Den svenska skolmåltiden  

Att det är obligatoriskt att alla elever i grundskolan ska erbjudas kostnadsfri skollunch är något, 

bortsett från Finland, unikt för Sverige (Livsmedelsverket, 2007).  I andra länder kan eleverna få 

betala för maten eller ta med sig egen mat till skolan. Halling, Jacobson och Nordlund (1990) 

skriver att skolmåltiden ger Sverige en bra möjlighet att bland annat förbättra barns matvanor och 

introducera dem för svensk matkultur. Enligt organisationen Skolmatens vänner 

(www.skolmatensvanner.se), växte i slutet av 1800-talet fenomenet skolmat allt större, även om 

maten på den tiden huvudsakligen bestod av soppa och gröt. År 1945 lagstiftades att skolmaten 

skulle vara kostnadsfri för alla elever i Sverige, men att varje kommun själv fick välja om de skulle 

servera skolmat eller inte. Halling med flera skriver att skolmaten från början var en åtgärd att 

erbjuda fattiga barn mat för att motverka svält i samhället. I och med den skattefinansierade 

skolmåltiden har alla svenska barn rätt till gratis skullunch, bestående av; en lagad rätt, bröd, smör 

och mjölk. Även om det är alla skolors skyldighet att servera skolmat så råder kommunala 

skillnader exempelvis gällande matens kvalité, hur den tillagas och måltidsmiljön. Skolmåltiden är 

ett debatterat ämne, den senaste debatten gäller den nya skollagförslaget som innebär att 

skolmaten inte längre bara ska vara kostnadsfri för elever utan att krav ska ställas på att maten ska 

vara näringsriktig (ibid.).  

Det är inte bara skolmaten som är av betydelse, utan hela måltidssituationen. I sammanhanget för 

denna uppsats innefattar begreppet måltidsituation både maten som serveras, måltidsmiljön samt 

det sociala samspelet under måltiden. I användandet av begreppet syftar vi på skolmåltiden, det 

vill säga lunchen som serveras i skolan. Enligt Arbetsmiljöverket (2010) påverkas 

måltidssituationen i skolan av både inre och yttre förutsättningar. Till de yttre förutsättningarna 

hör matsalsmiljön, typ av kök och hur serveringen fungerar. Inre förutsättningar som är viktiga 

för en välfungerande måltidssituation är bland annat schemaläggning, elevinflytande och 

vuxennärvaro under skolmåltiden. Om dessa förutsättningar uppfylls så skapas en bra 

måltidssituation där skolmåltiden kan uppfylla sitt syfte som idag handlar om mer än att bara 

erbjuda elever mat (Halling, m.fl., 1990). 

Riktlinjer och syfte för skolmåltiden 

Det finns bara en skollag rör skolmåltiden, en bestämmelse om att grundskolan obligatoriskt ska 

erbjuda alla elever gratis skollunch (1997:1212 kap. 4§4a). Utöver denna, existerar råd och 

riktlinjer för planering och utförandet av skolmåltiden. Livsmedelsverkets Bra mat i skolan (2007) 

är ett matrerial som innehåller råd och riktlinjer för vad skolmaten bör innehålla, hur  serveringen 

ska ske och hur matsalen bör vara utformad. Exempelvis bör maten vara näringsriktig och 

servering samt serveras så att eleverna kan äta regelbundet på fasta tider. Råden gäller även att 

matsalen ska vara trevlig och lugn, dessutom ska inga elever uteslutas eller mobbas så att de inte 

vill eller vågar äta i matsalen. De är inga bestämmelser som måste följas, utan dessa är utarbetade 

riktlinjer för att skapa en god måltidssitution i skolan. Utöver dessa råd och riktlinjer, har 

skolmåltiden enligt Livsmedelsverket, ett uttalat syfte att ge eleverna energi att orka prestera, 

vilket främjar inlärning, dessutom är  skolmåltiden menad att ge eleverna möjlighet till samvaro 

och återhämtning. Hallning med flera (1990) hävdar även att skolmåltiden är en lärosituation med 
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syfte att bland annat att bevara svensk matkultur och introducera andra matkulturer till eleverna. 

Skolmåltiden har idag ett allomfattande syfte.  

Den pedagogiska skolmåltiden 

Ett medel som används i skolan för att uppnå ovannämnt syfte och att främja goda matvanor hos 

eleverna är enligt Livsmedelsverket (2008), pedagogiska skolmåltider. Den pedagogiska 

skolmåltidens innebörd är att lärare/vuxna avsätter tid för att äta tillsammans med eleverna under 

skollunchen som en del i undervisningen. Detta fenomen förekommer oftast i någon form i de 

lägre årskurserna som låg- och mellanstadiet. I högre årskurser minskar denna företeelse och i 

många fall avtar den helt. Moment i pedagogiska måltider, enligt Halling med flera (1990), kan 

vara att få eleverna att smaka på maten med positiv inställning samt att ge dem förståelse för hur 

en måltid bör balanseras. De syftar även till att lära eleverna att äta tillsammans med andra, 

mattraditioner och ge erfarenhet av hur man beter sig i en matsal, social uppfostran. Den 

pedagogiska måltiden är ett exempel på medveten social uppfostran, genom en aktiv handling 

påverkas elevernas matvanor och attityder. Det finns också oavsedd socialfostran som är mindre 

framgångsrik vilket sker genom att eleverna i huvudtaget vistas i skolan, elevernas matvanor och 

attityder påverkas oavsiktligt genom att de äter skollunch (Livsmedelsverket, 2008). 

Även om pedagogiska skolmåltider är som viktigast under de lägre årskurserna har vuxennärvaro, 

enligt Halling med flera (1990), även betydelse för äldre elever. Vidare beskrivs att vissa elever 

upplever att skolmatsalen blir lugnare av lärares närvaro och att det blir mindre stök och stim. 

Andra elever uppskattar inte lärarnas närvaro i matsalen, eftersom de uppfattar att de inte kan 

föra privata diskussioner. Trots detta hävdar Halling med flera ändå att lärarnärvaron under 

skollunchen är viktig eftersom många elever äter ensamma hemma.  

Tidigare forskning 

Generellt sett tycks forskningen som berör skattefinansierade skolmåltiden vara begränsad. Detta 

kan till stor del bero på att gratis skolmat är något som är unikt för Sverige och Finland, vilket 

troligen minskar forskningsintresset för området. Framträdande i den svenska forskningen, som 

berör ämnet skolmåltiden, är Nordlund och Jacobson de har med hjälp av bland annat enkäter 

studerat området utifrån ett elevperspektiv. Två av deras senaste forskningsbidrag har vi funnit 

intressanta, de är delstudier som utgår från samma undersökningsmaterial (1999a, 1999b). I den 

första delen studeras gymnasieelevers matvanor, attityder till måltider och måltidssituationen i 

skolan och hemma samt konsekvenser av skolmåltidsavgifter (1999a). Där konstateras att det 

finns vissa skillnader mellan flickor och pojkars attityder till måltidssituationen i skolan, och att 

det är vanligt att elever, oavsett kön, klagar på skolmatens kvalité. De flesta såg 

skolmåltidsavgifter som något negativt, då de inte ansåg att skolmaten var tillräckligt bra för att 

behöva betala för. Den andra delen behandlar gymnasieelevers matvanor relaterat till hur de mår 

och känner sig, deras fysiska aktivitet, skolprestation och sociala bakgrund (1999b). Fokus ligger 

på att eleverna äter rätt, för att må bra och kunna prestera optimalt. Sambandet mellan matvanor 

och social bakgrund undersöks och resultatet visar att elever med bättre förutsättningar i större 

mån äter frukost, äter mer regelbundet och hälsosamt än elever från lägre social bakgrund. 
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Ytterligare forskning tyder på att det existerar samband mellan social grupptillhörighet och barns 

uppfattningar om mat. Larsson (2004) har genom intervjuer med rektorer och elever på fyra 

skolor undersökt huruvida skolans läge påverkar barns benägenhet att äta godis och snabbmat. I 

undersökningen jämfördes två skolor i välbärgade områden med två skolor i områden med lägre 

socioekonomisk status. Studien visade att det kan finnas ett samband mellan elevernas 

socioekonomiska bakgrund och deras uppfattningar av godis, snabbmat och skolmat. En annan 

undersökning kring skolmåltiden, är Prells (2002) fokusgruppstudie om högstadieelevers 

uppfattningar och attityder till skolmåltiden inriktat på fisk. Studien visade att eleverna hellre äter 

fisk hemma än i skolan, samt att inställningen till fisk har ålderskillnader. Den skedde via 

fokusgruppsamtal för att Prell ville påvisa metodens lämplighet i undersökningar kring ungdomar 

och barns attityder till olika fenomen, som skolmåltiden.  

När det gäller internationell forskning tycks skolmåltiden, i egenskap att vara skattefinansierad, av 

förklarliga skäl inte vara ett populärt ämne. Däremot finns det mycket forskning som behandlar 

barns matvanor ur olika perspektiv. Taras (2005) har gjort en metaanalys som berör forskning om 

sambandet mellan barns matvanor och deras prestation i skolan. Studien visar att barn med goda 

matvanor, som får i sig tillräcklig mängd energi och näring, generellt sett har bättre 

koncentrationsförmåga och ork än barn med sämre matvanor. Ökad koncentrationsförmåga och 

ork resulterar i sin tur i bättre prestationer. Detta visar hur viktiga barns matvanor är för att de 

ska kunna prestera optimalt. Då skolmåltiden är ett medel att påverka barns matvanor bevisar 

Taras forskning ytterligare hur betydelsefull skolmåltiden kan vara. Ett annat perspektiv som det 

forskats kring är vuxnas möjlighet att påverka vad barn äter. Rositter, Glanville, Taylor och Blum 

(2007) har gjort en enkätstudie som undersöker hur lärare tros kunna påverka elevers matvanor. 

Genom att lärarna själva äter bra mat och föregår med gott exempel influeras eleverna till att göra 

detsamma. Moore, Tapper och Murhy (2010) har med hjälp av observation och intervjuer 

studerat lärares och måltidspersonals strategier att få barn att äta. De betonar att lärare och 

måltidspersonal har en betydelsefull roll när det gäller att påverka elevers matvanor. De 

konstaterar att belöningar och bestraffningar är vanligt förekommande metoder för att få barn att 

äta. Men även att det är viktigt med vuxna förebilder för att barn ska vara villiga att till exempel 

prova nya maträtter. 

Vi anser att skolmåltiden är ett område som lämpar sig för kvalitativa hälsopedagogiska 

undersökningar. Det finns en del forskning som behandlar barns matvanor och dess inverkan på 

hälsa men forskningsområdet skattefinansierade skolmåltiden tycks vara relativt outforskat. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att belysa vilka uppfattningar elever kan ha gällande 

måltidssituationen under skollunchen, utifrån elevernas berättelser vill vi undersöka om 

skolmåltidens syfte och riktlinjer uppfylls. Inom ramen för denna uppsats är en uppfattning något 

som kan skapas genom erfarenheter och upplevelser av ett fenomen.  

