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Abstract  

Byström, M. (2015). Skolmatsalsmiljö och schemaplanering ur ett hälsoperspektiv - 
kvalitativ ansats. Bachelor thesis in Public Health svience. Department of work- and 
public health science. The academy of health and working life. University of Gävle, 
Sweden. 
 
To investigate if the student’s school centeent, and that planning of the school lunch is 
done from a health perspective. 
 
Qualitative research approach was used, including both interviews and observations, to 
view the purpose. Evidence was collected using a participating observer, semi 
constructed questions and structured observation. To focus on specific parts in the 
material, a directed content analysis was used. One large and one smaller school 
participated in the study. The staff that participated in the interviews are responsible for 
planning the schedules for school lunches and the centeent environment at their schools. 
The observations were conducted first without students in the centeent, and then with 
students present. The interviews were conducted in conjunction with the educators 
organizing the scheduling and planning of the centeent. The research problems are 
 

•! Are laws, recommendations and guidelines regarding the pupils' overall 
environment in the centeent applied according to the respondents? 
 

•! Do the respondents experience that laws, recommendations and guidelines 
regarding the students' pyshical environment in the centeent are applied basen on 
a health perspective?  
 

•! Are applied laws, recommendations and guidelines observed regarding pupils' 
psychical environment in canteens, and is it interpreted to be based on a 
perspective of health?  
 

•! Are pedagogical meals applied according to