Denna studie har som specifikt syfte att få insikt om vad elever kan ha för uppfattningar av: 

 skolmåltiden som social och lärande situation? 

 skolmåltidens påverkan på hälsa? 

 

Men även: 

 Hur elever kan ha för uppfattningar av svenska skollunchen i egenskap av att vara 

skattefinansierad? 

 Hur elevernas uppfattningar kring måltidssituationen yttrar sig, sett ur ett 

genusperspektiv?  
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Metod 

 I detta kapitel redovisas val av metod, ansats, deltagare och utformandet av 

datainsamlingsmaterial, studiens tillvägagångssätt samt hur vi förhållit oss till de forskningsetiska 

principerna.  

Inom ramen för denna uppsats används en generell kvalitativ ansats. Wallén (1996) beskriver att 

denna typ av ansats används vid undersökningar kring individers känslor och upplevelser. 

Eftersom vi har studerat uppfattningar om måltidssituationen under skollunchen ur ett 

elevperspektiv är kvalitativ metodik lämplig. Vidare skriver Wallén om väsentligheten i att ha ett 

medvetet förhållningssätt inom den kvalitativa ansatsen. Vi är medvetna om att vår förståelse och 

förutfattade meningar kan färga datainsamlingen och resultatet, vilket kan ha betydelse för 

studiens trovärdighet. Stensmo (2002), hävdar att det inom kvalitativa studier inte existerar endast 

en allmängiltig sanning, utan att sanning är subjektivt och varierar från individ till individ. Det här 

är vår utgångspunkt i föreliggande uppsats och vi hävdar därför inte att studien kan få ett 

generaliserbart resultat. Bearbetning och analys av resultatet tolkades, enligt kvalitativ ansats i del- 

och helhetsperspektiv för att djupare resultat genom att likheter och olikheter tydliggörs, vilket 

Wallén rekommenderar. Databearbetningen skedde med inspiration från fenomenografi, i 

enlighet med Stensmos rekommendationer; resultatet tematiserades och kategoriserades för att 

tydliggöra det som framkom av studien, på ett åskådligt sätt.  

Enligt vår mening, är studien inte av alltför känslig karaktär och därav har inga specifika etiska 

överväganden gjorts, utöver de vanliga metodologiska etiska övervägandena, gällande 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Dessa överväganden har skett 

utifrån Cohen, Manion och Morrison (2007) och CODEX via Vetenskapsrådet (www.vr.se), och 

inkluderas i kommande metodbeskrivning. 

Val av metod 
För att besvara forskningsfrågorna, har vi använt fokusgruppsamtal som kompletterades med en 

observation. All datainsamling har ägt rum på en och samma skola, en högstadie- och 

gymnasieskola med gemensam skolmatsal. 

Fokusgrupper 

Syftet med studien var att belysa vad elever kan ha för uppfattningar kring måltidsituationen i 

skolan samt att studera hur dessa uppfattningar överensstämmer med skolmåltidens syfte och 

riktlinjer. Enligt Wibeck (2000) är fokusgruppsamtal en lämplig metod att använda sig av för att 

studera attityder och ta reda på varför individer tycker som de tycker. Fokusgrupper är en typ av 

gruppintervju som syftar till att skapa interaktion mellan deltagarna gällande ett fokuserat ämne, i 

detta fall upplevelser av måltidssituationen under skollunchen. Prell (2002) hävdar att 

fokusgrupper är en lämplig metod att använda vid studier där barn och ungdomars åsikter 

undersöks, eftersom barn kan ha svårigheter att uttrycka sig skriftligt, vilket kan hämma 

resultatet. Av denna anledning ökar fokusgruppsamtal möjligheten att leda till diskussioner, som 

ger mer djupgående och korrekt resultat än med en skriftlig datainsamlingsmetod som enkät. 

http://www.vr.se/
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Kvale (1997) skriver instämmande att intervjuer är bra för att få chansen att ställa följdfrågor vid 

behov och kunna förklara frågor som deltagarna inte förstår. En risk med fokusgruppsamtal, 

enligt Trost (1997), är att diskussionerna leder i väg från ämnet, vilket ställer krav på intervjuaren 

att se till så att diskussionen håller sig till ämnet. Risken finns även att gruppens svar färgas eller 

på annat sätt påverkas av en deltagares svar, vilket kan resultera i instämmande verkan som 

minskar sannolikheten att deltagarna svarar vad de egentligen tycker. I föreliggande studie gjordes 

försök att hantera detta genom att låta deltagarna turas om att börja besvara frågorna.  

Material 

Till fokusgruppsamtalen konstruerades ett samtalsschema innehållande intervjufrågor samt en 

lista med påståenden som deltagarna skulle förhålla sig till (se Bilaga 1). Fokusgruppsamtalen var 

semistrukturerade, vilket Cohen, Manion och Morrison (2007) beskriver som ett samtalsschema 

med fastställda frågeställningar med utrymme för följdfrågor som möjliggör mer beskrivande 

uttalanden. Samtalsschemat var uppbyggt utefter teman med nyckelfrågor: Först berörs allmänna 

frågor kring skolmaten och måltidssituationen, sen den sociala och lärande situationen under 

skolmåltiden samt skolmåltiden och hälsa. Öppna frågeställningar användes, eftersom Kvale 

(1997) hävdar att de tenderar att leda till välutvecklade och mindre låsta svar, vilket är passande 

för kvalitativa studier. Frågeställningar och språk var anpassat till deltagarnas ålder, Cohen med 

flera anser att detta är viktigt för att deltagarna ska förstå frågorna för att kunna besvara dem på 

bästa möjliga sätt. En plansch skapades också för att deltagare och diskussionsledaren 

tillsammans skulle skriva nyckelord vid angivna frågeställningar i fokusgruppsamtalen. Planschen 

hade två delar; en sida där positiva aspekter på frågorna skrevs och en sida för negativa 

uttalanden. Det utfördes en pilotstudie för att kontrollera samtalsschemats utformning, 

intervjufrågornas begriplighet samt huruvida de lyckas besvara våra forskningsfrågor. Pilotstudien 

resulterade i att listan med påståenden tillkom samt att vissa intervjufrågor utvecklades efter 

feedback från deltagarna. Trost (1997) framhåller vikten av att formulera frågeställningarna så att 

svaren blir det man söker, som man frågar får man svar. Idén att tillägga påståenden uppstod 

efter att ha läst Nordlund och Jacobson (1999b), där en liknande metod används för att 

undersöka ungas attityder gentemot skolmat och matvanor. Påståendena är inspirerande av 

Livsmedelsverkets riktlinjer för bra skolmat (2007), samt organisationen Skolmatens Vänner 

(www.skolmatensvanner.se). 

Urval av deltagare 

Inför urvalet av deltagare, kontaktades vår kontaktperson på skolan. I utformandet och 

användandet av fokusgruppsamtalen utgick vi från Wibecks (2000) och Prells (2002) 

rekommendationer. Dessa resulterade i att kontaktpersonen utifrån våra önskemål organiserade 

fyra samtalsgrupper med fem deltagare per samtal, två pojk- och två flickgrupper samt grupper 

med jämnåriga elever. Skälet till att ha fyra fokusgruppsamtal med fem deltagare per grupp var att 

få tillräckligt material att bearbeta och öka chansen att finna gemensamma mönster i deltagarnas 

berättelser. Ytterligare en anledning att ha grupper om fem deltagare är att antalet är lagom för att 

skapa god gruppdynamik. Syftet med att ha pojk- och flickgrupperna var att få chansen att 

undersöka eventuella genusskillnader i deltagarnas berättelser. Att fokusgrupper bör innehålla 

jämnåriga elever, rekommenderar Prell, för att öka möjlighet till resonemang i grupperna. Ett 

http://www.skolmatensvanner.se/


13 

 

etiskt problem som vi trodde skulle kunna förekomma var att det för elever kan vara 

ansträngande att besvara vissa frågor om vänskap och mat, om till exempel mobbning och 

ätstörningar förekom. Denna tanke förmedlades till kontaktpersonen så denna aktivt kunde välja 

passande individer till studien. Sammanlagt fick vi två grupper från högstadiet och två från 

gymnasiet, en av dessa var en pojkgrupp/flickgrupp från högstadiet och en från gymnasiet. Som 

tack till de deltagande eleverna bjöd vi dem på fika, en typ av ersättning till deltagarna, menar 

Prell, kan vara bra för att skapa god stämning och motivera till deltagande.  

Observation 

Kvale (1997) rekommenderar i vissa fall att intervjuer bör kompletteras med observation för att få 

ett mer verklighetstroget resultat. Syftet med observationen var att vi skulle få en tydligare 

förståelse för måltidssituationen under skollunchen och elevernas berättelser. Cohen, Manion och 

Morrison (2007) hävdar att observation är ett sätt att studera naturen i ett fenomen. För att fånga 

måltidssituationens sanna natur, genomfördes en icke-deltagande observation, mitt under 

lunchtid. Hur måltidssituationen är och fungerar, alltså dess natur, kan i vår mening förstås när 

det är som mest elever i skolmatsalen. Observationen var semistrukturerad, det vill säga att vi 

utgick från en del bestämda punkter, uttalande från fokusgruppsamtalen men vi var också öppna 

för andra intryck som tycktes relevanta för studien. Utöver elevernas berättelser, utgick vi ifrån 

Skolmatens Vänners (www.skolmatensvanner.se) och Livsmedelsverkets råd gällande skolans 

måltidsmiljö (2007) samt Arbetsmiljöverkets broschyr för arbetsmiljö i skolan (2010). De punkter 

som studerades valdes ut efter uppskattad observerbarhet och relevans för denna studie (se Bilaga 

2). Under observationen studerades bland annat om våra upplevelser stämde överens med 

deltagarnas berättelser och vad vi ansåg om miljön i matsalen enligt ovanstående råd och 

riktlinjer. Till exempel observerades hur matsalen var utformad, hur ljudnivån upplevdes, hur 

köerna till hämtning/lämning av mat flöt på samt huruvida lärarna åt tillsammans med eleverna i 

skolmatsalen. Stolpanteckningar gjordes för att dokumentera våra observationsupplevelser. 

Procedur och databearbetning 

Skolan, där studien ägde rum, valdes av bekvämlighetsskäl på grund av lätt tillgänglighet. För att 

få utföra studien på aktuella skolan kontaktades en av skolans lärare (vår kontaktperson) via e-

post, vilken gav oss tillåtelse att genomföra studien. När samtalsschemat färdigställts och 

uppdateras efter pilotstudien (se rubrik Material ovan), bokades ett möte med kontaktpersonen 

via telefon. Vid följande möte diskuterades studiens syfte, omfattning, genomförande samt etiska 

aspekter. Preliminärt bokades även tid och plats för samtalen och efter överenskommelse 

bildades fokusgrupper. Kontaktpersonen informerade muntligt rektor och tänkta deltagare om 

studien och fick då deras samtycke att delta. För deltagare som var under femton år, kontaktades 

föräldrar eller vårdnadshavare för att även söka samtycke av dessa. Att erhålla samtycke till att 

genomföra studien av deltagande och andra berörda, är en del i de etiska metodlogiska 

övervägandena (Cohen, m.fl., 2007). Därefter fastställdes datum, tid och plats för intervjuer och 

fokusgrupperna bekräftades (se rubrik Urval av deltagare). 

För att intervjuerna skulle ge bästa resultat valde vi att utföra dem på den skola där eleverna 

studerar. Enligt Trost (1997) är det viktigt att intervjuer äger rum på en plats där deltagarna 
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känner sig säkra och slipper känna sig underlägsna intervjuaren. Ytterligare en anledning till att vi 

valde att hålla intervjuerna under skoltid, var att det var lättare att hitta personer som var villiga 

att delta i en intervju om den ägde rum på skoltid snarare än på fritiden. Kontaktpersonen lånade 

oss tid från sina lektioner och bistod med rum där intervjuerna kunde hållas. Rummet vi valde att 

använda var ett av skolans samtalsrum, det var litet men passande för antalet deltagare. Det hade 

bekväma stolar placerade runt ett litet bord, vilket skapade en lagom avslappnad känsla, vilket är 

enligt Wibeck (2000) rekommendationer.  

Fokusgruppsamtalen tog mellan 45-65 minuter och utfördes under en veckas tid. Samtalen 

inleddes med en presentation och deltagarna informerades om studiens syfte, hur intervjun skulle 

gå till väga och att de kunde välja att avbryta studien om de skulle vilja. De försäkrades även om 

att resultatet från intervjun behandlas konfidentiellt, att materialet endast används i vår studie och 

att det sedan kommer att arkiveras och förstöras, enligt Codex via Vetenskapsrådets 

rekommendationer (www.vr.se). Cohen, Manion och Morrison (2007) skriver om att denna 

informationsdel tillhör de etiska forskningsprinciperna. Det innebär att alla berörda parter i 

studien ska upplysas om ovanstående, för att undvika att deltagare ska utsättas för negativa 

konsekvenser. Samtalen gick därefter vidare in på deltagarnas allmänna uppfattningar kring 

skolmåltiden, för att ta reda på om de äter skollunch, hur ofta och anledningar till att de äter eller 

inte äter. Diskussionen behandlade även vad de tyckte om måltidsmiljö under skollunchen, vad 

som var bra och vad som var mindre bra samt hur den skulle kunna förbättras. Då användes 

planschen för att förtydliga nyckelord i diskussionen. Vi samtalade sedan om skolmåltidens 

sociala betydelse och dess påverkan på hälsa, där skedde ingen presentation av vår syn på hälsa, 

utan vi lät deltagarna få diskutera utifrån sin egen syn. Avslutningsvis lät vi deltagarna 

argumentera kring påståendena (se Bilaga 1), sedan sammanfattades intervjun och deltagarna fick 

möjlighet att tillägga ytterligare åsikter eller förtydliganden.  

Under fokusgruppintervjuer är det, enligt Wibeck (2000), bra om en person agerar 

diskussionsledare och den andra assistent. Vi gjorde på detta vis, den ena var diskussionsledare 

som förde diskussionerna, lyssnade och engagerade deltagarna, medan assistenten skrev 

stolpanteckningar och tog hand om annan dokumentationen i form av ljudinspelning samt 

uppdukning av fika. Den centrala delen vid dokumentationen av fokusgruppintervjuerna låg på 

assistentens minnesanteckningar. Ljudinspelningen gjordes främst för att ge möjlighet till att 

kontrollera och utveckla anteckningarna och för att undersöka potentiella oklarheter vid 

databearbetningen. Efter varje fokusgruppintervju avlyssnades ljudinspelningen för att utveckla 

minnesanteckningarna. Vid databearbetningen, sammanställdes först varje fokusgrupp för sig för 

att få en överblick om den enskilda gruppens uppfattningar. Därefter sammanställdes de fyra 

enskilda sammanfattningarna till ett gemensamt material, till en helhet. Utifrån detta, gjordes 

försök till att utläsa mönster och strukturer för att få en helhetsbild av resultatet. Både 

återkommande uppfattningar i datamaterialet och avvikande data som var relevant för studien 

uppmärksammades. Slutligen gjordes försök till att urskilja genusskillnader i deltagarnas 

uppfattningar. I samband med det sista fokusgruppsamtalet genomfördes en observation av 

måltidssituationen under skollunchen. Materialet från observationen sammanställdes för att 

kunna kopplas till resultatet från fokusgruppsamtalen, i syfte att öka förståelsen för elevernas 

berättelser.  
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Resultat 

I det här kapitlet presenteras resultatet från fokusgruppsamtalen och observationen. Först 

framställs resultat från fokusgruppsamtalen och därefter resultatet från observationen. Avsnittet 

avslutas sedan med en sammanfattning av det gemensamma resultatet där även genusaspekten 

kortfattat redovisas. För att öka förståelsen för resultatet kan det vara bra att veta att 

undersökningen ägde rum på en skola med två matsalar som är ämnade för både högstadie- och 

gymnasieelever. Det är cirka tusen elever som har möjlighet att äta i skolan varje dag, vilket 

innebär att stora mängder mat serveras i matsalen.  

Resultat av fokusgruppsamtal  

Nedan presenteras en sammanställning av de fyra fokusgruppsamtalen. Sammanlagt medverkade 

sjutton av tjugo deltagare, nio pojkar och åtta flickor. Bortfallet berodde på att deltagarna inte var 

närvarande i skolan vid intervjutillfället av för oss okänd anledning. De data som redovisas anser 

vi vara väsentlig för att kunna besvara forskningsfrågorna. För att förtydliga resultatet, har 

sammanställningen kategoriserats efter deltagarnas uppfattningar kring olika ämnen. Kategorierna 

innefattar allmänna åsikter om skolmaten och måltidmiljön, den sociala skolmåltiden, 

skolmåltiden och lärande, skolmåltidens påverkan på hälsa och åsikter kring elevinflytande. 

Uppfattning om skolmåltiden i egenskap av att vara skattefinansierad förekommer inte i något 

eget stycke utan tas upp ovanstående kategorier. Citat har använts för att belysa förekommande 

uppfattningar.  

Uppfattningar kring skolmaten och måltidsmiljön 

Elevernas uppfattningar kring skolmåltiden tycks vara relativt negativa. En flicka uttrycker sig: 

Det är inte den godaste maten men bättre än att vara hungrig 

Det är en återkommande kommentar, trots att deltagarna överlag varken anser att maten smakar 

bra eller ser god ut, så äter de i genomsnitt skolmat tre till fyra gånger i veckan. De dagar som de 

inte äter skolmat beror det nästan alltid på att de inte tycker om maten som serveras. Istället för 

att äta skolmaten köper de en baguette från en av skolans kafeterior eller följer med sina vänner 

till matsalen där de istället äter fil, mackor eller inte äter alls. När de själva inte äter följer de med 

för sällskapets skull. Det förekommer missnöje kring matsedelns variation, som de anser ”på 

pappret” inte överensstämmer med den mat som verkligen serveras. Eleverna visar tecken på 

irritation när de samtalar om att de rätter som serveras tycks vara desamma fast med olika namn, 

ett exempel är köttfärsbiffarna som i princip är samma sak som krydd- och köttfärsjärpar. Det 

som anses vara mest störande är att de känner att de som konstruerar matsedeln försöker lura 

dem att tro att det är olika maträtter som serveras.  
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Eleverna i studien upplever även missnöje med skolmatens kvalité och anser dessutom att för 

mycket hel- och halvfabrikat serveras. På grund av hel- och halvfabrikaten uppfattar deltagarna 

inte skolmaten som speciellt nyttig. Samtliga grupper uttrycker dock förståelse för att det kan vara 

svårt att laga god och näringsrik skolmat till så många elever som på deras skola. Trots missnöje 

kring skolmaten finns det även förståelse för skolmatens uppgift, en pojke yttrar sig om att 

skolmaten kan vara ”rena guldet” för dem som inte har det bra ställt hemma och kanske aldrig får 

lagad mat. Deltagarna är även positivt inställda till vissa saker, exempelvis alternativa rätter, 

salladsbuffén och det smaksatta vattnet. Vidare diskuteras deltagarna hur skolmaten och 

måltidsmiljön skulle kunna förbättras. En pojke uttrycker sig:   

Maten ska lagas med kärlek! 

Han och några andra anser att detta vore ett bra koncept för att förbättra maten. De tycker till 

exempel att mattanterna själva borde smaka av maten och lägga ner mer tid på att få den god. 

Liknade citat återkommer i alla grupper, en äldre flicka ställer frågan: 

Undra om de (mattanterna) smakar maten innan de serverar den? Undra om de tycker den är okej?! 

Deltagarna förstår att det är svårt att förbättra skolmaten och måltidsmiljön, men de tycker att det 

är viktigt att elevernas röster blir hörda, då det är dem som skolmåltiden är till för och att de 

egentligen inte har så höga krav. De vill främst att maten som serveras inte ska vara överkokt eller 

underkokt, som de ofta tycker att skolmaten är. De något högre önskemålen gäller att de vill ha 

mindre hel- och halvfabrikat.  

Eleverna i studien uppfattar måltidsmiljön i helhet som ”okej”, miljön ses dock ses som 

funktionell snarare än trevlig och mysig. Den ena matsalen, den mindre, uppfattas som trevligare 

och mer bekväm än den större. Ljudnivån i matsalen anses vara acceptabel, även under 

lunchruschen då det är många som ska äta. Alla deltagare tycker att kön i matsalarna flyter på bra. 

Det upplevs dock som sämre, när det är många klasser som lunchar samtidigt och när maten tar 

slut och behöver fyllas på.  

Uppfattningar kring skolmåltiden som social och lärande situation 

Sammanställningen av elevernas berättelser visar att deltagarna uppfattar skollunchen som ett 

viktigt inslag i skoldagen och att det inte är bara maten i sig som är betydelsefull. Att spendera tid 

med vänner utanför klassrummet tycks vara av stor vikt och en aktivitet som de flesta av 

deltagarna ägnar sig åt under lunchrasten. Det är främst under lunchrasten som de anser sig ha 

möjlighet att umgås och träffa elever från andra klasser och årskurser. Eleverna i studien 

uttrycker att det inte finns några bra platser i skolan där elever från olika klasser kan spendera 

rasterna tillsammans och umgås. Då matsalen inte anses vara en bra plats att umgås, väljer vissa 

elever att stressa i sig maten för att sedan träffas någon annanstans: 

Man stressar i sig maten sen går man runt och har tråkigt 
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Resultatet från studien visar även att det inte bara är maten och matsalens inredning som har 

betydelse för hur väl matsalen anses fungera som mötesplats. En deltagare talar om att det kan 

vara jobbigt att sitta vid de stora borden i matsalen eftersom man kanske måste sitta vid 

människor som man inte känner. Detta begränsar enligt deltagaren möjligheten att umgås och 

samtala med sina vänner som man vill. Utöver detta anser några att det kan vara jobbigt att vara i 

matsalen eftersom de känner sig uttittade i vissa situationer exempelvis när de letar efter 

någonstans att sitta eller ska hämta mer mat. En elev uttrycker sig om den sociala situationen i 

matsalen: 

Det kan vara rätt jobbigt att gå igenom matsalen för det känns som folk tittar och så. 

Enligt deltagarna hör det inte till vanligheten att lärarna äter tillsammans med eleverna, vilket 

vissa ansåg vara negativt då de inte får möjlighet att skapa en bättre och mer informell kontakt 

med sina lärare. Några nämner att lärarna kanske väljer att äta medhavd mat istället för 

skolmaten, eftersom lärarna måste betala för denna. Andra åsikter som kommer fram i 

diskussionen om huruvida lärare bör äta med eleverna, är att några elever tror att det skulle bli 

lugnare i matsalen och de kanske inte skulle känna sig lika utsatta. En elev hävdar dock att det är 

skönt att slippa äta med lärarna eftersom de ändå har lektioner med dem hela dagarna. Men till 

största del tycker deltagarna att vuxennärvaro under skolmåltiden skulle vara positiv: 

Det är rätt synd att lärarna inte äter med oss egentligen för, då kanske man skulle få en annan relation och inte 
bara se dem som någon som står där framme och pratar liksom. 

Vidare konstaterar deltagarna att det var vanligare att lärarna åt tillsammans med eleverna när de 

gick i låg och mellanstadiet. Då satt lärarna vid matborden och samtalade med och hjälpte 

eleverna. Vissa elever i studien upplever även att de under tidigare skolår, delvis genom att lärare 

deltog under skollunchen, lärde sig vett och etikett, att hålla ljudnivån låg, att äta upp maten som 

de lagt på tallriken och även lärde sig prova nya maträtter och grönsaker. Men i och med att 

deltagarna nu är äldre anser de att de redan behärskar detta och inte längre behöver lärarnas hjälp. 

Några elever påpekar att skolmåltiden fortfarande kan lära dem vissa saker som exempelvis prova 

nya maträtter och få en inblick i olika matkulturer genom exempelvis temaveckor i matsalen. 

Vi hade grönsakspoliser, om man inte åt grönsaker så kom de och sa ät grönsaker och sallad, så gjorde man det. 

Att prova nya maträtter i skolan kan enligt deltagarna vara både bra och dåligt. De upplever det 

som bra att de får möjlighet att testa maträtter som de vanligen inte äter, men eftersom 

skolmaten, enligt eleverna i studien, ofta inte smakar bra så kan detta leda till dåliga erfarenheter. 

Det kan resultera i att personen får en dålig upplevelse av maträtten och sedan inte tycker om den 

oavsett om den serveras i skolan eller någon annanstans. Eleverna diskuterar även, att om maten 

inte ser god ut så medför det att de kanske inte provar maten överhuvudtaget och på så vis går 

miste om något som de kanske egentligen skulle tycka om. 

 



18 

 

Uppfattningar kring skolmåltiden som hälsofrämjande faktor 

Uppfattningar som förekommer vid diskussionen gällande måltidsituationen och dess möjlighet 

att påverka hälsa handlar främst om skolmatens kvalité. Eleverna i studien uppfattar inte 

skolmaten som hälsosam, speciellt inte i jämförelse med hemlagad mat. Detta tros bero på att 

större delen av skolans matutbud består av halv- eller helfabrikat, istället för att lagas från 

grunden som de uppfattar som nyttigare. Flickorna i studien diskuterar kring att skolmaten trots 

allt borde vara ett bättre och nyttigare alternativ än att köpa snabbmat till lunch. En av flickorna 

har erfarenhet av detta då hon varit utbytesstudent i ett annat land, hon sa följande om att varje 

dag erbjudas skolmat utan att själv behöva betala för den: 

Väldigt bra, för vi har ju varit i Tyskland och Polen och så som utbytesstudenter. När vi var där fick vi ingen 
mat på skolan, för de hade ingenting, så då var man typ tvungen gå till McDonalds eller så fick ta med sig 

mackor eller någonting hemifrån. Egentligen ska vi inte klaga så mycket för det är ganska skönt att få skolmat i 
skolan faktiskt. Så, vi är ganska bortskämda tycker jag. Man är väl van, det är ju någonting man har fått i hela 

sitt liv. 

Det råder olika meningar om hur nyttig skolmaten anses vara, en pojke berättar om att han hört 

att kattmat skulle vara nyttigare än skolmaten. Han frågar sig om det verkligen är nyttigare att äta 

skolmat än baguette eller pizza? Salladen i skolan ser deltagarna som nyttig och hävdar att den 

har ett bra utbud, flera berättar att de äter mer sallad i skolan än hemma. Flera deltagare anser att 

det är dåligt att det inte finns gratis mellanmål i skolan och det som finns att köpa i kafeteriorna 

ses inte som nyttiga. Alla deltagare är mer eller mindre överens om att skolmaten har betydelse 

för att de ska få energi att orka med att prestera i skolan. De dagar eleverna i studien inte äter 

skolmat, känner de sig trötta och någon nämner att det kan leda till att denne inte orkar gå till 

lektionerna.  

Eleverna i studien upplever ibland att det är stressigt under lunchen. Flera av dessa anser att det 

kan bli stressigt under lunchruschen när maten tar slut och behöver fyllas på. Deltagarna som har 

kort lunchrast tyckte att det kan vara svårt att hinna med att både äta, umgås med vänner, ta luft 

och hinna med annat som behöver göras innan lektionerna. Då stressar de i sig maten så att de 

ska hinna med att ha rast. 

Deltagarna upplever att de inte har möjlighet att påverka måltidssituationen i skolan. De har flera 

förslag på hur de vill ändra skolmaten och måltidsmiljön, men berättar att de känner att de inte 

får något gensvar och inte vet vart de ska vända sig för att få ändring. Några talar om att när de 

var yngre kunde de vända sig till husmor för att på ändring. De flesta eleverna i studien vill, om 

de visste hur, engagera sig för att förbättra skolmaten och måltidssituationen. Om de går till 

husmor blir det ingen ändring och hos elevrådet blir det bara pappersarbete utan verkställande 

förändring. Några av alla förslag som deltagarna ger är att de vill ha bättre mat samt ljusare och 

trevligare matsal. Ett exempel som nämns är att de vi ha en bild av tallriksmodellen eller att 

dagens måltid presenteras enligt dess proportioner. Ett annat exempel är att lokalens tak skulle 

kunna målas vitt och väggarna dekoreras med väggmålningar. Dessa förändringar skulle, enligt 

deltagarna, göra matsalen till en bättre och mysigare mötesplats, som troligen skulle bli mer 

attraktiv för så väl elever som lärare. De vill även likt lärarna ha möjlighet att värma medhavd 

mat. 
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Resultat av observation 
I det här avsnittet beskrivs vad vi upplevde under observationen av matsalarna i skolan.  

Observationen ägde rum en tisdag klockan halv tolv och undersökningen av de båda matsalarna 

tog cirka femton minuter. Vid observationstillfället serverades det kycklingsallad och ris och det 

var ett stort antal elever som åt, matsalen var dock inte fullsatt. Första intrycket av den större 

matsalen var att den kändes mörk med tegelröda tak och väggar samt mörka golv. Långsidorna 

bestod av en tegelvägg och en fönstervägg. Salens kortsidor var öppna mot korsande korridorer, 

på ena sidan låg köket och andra sidan disken. Bord och stolar stod placerade efter salens 

långsidor, vilket bildade en gång genom rummet. Den större matsalen fördes samman men den 

mindre via en korridor vid diskstationen, vid denna korridor hade den mindre matsalen en 

avskärmade glasvägg. Matsalarna liknade varandra, den mindre kändes ljusare trots att färgerna 

desamma, detta kanske beror på att den hade mindre inslag av tegel och några stora takfönster. 

Bord och stolar var, i likhet till den större matsalen, placerade efter lokalens långsidor. I den stora 

matsalen hängde det också väggprydnader av tyg som gjorde lokalen ljusare och syftar antagligen 

till att vara ljudabsorberande. Förutom att den mindre matsalen gav ett något ljusare intryck, 

kändes den dessutom mer hemtrevlig och ombonad. I övrigt liknar de båda matsalarna varandra, 

de hade båda en blandning av runda och rektangulära bord som stod placerade på likartat sätt. 

Inredning och utsmyckningar bestod av bra belysning med varmt ljus, ljusa gardiner, tavlor och i 

fönstren hängde plastblommor. Båda matsalarna hade tilltalande skyltar där matsalens öppettider 

och dagens måltid presenterades, men vi fann ingen bild eller liknade av tallriksmodellen. Brickor, 

tallrikar och glas var neutrala och såg generellt sett bra ut. 

Helhets intrycket av matsalarna var att miljön var ganska bra, men var funktionella snarare än 

mysiga och trivsamma. Båda matsalarna uppfattade vi som välplanerade, på ena sidan låg 

köket/servering och i motsatt ände låg diskstation. Det fanns fler serveringsdiskar, vilket 

minskade köbildning och ökade effektiviteten i matköerna. Matsalarna låg i anslutning till 

varandra, vilket gjorde det möjligt att hämta mat i en matsal och äta i den andra om det inte skulle 

finnas tillräckligt med plats i den första. Diskstationen i den större matsalen var dold bakom en 

skärm men den mindre saknades avskärmning. Skramlande porslin och diskmaskiner utgjorde 

störande ljud, värst var det i den mindre matsalen där avskärmning saknades. Utöver de 

besvärande ljuden från disken var att ljudnivån bra. Matsalarnas stolar hade möbeltassar, vilket är 

bra eftersom det minskar oljud. En faktor som vi tror minska trivseln i matsalarna, var den större 

matsalens placering vid de korsande korridorerna för att många människor passerade där, vilket 

hade något störande effekt på måltidmiljön. En annan faktor var bordens placering, som bildade 

en gång som eleverna var tvungna att passera för att exempelvis lämna brickan. Möbleringen 

ansåg vi var funktionell, men att gå igenom denna gångar skapade en känsla av att vara uttittad. 

Under observationstillfället såg vi endast ett fåtal lärare i matsalen.  
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Sammanfattning med genusaspekt 

I denna sammanfattning redovisas de, för syfte och frågeställningar, viktigaste delarna av 

resultatet från både fokusgruppsamtalen och observationen. 

 För det första visar studien att deltagarna var relativt nöjda med måltidssituationen i skolan, 

måltidsmiljön ansågs vara bra men skulle kunna förbättras. Observationen bekräftade att 

miljön snarare var funktionell än mysig och trevlig. I fokusgruppsamtalen var missnöjet kring 

skolmaten ständigt återkommande, de åt inte skolmat varje dag, vilket oftast berodde på att 

maten inte smakade bra.  

 Gällande skolmåltiden som social och lärande situation fanns uppfattningar om att 

lunchrasten var ett viktigt tillfälle för socialt umgänge och inte var en bra plats att umgås på 

men att deltagarna gärna skulle vilja umgås där om miljön var tilltalade. Vidare berättelser 

visade att det ansågs vara bra om lärarna åt med dem som när de var yngre och fungerade 

som en förebild. Idag uppfattar eleverna i studien att de inte lär sig så mycket under 

skolmåltiden, bortsett från att prova nya maträtter. Förekommande uppfattning var att lärare 

sällan äter med elever, vilket även uppmärksammades vid observationstillfället. Överlag anser 

eleverna i studien att det skulle vara bra med fler lärare i matsalen, för både den sociala 

gemenskapen med lärare och elever samt för de elever som känner sig uttittade eller på annat 

sätt är utsatta i matsalen. Vi såg få lärare i matsalen och observationen gav oss vidare 

förståelse för elevernas uttalanden, att det kan vara obehagligt att gå igenom matsalen för man 

kan känna sig uttittad. 

 Studien visade även att eleverna uppfattade att skolmåltiden kan påverka hälsa. De 

diskuterade kring skolmaten och huruvida den är nyttig, de flesta tror att skolmaten främjar 

hälsa genom att man äter den istället för att äta snabbmat, godis eller ingenting alls, men att 

hemmalagad mat är nyttigare än skolmat. Trots att skolmaten inte alltid ansågs bra har den 

effekt på ork och prestation. Både samtalen och observationen visade att en tallriksmodell 

saknades i matsalen, uppfattningen bland eleverna var att det skulle vara bra att ha en i 

matsalen så de kommer ihåg att äta enligt dess måltidsproportioner. Det framkom även att 

måltidssituationen kan vara stressande när det är många elever som äter samtidigt och när de 

har kort lunch. I alla fokusgruppsamtal uttalades en önskan om att ha möjlighet att förbättra 

måltidssituationen då tidigare försök inte lett till någon förändring.  

 Elevernas uppfattning om den svenska skolmåltiden i egenskap av att vara skattefinansierad 

var i högsta grad positiv. De hävdade att maten inte var den bästa men att det inte vore bättre 

att själv få betala för maten och att det är viktigt att den finns för dem som har det dåligt ställt 

hemma. De diskuterade även att de ville ha samma förutsättningar att värma medhavd mat 

som lärarna. 

Gällande genusaspekten har vi inte funnit några klara skillnader mellan pojkarnas och flickornas 

uppfattningar, dock tycktes flickorna tendera att bry sig mer om matsalens utformning än 

pojkarna. Det framgick även att deltagarna ansåg att pojkar och flickor beter sig olika i matsalen. 

Vi ansåg inte att dessa skillnader var tillräckliga för att kunna konstatera om det existerade 

genusskillnader i datamaterialet. 
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Diskussion och analys 
I kapitlet nedan diskuteras studiens resultat och val av metod.  

Metoddiskussion 
I det här avsnittet analyseras hur metoden och utförandet av studien kan ha påverkat resultatet 

samt dess trovärdighet och tillförlitlighet.  

Metod och material 

I föreliggande studie användes fokusgruppsamtal som kompletterades med en observation. 

Fokusgruppsamtal är en lämplig datainsamlingsmetod att använda sig av för att undersöka 

personers uppfattningar kring ett specifikt fenomen (Prell, 2002; Wibeck 2000). Observationen 

gjordes i syfte att ge oss en bild av matsalarna, för att öka förståelsen för elevernas berättelser 

från fokusgruppsamtalen. Enligt Kvale (1997) tenderar resultatets trovärdighet öka om 

intervjustudier kompletteras med observation. Vi anser att observationen uppfyllde sitt syfte att 

stärka uppfattningarna från fokusgruppsamtalen, att denna kan ha bidragit till en djupare insikt 

om måltidssituationen i skolan än vad bara fokusgruppsamtalen hade gett. Alla metoder har sina 

för- och nackdelar och fokusgruppsamtal är inte ett undantag, Trost (1997) hävdar att det är 

vanligt att en instämmande verkan uppstår under gruppintervjuer. Med detta menas att deltagarna 

tenderar att hålla med varandra oavsett vad deras egentliga åsikt är, och att enskilda deltagares 

uppfattningar av denna orsak inte kommer fram. Tillförlitligheten i materialet kan då minska, om 

detta har skett i vår studie är omöjligt för att veta men det kan vara bra att ha i åtanke när man 

förhåller sig till resultatet.  

Då vi aldrig tidigare har använt oss av fokusgruppsamtal som metod utfördes en pilotstudie, för 

att testa intervjufrågor och annat material. Denna resulterade i att samtalsschemat förbättrades 

och att påståendena tillkom. Påståendena gav konkreta svar som många gånger ledde till 

intressanta berättelser och diskussioner. Vi utformade även en plansch i syfte att deltagarna skulle 

skriva nyckelord som skulle kunna komma till hjälp i databearbetningen. Dessa planscher kom 

istället att fungera som ”samtalstriggare” som motiverade eleverna att diskutera, stor skillnad 

märktes i samtalen efter deltagarna uppmanades att skriva på planschen. Diskussionerna fördes 

på ett annat sätt och eleverna resonerade mer med varandra, vilket vi tror har en stor del i utfallet 

av studien. Under fokusgruppsamtalen var det från början meningen att vi båda skulle turas om 

att agera diskussionsledare och assistent. På grund av att en av oss tappade rösten inför 

fokusgruppsintervjuerna, fick istället en person vara diskussionsledare tre gånger. Vi tror i 

efterhand att det kan ha varit bra att samma person intervjuade i alla samtal, exempelvis kanske 

frågorna ställs olika av olika personer och anteckningarna fokuserar på olika saker beroende på 

vem som skriver. 

Vi valde att ha jämn fördelning av pojkar och flickor för att kunna undersöka elevernas 

uppfattningar ur ett genusperspektiv. I studien uppkom inte några klara skillnader som gick att 

koppla till genus. I efterhand lade vi märke till att de äldre deltagarna förde mer djupgående 

diskussioner och tycktes ha fler åsikter än de yngre eleverna. De yngre eleverna tycktes även i 
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vissa fall ha skilda åsikter från de äldre. Detta fick oss att fundera över om resultatet från studien 

hade blivit annorlunda och mer djupgående, om vi endast undersökt gymnasieelevers 

uppfattningar? Då skolan och matsalarna är till för både högstadie- och gymnasieelever skulle en 

undersökning av bara gymnasieelevers uppfattningar inte ha gett en verklighetstrogen bild av 

eleverna åsikter på skolan. En möjlig orsak till att resultatets utfall kan vara att de äldre eleverna 

har mer erfarenhet, men kanske också att de i större mån kände sig trygga att yttra sig. Ytterligare 

en tanke är att metoden och frågeställningarna kanske var bättre anpassade efter 

gymnasieelevernas förförståelse och utbildningsnivå. Enligt Cohen, Manion och Morrison (2007) 

är det viktigt att anpassa sina frågor till den som blir intervjuad. Det är möjligt att vi i samtalen 

med högstadieeleverna misslyckades med detta och därför inte fick lika djupgående resonemang 

från dem. 

 Den mänskliga faktorn  

Efter intervjuerna så kom vi underfund med att begreppet måltidssituation borde ha använts och 

förklarats för eleverna, istället för skolmåltid och skollunch. Vi gav inte heller eleverna vår 

definition av begreppet hälsa utan eleverna svarade utifrån vad de själva ansåg att hälsa innebär. 

Eftersom vi inte presenterade vår definition av begreppet kan det vara möjligt att eleverna inte 

uppfattade vad vi egentligen frågade om. Trost (1997) skriver att som man ställer frågor får man 

också svar, vilket kan vara en förklaring till att fokusgruppsamtalen till stor del kom att fokusera 

på skolmaten och dess kvalité, trots att det från början var tänkt att måltidsituationen var det som 

skulle vara i fokus. Trost nämner vidare att det kan vara svårt att intervjua om man inte är van, 

han menar också att det kan påverka resultatet av intervjun. Ovana intervjuare kan missa viktiga 

aspekter i intervjuerna och ha svårt att föra intervjun framåt i rätt riktning. Detta kan även det ha 

bidragit till att diskussionerna ofta kretsade kring skolmaten snarare än måltidssituationen. En 

annan faktor som kan ha påverkat resultatet är att deltagarna svarar som de tror att den som 

intervjuar vill att de ska svara, istället för att utrycka sin egentliga uppfattning. Intervjuaren kan 

påverka resultatet på flera vis, exempelvis genom vilka begrepp som används och hur denne 

responderar på den intervjuades svar (Cohen m.fl., 2007) Vi tror att det faktum att vi inte är så 

mycket äldre än eleverna kan ha påverkat resultatet positivt, det kanske gjorde det lättare för 

eleverna att kommunicera och säga vad de tycker. Det kan vara positivt att vara nära i ålder eller 

ha liknande erfarenheter som den som man intervjuas för då utgår man från liknande 

förutsättningar vilket skapar bättre förståelse (ibid.). 

Vi är medvetna om att resultatet i vår studie inte är generaliserbart. Däremot kan det visa vad 

elever kan ha för uppfattningar kring måltidssituationen under skollunchen. Även hur de 

resonerar kring skolmåltiden som social och lärande situation, hur den påverkar hälsa samt vad de 

anser om den svenska skolmåltiden i egenskap av att vara skattefinansierad. 
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Resultat diskussion 
I det här avsnittet analyseras och diskuteras resultatet från föreliggande studie. Diskussionen är 

uppdelad i teman utefter vilken av forskningsfrågorna de syftar att besvara, varje tema är sedan 

uppdelat i mindre stycken. Först diskuteras skolmåltiden som social och lärande situation,  

därefter skolmåltiden hälsopåverkan. Efter detta behandlas den svenska skolmåltiden i egenskap 

av att vara skattefinansierad och huruvida skolmåltidens syfte uppfylls. Avsnittet avslutas sedan 

med förslag på vidare forskning. När begreppet elever används i diskussionen syftar det till 

deltagarna i studien och inte elever i allmänhet. 

Skolmåltiden som social och lärandesituation 

Måltidsituationen i skolan är ett tillfälle för både inlärning och stärkande av sociala band (Halling, 

Jacobson & Nordlund, 1990). Genom bland annat den pedagogiska måltiden sker medvetna 

försök att lära elever goda matvanor och införa ett bra förhållningssätt till mat. Eleverna i studien 

betonar att skolmåltiden är den en viktig del av skoldagen, då de kan umgås med vänner och 

utvecklas socialt. I nedanstående stycken diskuteras resultatet av studien utifrån lärande och social 

situationen under skolmåltiden. 

Den sociala skolmåltiden 

Skolmåltiden är en komplex social situation där ett flertal olika interaktioner sker. Det kan handla 

om elever som sitter tillsammans och äter, elever som äter med lärare, interaktioner mellan elever 

och måltidspersonal och inte minst hur alla individer samspelar med varandra. Enligt 

Livsmedelsverket (2007) ska skolmåltiden vara ett tillfälle för socialt umgänge och är en av 

punkterna i skolmåltidens övergripande syfte. Eleverna bekräftar detta, de uppfattar lunchrasten 

som den del av skoldagen då de har bäst möjlighet att umgås med vänner, men de förklarar också 

att de ofta stressar i sig skolmaten för att sedan kunna gå någon annanstans och umgås. Holm 

(2003) beskriver gemensamma måltider som ett tillfälle där individer förs närmre varandra, vilket 

skapar en känsla av gemenskap och tillhörighet. I och med att eleverna i studien inte tar sig tid att 

sitta ner i lugn och ro och äta tillsammans går de minste om den positiva inverkan som den 

gemensamma måltiden kan ha på relationer. Whit (1995) skriver om att måltidsmönster har 

förändras och att den gemensamma måltiden tycks bli allt ovanligare. Om detta är fallet så kan 

det betyda att färre barn och ungdomar har möjlighet att regelbundet äta tillsammans med sin 

familj. Detta resulterar i att möjligheten att äta tillsammans med andra under skoltid blir ännu 

viktigare, eftersom det enligt Halling med flera (1990) har betydelse för det sociala livet och är ett 

tillfälle för emotionell utvecklig samt är en viktig pedagogisksituation. Då eleverna inte tycks vara 

villiga att vistas mer än nödvändigt i matsalen, kan det hända att de går minste om detta viktiga 

tillfälle och att en del av skolmåltidens syfte inte uppfylls.  

Som sagt omfattar skolmåltiden fler sociala situationer än bara den gemensamma måltiden. 

Eleverna spekulerade kring att det för vissa kan kännas olustigt att vistas i matsalen på grund av 

exempelvis känslan av att vara uttittad. Det kan tolkas som att den sociala situationen i 

skolmatsalen för vissa kan utgöra ett problem eller rent utav ett hinder för att eleverna ska vilja 

spendera sin lunchrast i matsalen. Det är inte bara den sociala situationen som eleverna anser vara 
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anledningen till att matsalen inte utnyttjas optimalt. Eleverna spekulerade om vad som skulle 

behöva göras för att de skulle spendera mer tid i matsalen och kom fram till att det absolut 

viktigaste var att maten skulle förbättras. Om maten var bättre skulle de tycka om att äta och inte 

bara gå till matsalen för att de måste fylla på med energi. Skulle dessutom matsalen bli trevligare, 

hävdar de att de skulle vilja spendera mer tid där, men skulle dessa förbättringar vara tillräckliga? 

Situationen för de elever som upplever det sociala klimatet som ansträngande, skulle troligtvis 

inte förändras i och med bättre kvalité på maten och finare inredning. Att förbättra maten och 

måltidsmiljön kan vara ett bra sätt att motivera elever till att äta och umgås i skolmatsalen. 

Nordlund och Jacobsons (1999b) forskning visar att den största anledningen till att elever inte 

besöker skolmatsalen är för att maten inte anses vara god, vilket överensstämmer med vårt 

resultat. Så att förbättra skolmaten kan vara ett sätt att locka elever till matsalen, men det är 

fortfarande viktigt att de som inte trivs med den sociala situationen i matsalen inte glöms bort. 

Lärarnärvaro och lärande under skolmåltiden 

Några elever anser att den sociala situationen i matsalen skulle kunna förbättras om lärarna åt 

tillsammans med eleverna. De trodde att de elever som känner sig utsatta i och med detta skulle 

uppleva matsalen som en tryggare och lugnare plats. Det är inte alla elever som tyckte att 

lärarnärvaro i matsalen skulle vara positivt, några elever ansåg att det är skönt när lärarna inte 

deltar under skolmåltiden eftersom eleverna vill vara ifred. Halling, Jacobson och Nordlund 

(1990) studie visade att vissa elever kan vilja komma bort från lärarna under skollunchen. Trots 

att somliga elever uppfattar lärarnärvaro under skolmåltiden som något negativt, så finns det även 

positiva effekter av att elever och lärare äter tillsammans, i en så kallad pedagogiskmåltid. Speciellt 

under lägre skolår är det viktigt att lärarna äter tillsammans med eleverna, då de bör föregå med 

gott exempel; få barnen att smaka på maten och lära dem vad en balanserad måltid innebär 

(Livsmedelsverket, 2008). Eftersom även lärarna för äldre årskurser har möjlighet att påverka 

elevers attityder, kan det vara bra att de äter tillsammans med eleverna även i högstadiet och 

gymnasiet (Halling m.fl., 1990). Lärarna har alltså en viktig roll som undervisare och förebild, inte 

bara under lektionstid utan även under andra delar av skoldagen. När eleverna tänker tillbaka på 

hur de upplevde måltidssituationen i skolan under låg- och mellanstadiet, kom de fram till att den 

var bättre då och att de faktiskt lärde sig något under skolmåltiden. Även om de inte längre ansåg 

sig behöva lärarnas hjälp under måltiden tyckte somliga att det skulle vara bra om lärarna åt med 

dem ändå, för att föregå med gott exempel. Moore, Tapper och Murphy (2010) beskriver vikten 

av att elever ser lärare äter samma mat som dem för att de själva ska motiveras att äta. Några 

ansåg dessutom att lärarna borde äta med dem för att elever och lärare ska ha möjlighet att 

förbättra sina relationer till varandra. Detta resonemang tyder på att måltiden upplevs som en 

naturlig situation för socialt umgänge och relationsskapande, vilket styrker Holm (2003) tes om 

måltidens sociala roll.  

Skolmåltiden kan i allra högsta grad ha betydelse för lärande. Om lärare och elever skulle äta 

tillsammans trodde vissa deltagare att de skulle få bättre kontakt med sina lärare, på så vis kan 

skolmåltiden bidra till bra relationer mellan elever och lärare. Enligt Säljös (2005) beskrivning av 

situerat lärande, är lärande en social företeelse som sker i samspel med andra och är beroende av 

för tillfället rådande omständigheter. Alltså kan lärarnärvaro i matsalen inte bara bidra till att 
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eleverna lär sig något under själva skolmåltiden, utan även att inlärningsklimatet förbättras i och 

med goda sociala förhållanden mellan elever och lärare i klassrummet. 

Skolmåltiden är också viktig för att den förser eleverna med energi så att de har bättre möjligheter 

att orka koncentrera sig och prestera hela skoldagen (Taras, 2005). Skolmåltiden påverkar inte 

bara undervisningen i klassrummet, som tidigare nämnts,  är måltidsituationen i sig självt ett 

tillfälle för inlärning. Eleverna såg på skolmåltiden som ett tillfälle att prova nya maträtter, de 

uppfattade dock att skolmaten ibland kan bidra till negativa erfarenheter vilket kan leda till att 

personer som äter maten, och inte tycker om den i framtiden väljer att avstå från den maträtten. 

Enligt Säljös (2005) beskrivning av behaviorismens går detta scenario att koppla till negativ 

betingning: Skolmaten fungerar då som avskräckande och så kallad negativ betingning uppstår, i 

framtiden kommer då personen i fråga att förknippa maträtten med något negativt och därför 

undvika denna. Självklart har skolmaten även möjlighet att fungera på det omvända viset genom 

att bidra med bra erfarenhet och på så vis skapa positiv betingning.  

Ellström, Gustavsson och Larsson (1996) skriver om att lärande kan vara medvetet och avsiktligt, 

men även ske omedvetet. Vidare menar de att omedveten kunskap kan medvetandegöras genom 

exempelvis reflektion. När eleverna först fick frågan om vad de lärt sig under skolmåltiden ansåg 

de att de inte hade lärt sig något alls, men efter diskussioner kom de fram till att de faktiskt lärt 

sig något genom att delta i skolmåltider. Detta tyder på att eleverna inte har varit medvetna om 

den lärandesituation som skolmåltiden innebär, vilket i sin tur får oss att se på skolmåltiden som 

en för eleverna omedveten/informell lärande situation. Svederberg (2001) beskriver informellt 

lärande som något sker dagligen genom hela livet, i och med nya erfarenheter och i samspel med 

personer i omgivningen. Även om eleverna uppfattade skolmåltiden som en informell 

lärandesituation, och Svederbergs definition av informellt lärande tyder på att skolmåltiden kan 

fungera som en sådan, undrar vi om detta verkligen kan stämma? Eftersom skolan i allra högsta 

grad är en arena för formellt lärande, genom exempelvis den pedagogiska måltiden. Halling, 

Jacobson och Nordlund (1990) beskriver detta som ett tillfälle för lärande och uppfostran, så kan 

skolmåltiden även ses som en formell situation med syfte att utbilda eleverna vare sig de själva 

uppfattar det eller ej. Skolmåltiden kan alltså, även om den av eleverna främst tycks uppfattas 

som en informell lärandesituation, dessutom ses som ett tillfälle för formellt lärande med syfte att 

lära elever en lektion för livet. 

Skolmåltiden och hälsa 

I och med skolans unika möjlighet att påverka många barn i tidig ålder har den blivit en viktig 

arena för hälsofrämjande arbete. Arbetet med att främja elevers hälsa är viktigt då de bidrar 

kunskaper och vanor som eleverna ska ha med sig hela livet. I det här avsnittet diskuteras hur 

skolmåltiden kan främja hälsa genom att erbjuda bra mat, skapa ett sunt förhållningssätt mat och 

måltider, bidra till social hälsa och deltagarnas upplevada möjlighet att påverka måltidssituationen 

samt KASAM. 

Skolmåltiden - matvanor och stress 

Eleverna i studien uppfattar inte skolmaten som nyttig, de anser att största delen av den mat som 

serveras består av hel- och halvfabrikat, men de flesta tror ändå att den är nyttigare än att äta 
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snabbmat eller inte äta något alls. Eleverna tror att skolmaten både skulle bli avsevärt mycket 

godare och nyttigare om den i större mån lagades från grunden, istället för att som i dagsläget till 

största mån bestå av hel- och halvfabrikat. Skolmaten ska erbjuda näringsriktig kost från alla 

livsmedelsgrupper och ge eleverna möjlighet att äta en välbalanserad och näringsriktig måltid 

(Livsmedelsverket, 2007). Då eleverna själva komponerar sina måltider är det inte säkert att de får 

med alla komponenter som behövs för att maten ska bli näringsriktig. Tallriksmodellen är en 

enkel modell över hur en måltid bör balanseras (Johansson, 2007). Eleverna trodde att ha en bild 

eller liknande av tallriksmodellen i skolmatsalen, som Livsmedelsverket rekommenderar, skulle 

kunna vara ett bra sätt att demonstrera hur måltiden bör läggas upp. Det bästa ansågs de skulle 

vara om en tallrik med dagens måltid visades upp i enlighet med tallriksmodellen. Även om 

eleverna kanske inte följer modellen dagligen så skulle de vid varje skolmåltid få en påminnelse 

om hur en välkomponerad måltid ser ut, vilket kan resultera i att eleverna sedan får en bra bild av 

hur en måltid bör komponeras.  

Skolmåltiden har, enligt Halling, Jacobson och Nordlund (1990), som syfte att erbjuda eleverna 

möjlighet till återhämtning. Ibland uppfattar eleverna dock situationen i matsalen som stressande. 

Stress och stressrelaterade problem har under de senaste åren blivit allt vanligare (Socialstyrelsens 

Folkhälsorapport, 2009). Vi tror därför att det är viktigt att arbeta för att minska stressen redan i 

unga år, så att den inte ger upphov till besvär som exempelvis stressrelaterad ohälsa i framtiden. 

Skolmåltiden har som syfte att försöka förebygga detta, men då eleverna ibland upplever 

situationen i matsalen som stressande och ofta skyndar sig därifrån, uppfyller kanske inte 

skolmåltiden till fullo sitt syfte här.  

Skolmåltiden -  social hälsa och KASAM 

En del av skolmåltidens syfte är att främja social utvecklig och förbättra sociala relationer mellan 

eleverna (Halling m.fl., 1990). Goda relationer är, enligt Naidoo (2007), en avgörande faktor för 

social hälsa, därför kan skolmåltiden i och med att den syftar till att förbättra relationer ses som 

främjande för den sociala hälsan. Eleverna uttryckte att lunchrasten är viktig för att de ska kunna 

umgås med vänner och träffa nya människor. Även om eleverna inte utnyttjar matsalen, umgås de 

på andra ställen i skolan, vilket ändå kan ha positiv effekt på den sociala hälsan. 

Måltidssituationen upplevdes av vissa elever som ansträngande på grund av det rådande sociala 

klimatet. Ett bra socialt klimat, är enligt Arbetsmiljöverket (2010), en förutsättning för god 

psykosocial hälsa. Att känna sig uttittad och inte våga gå till matsalen, som eleverna nämnde, 

hämmar främjandet av den psykosociala hälsan. Det är därför viktigt att se till båda sidor, dels 

syftet att skolmåltiden ska förbättra sociala relationer, vilket hör till hälsofrämjande faktorer, men 

även till elevernas negativa uppfattningar gällande det sociala klimatet i matsalen kan ha 

hämmande effekt på skolmåltidens möjlighet att främja social hälsa. Detta bland annat genom att 

psykosocial hälsa påverkas av det rådande sociala klimatet i matsalen, men även genom att det 

hindrar vissa elever från att vilja umgås i matsalen, på så vis går dessa elever miste om de positiva 

effekterna. Gemensamma måltider har som tidigare nämnts, enligt Holm (2003), en viktig roll för 

känslan av gemenskap och delaktighet. Följande betonar även Ewles och Simnett (2005) som 

viktigt för att sociala hälsa ska uppnås. Då skolmåltiden har möjlighet att bidra till att elever får 

uppleva denna känsla av gemenskap och delaktighet så är det viktigt att det sociala klimatet inte 

förhindrar detta. 
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Det är inte bara känslan av gemenskap och delaktighet med vännerna och personer i 

omgivningen som är viktigt, utan också att känna sig delaktig i beslutsfattning som berör den 

egna livssituationen. Att känna att man har möjlighet att påverka sin egen situation är en viktig 

del i Antonovskys (1991) teori om KASAM. Känslan av att kunna påverka sin livssituation ökar 

möjlighet att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i livet. I det här fallet handlar 

det om att eleverna önskar att de hade bättre möjligheter att påverka skolmåltiden. Då 

skolmåltiden är till för dem anser de att det är viktigt att deras åsikter blir hörda. Eleverna visar 

förståelse för att det kan vara svårt att servera nyttig och god mat till över tusen personer på bara 

två timmar. Detta tyder på att eleverna trots missnöje med måltidssituationen har viss förståelse 

för varför skolmaten som de utrycker de inte är den bästa. I och med att en situation upplevs 

som begriplig ökar, enligt Antonovsky, personens möjlighet att kunna hantera situationen. 

Förståelse för varför skolmaten är som den är skulle alltså kunna bidra till att eleverna lättare 

accepterar att den kanske inte alltid kan smaka jättegott eller se aptitlig ut. På så vis skulle kanske 

den negativa attityden som tycks vara riktad mot skolmaten minska. Det är alltså viktigt för 

eleverna att känna att de har inverkan över och kan påverka sin situation, detta är som tidigare 

nämnts viktigt för att KASAM ska uppstå och på så vis även för främjandet av elevernas hälsa. 

Även om eleverna omöjligt skulle kunna få igenom alla önskade förändringar, så är det viktigt att 

deras åsikter blir hörda och att eleverna förstår varför vissa förändringar inte går att genomföra. I 

och med förbättrad förståelse och acceptans ökar chansen att situationen ses som begriplig, 

hanterbar och meningsfull. Igenom ökat KASAM kanske även den negativa attityd som eleverna 

tycks ha gentemot skolmaten kan minska.  

Den skattefinansierade skolmåltiden 

Under fokusgruppsamtalen hade alla elever i studien något negativt att säga om skolmaten, men 

när de skulle nämna positiva aspekter på skolmåltiden hade de svårare att komma på något. Trots 

alla negativa åsikter, så nämner en deltagare att svenska elever troligen är bortskämda och tar 

skolmaten förgivet eftersom de alltid har haft tillgång till gratis mat i skolan. Den 

skattefinansierade skolmåltiden, tycks uppfattas som något självklart och inte som det privilegium 

som den egentligen innebär. Den svenska skolmåltiden är i egenskap av att vara skattefinansierad 

en nästintill unik företeelse. Från början serverades skolmåltider för att hjälpa barn som hade det 

dåligt ställt och saknade möjlighet att få i sig den mängd energi och näring som de behövde 

(www.skolmatensvanner.se). Eleverna diskuterade att även om de flesta av dem är missnöjda med 

skolmaten, så kanske skolmåltiden kan ha stor betydelse för dem som inte har möjlighet att äta 

lagad mat hemma. Detta tyder på att skolmatens ursprungliga uppgift, att erbjuda lagad mat till 

dem som behöver fortfarande kan ses som aktuell. Även om svält idag inte är ett 

folkhälsoproblem i Sverige har alla barn, enligt Nationella folkhälsokommittén (2000), rätt till 

trygga uppväxtvillkor och lika rätt till att utvecklas oavsett socioekonomisk bakgrund. Då 

socioekonomisk bakgrund, enligt Larsson (2004), kan påverka barns syn på mat och deras 

matvanor, är det viktigt att genom skolan ge alla barn en möjlighet att äta bra mat och lära sig 

goda matvanor. Den skattefinansierade skolmåltiden kan kanske på så vis bidra till att förbättra 

barns chanser att utvecklas och få dem att känna sig trygga i sitt förhållningssätt till mat och 

måltider. Dessutom bidrar skolmåltiden till att alla elever har samma möjlighet att fylla på med 

energi och näring som både eleverna och Taras (2005) anser vara betydande, för att orka prestera 

i skolan. I länder som inte har skattefinansierad skolmat kanske detta medför en skillnad i 
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möjlighet att prestera optimalt i skolan, mellan de elever som har möjlighet att äta en bra lunch 

och de som inte har samma förutsättningar. Man kan kanske påstå att den svenska skolmåltiden i 

egenskap av att vara skattefinansierad skapar, utifrån tillgång till bra mat, mer jämlika villkor för 

elever att kunna prestera i skolan.  

Eleverna i studien betonade dessutom vikten av att skolmåltiden ska ske utefter samma 

förutsättningar för både lärare och elever. Eleverna ville ha samma möjligheter som lärarna, de 

vill exempelvis ha tillgång till en matsal där de kan värma matlådor. Att lärarna på skolan är 

tvungna att betala för maten medan eleverna får den gratis var det inte många som tänkte på. 

Detta tyder även det på att skolmåltiden i egenskap av att vara skattefinansierad är något som 

eleverna tar för givet. De ville ha samma förutsättningar som lärarna men tycks glömma bort att 

lärarna måste betala för samma mat som eleverna får gratis. Att lärarna måste betala för 

skolmaten kanske får dem att föredra att äta medhavd mat tillsammans med andra lärare istället 

för att engagera sig i den pedagogiska skolmåltiden, som enligt Livsmedelsverket (2008) är viktig 

för att elever ska skapa positiva uppfattningar och förhållningssätt till skolmaten. Så även som 

skolmåltiden idag är gratis för elever i Sverige kanske detsamma skulle behöva gälla för personal 

för att hjälpa den pedagogiska skolmåltiden framåt. 

Hur uppfylls skolmåltidens syfte? 

Avsikten med föreliggande studie var att utifrån elevernas uppfattningar och berättelser 

undersöka hur skolmåltidens syfte uppfylls. Skolmåltidens syfte är att den ska fungera 

energigivande samt ge eleverna möjlighet till social samvaro och återhämtning (Livsmedelsverket, 

2007). Så hur uppfylls då skolmåltidens syfte på den aktuella skolan?  

 

Första punkten av skolmåltidens syfte handlar om att den ska ge elever energi och näring. Både 

eleverna och Taras (2005) bekräftar att mat har betydelse för barns prestationer i skolan. Eleverna 

i studien erbjuds varje skoldag gratis mat i skolan i enligt skollagens bestämmelse om kostnadsfri 

skolmat (1997:1212 kap. 4§4a). Rådande uppfattningar bland eleverna var att skolmaten inte är 

bra och att den främst består av hel- och halvfabrikat. Trots detta ansåg de flesta eleverna att 

skolmaten ger dem energi och ork att prestera i skolan. Även om vi i denna studie inte kan veta 

om maten som serveras på skolan är näringsriktigt eller huruvida den består av hel- eller 

halvfabrikat, kan vi ändå uttala oss om att maten bör vara näringsriktig och nyttig. Detta ger en 

antydning om att lagförslaget, som Skolmatens vänner skriver om (2009-12-16); som handlar om 

att skolmaten inte bara ska vara kostnadsfri för skolbarn, utan även näringsriktig, kan vara ett sätt 

att garantera att den mat som serveras i skolan är nyttig. För att kunna uppfylla skolmåltidens 

syfte om att elever ska erbjudas bra mat som ska ge dem den energi som krävs för att de ska orka 

hela skoldagen. Då eleverna anser att de, de dagar som de äter skolmat orkar med att prestera 

tyder detta på att skolmaten erbjuder den energi och näring som behövs. Eleverna i studien 

hävdade att de inte äter skolmat varje dag och att de ibland inte äter någonting alls på grund av att 

maten inte är bra. Så även om maten är näringsriktigt så betyder de inte att skolmåltidens syfte 

uppfylls, om eleverna väljer att inte äta maten på grund av bristande kvalité så finns det en här en 

brist i hur skolmåltiden uppfyller sitt syfte att ge elever energi att orka prestera i skolan.  
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Skolmåltiden ska dessutom ge eleverna möjlighet till återhämtning, detta mål uppfylls mer eller 

mindre på den undersökta skolan. Fokusgruppsamtalen och observationen tyder på att matsalens 

utformning inte tycks vara den allra bästa för avkoppling och återhämtning. Enligt eleverna 

handlade skolmåltiden om att äta upp och sedan skynda sig ifrån matsalen. En del berättar om 

hur stressade de kan bli under lunchen när de måste häva i sig maten för att hinna med att göra 

annat innan lektionen börjar. Eftersom återhämtning är en av hälsans bestämningsfaktorer enligt 

Naidoo (2007), är det viktigt att eleverna får möjlighet att koppla av och återhämta sig, då detta 

främjar deras hälsa. Att eleverna ibland behöver stressa i sig maten och inte hinner sitta ner och 

ta det lugnt, anser vi tyder på att syftet med att skolmåltiden ska vara ett tillfälle för återhämtning 

inte uppfylls. Både vi och deltagarna, upplevde matsalen som funktionell snarare än trevlig och 

mysig. Att behålla funktionaliteten men ändå göra matsalen mer tilltalande för eleverna kanske 

skulle förbättra möjligheten att eleverna använder skolmåltiden till återhämtning?  

 

Detta leder vidare in på delen av syftet som säger att skolmåltiden ska ge eleverna möjlighet till 

social samvaro. Eleverna i studien ser lunchrasten som en möjlighet att umgås, men ser inte 

matsalen som den ultimata platsen för social samvaro. De skulle gärna skulle vilja umgås i 

matsalen eller i ett annat gemensamt uppehållsrum om det fanns möjlighet. Vissa elever känner 

obehag för att gå till matsalen och tycker inte om att känna sig uttittade i matsalen. Eleverna tror 

att detta skulle kunna bli bättre om fler lärare närvarade under skolmåltiden. Eftersom få lärare 

äter tillsammans med eleverna, utesluts den pedagogiska måltiden och dess möjlighet att utveckla 

goda matvnor och kunskap hos eleverna. Vår tolkning är att eleverna äter i syfte att fylla på med 

energi, vilket leder till att skolmåltiden inte alltid fungerar som den sociala situation som den 

borde. Så precis som med delen om återhämtning kan inte heller skolmåltidens positiva sociala 

effekter uppnås om eleverna inte är villiga att spendera tid på med att äta i matsalen. 

 

Enligt oss tyder allt detta på att det finns mycket kvar att göra för att skolmåltiden ska uppfylla 

sitt fulla syfte, genom att fungera som en lektion för livet och främja elevernas hälsa. I grunden 

bör skolmåltiden vara näringsiktig för att syftet ska kunna uppfyllas, allstå inte vara av hel- eller 

halvfabrikat. Andra förbättringar som skulle kunna ske för att bidra till att syftet uppfylls kan vara 

att; skolmaten blir mer tilltalande, så att elverna äter och får den energi som behövs för att orka 

med skoldagen. Den funktionella miljön skulle kunna förbättras genom att införa detaljer som 

skapar en mer tilltalande och mysig miljö, vilket kan vara en åtgärd för att få eleverna att vilja sitta 

ned och ta det lugnt, återhämta sig och umgås i matsalen. Ett alternativt skulle vara att annorda 

en gemensam lokal som ger eleverna möjlighet att umgås och återhämta sig i. Om lärare i större 

utsträckning äter med eleverna, kanske det sociala klimatet förbättras och de elever som inte trivs 

i matsalen kanske känner sig bättre till mods och dessutom får den pedagogiska måltiden en plats 

under skolmåltiden. 

Förslag till vidare forskning 

Tankar som väcks kring området är att det finns mycket att forska kring. Av de enkätstudier vi 

funnit var de senaste Nordlund och Jacobson (1999a, b). Då dessa är över tio år gamla, skulle det 

vara intressant att på nytt utföra en liknande studie med stickprov av elever över hela landet med 

syfte att undersöka om ungdomars åsikter kring skolmåltiden och matvanor har förändrats. I 

föreliggande studie hade vi som avsikt att studera eventuellt förekommande genusskillnader i 
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datamaterialet. Flera studier behandlar genusskillnader kring uppfattningar om mat och ätande 

(Nordlund m.fl., 1999b; Caine-Bish m.fl., 2009; Norring och Clinton 2009). Vi fann inte några 

tendenser till genusskillnader, vilket gjorde att vi avstod att spekulera djupare kring detta 

perspektiv. Detta kan dock vara intressant att studera utifrån ett större material. 

 I övrigt skulle det vara intressant att exempelvis genom djupintervjuer undersöka hur den 

negativa attityd som idag tycks råda kring skolmaten, påverkar elevers sätt att se på skolmåltiden. 

Det verkar som att eleverna nästa förväntas att klaga på skolmaten. Om en del av orsaken till att 

eleverna klagar på maten är att de förväntas göra det, så kan det vara svårt att förändra elevernas 

åsikter. Det är viktigt att elevernas uppfattningar förbättras om skolmåltiden någonsin till fullo 

ska kunna uppfylla sitt syfte. Att forska om hur ökat elevinflytande skulle kunna förbättra 

elevernas uppfattningar av skolmåltiden skulle även det kunna vara av intresse. Eftersom eleverna 

i vår studie önskar att de hade mer att säga till om gällande skolmåltiden, då denna trots allt finns 

till för dem, kanske större elevinflytande över måltidssituationen i skolan skulle bidra till mer 

positiva attityder bland eleverna. 

 

 Slutord  

Denna uppsats belyses uppfattningar som elever kan ha gällande måltidssituationen i skolan, 

utifrån perspektiven lärande och socialsituation, skolmåltidens påverkan på hälsa samt tankar om 

skolmåltiden i egenskap av att vara skattefinansierad. Utifrån elevers berättelser har vi även 

undersökt huruvida skolmåltidens syfte tycks vara uppfyllas på den aktuella skolan. Vi anser att 

forskningsfrågorna lyckats besvarats och att studiens syfte uppfylls. Vi kunde dock inte urskilja 

några genusskillnader vilket resulterade i att uppsatsen inte har utgått från ett genusperspektiv 

som det från början var tänkt. Studien har vidare bekräftat att skolmåltiden har möjlighet att 

utgöra en lektion för livet om goda matvanor, sociala relationer och mycket mer men att det finns 

mycket kvar att arbeta med för att skolmåltidens syfte till fullo ska uppfyllas.  
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Bilaga 1: Samtalsschema 

 

Del 1: Intervjufrågor 

 Område: Allmänt om skolmåltider och deras matvanor 

 Syfte: Att få en överblick hur de äter, om de äter, vad de tycker och varför? 

1. Blandkost eller annat? 

2. Äter du skolmat?  

3. Hur ofta?  

4. Vart äter du annars? Varför? 

5. Hur lång lunchrast har du? 

6. Ligger lunchrasten på ungefär samma tidpunkt varje dag? 

7. Berätta vad du gör under skollunchen?  

8. Vad vill du hinna med på lunchrasten? Hinner du med det? 

9. Vad tycker du om skolmaten? Vad är bra, vad är dåligt?* 

10. Vad skulle kunna förbättras, vad skulle kunna försämras?* 

11. Räkna upp maträtter i skolan som är bra och mindre bra. Berätta!*  

12. Vad tycker du om miljön i skolmatsalen? Vad är bra, vad är dåligt?* 

13. Diskutera den svenska skolmåltiden i jämförelse med hur du tror det ser ut i andra länder.  

 

 Område: Sociala måltiden 

 Syfte: Att få en bild av hur eleverna uppfattar den sociala situationen i skolmatsalen  

14. Vad är fördelarna med att äta skolmat/skolmåltiden?  

15. Nackdelar? 

16. Upplever du att du lär dig något under skolmåltiden? Varför? 

17. Berätta om eventuella skillnader i att äta skolmat mellan pojkar och flickor som ni uppfattat 

det.  Gällande faktorer som att äta tillsammans, mängd mat, olika rätter, ljudnivå, grönsaker, 

mjölk smörgås, med mera 

18. Berätta om eventuella skillnader i skolmåltiden vad gällande måltidssituation, miljö matens 

kvalitet med mera under tidigare årskurser och nu. 
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 Område: Hälsa 

 Syfte: Att få en bild av hur eleverna reflekterar kring skolmåltiden kopplat till hälsa  

19. Det finns olika faktorer som påverkar hälsa, vad vi äter, hur vi sover, våra relationer och 

motion m.m. Men även miljö runt om kring oss. Utifrån detta tror du att skolmåltiden kan  

påverka din hälsa? På vilket sätt? 

20. Ge energi-ork, återhämtning och socialkontakt/umgås med vänner. Vad har du för 

uppfattningar om detta?                                                                                                                                                    

* Vid dessa frågor användes planschen 

Del 2- Påståenden 

 Matsedeln har ett brett utbud med varierade maträtter 

 Lunchen i skolan serveras mellan klockan 11-13 

 Matsalen i skolan har en trevlig och lugn måltidsmiljö 

 Jag har minst 20 minuter att äta skollunch varje dag 

 Alla elever kan gå till matsalen och äta utan att känna sig kränkt eller mobbad 

 Skolan är fri från glass, godis, bakverk och söta drycker 

 Det har hänt att skolmaten inte räcker till alla elever 

 Om mina vänner är sjuka eller av annan orsak inte är i skolan, brukar jag låta bli att gå 

och äta i matsalen 

 Även om jag inte äter skolmaten så följer jag med mina vänner när de äter i matsalen  

 Varje dag serveras det två huvudmåltider och en vegetarisk rätt plus sallad, olika sorters 

bröd och mjölk samt vatten 

 Salladen är placerad före varmrätterna i matkön 

 I skolan finns det tillgång till bra mellanmål 

 Lärare äter skollunch tillsammans med eleverna i matsalen 

 Kön till matsalen flyter oftast på bra 

 I matsalen finns det en bild eller liknade av tallriksmodellen 
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 Jag har möjlighet att äta skollunch vid samma tidpunkt varje dag 

 Skolmaten är god och ser aptitlig ut 

 Inredningen i matsalen är tilltalande och mysig 

 Brickor, glas och tallrikarna i skolan är fina 

 Det är rent och fräscht i matsalen 

 Ljudnivån i matsalen är bra under lunchtid 

 Mattanterna är trevliga 

 Jag har möjlighet att sitta och äta skollunch i lugn och ro i minst 20 minuter varje dag 

 Jag känner att jag inte har möjlighet att påverka matsedelns innehåll och annat matutbud, 

eller matsalsmiljön. 

 Om det var gratis att äta på skolcaféet hade jag hellre äta där än i matsalen 

 Att äta skolmat påverkar min prestation och ork i skolan 

 Killar och tjejer äter och beter sig lika i matsalen. 

 Det finns en lokal där elever kan värma på egen mat och äta 
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Bilaga 2: Underlag för observation 

 Finns det en meny-tavla tydligt placerad i matsalen? 

 Skyltas det med dagens måltid; ligger den upplagd på en tallrik enligt tallriksmodellen? 

 Har eleverna möjlighet att äta mellan kl 11-14 samt att äta lugnt i minst 20 minuter? 

 Hur fungerar kösystemet  i matsalen, störs matgästerna av köerna? Hur ser 

serveringsdiskarna ut och hur fungerar dem? 

 Finns det tillräckligt många serveringsstationer av bröd, smör, dryck och sallad för att minska 

köandet? 

 Är det snyggt och prydligt där maten hämtas och där disken lämnas? 

 Om maten hämtas på bricka, håller brickan en neutral färg som ändå inte är  

tråkig? 

 Är tallrikar och glas valda med omtanke för att maten ska se aptitlig ut? 

 Hur ser lokalen ut? Är möbleringen genomtänkt? Miljön ska vara ordnad så att både elever 

och vuxna tycker att det är trevligt att äta i matsalen. 

 Har skolmatsalen planeras så att den motverkar hög ljudnivå? Används möbeltassar, 

ljuddämpande plattor i taket och textilier. Hur är matsalen utsmyckad? 

 Finns det både runda och fyrkantiga bord i matsalen? 

Vilken sorts belysning finns? 

 Ligger diskinlämningen dold för att öka trivseln? 

 Äter lärare tillsammans med elever? 

 Vad är bra och vad kan göras bättre?



 

 


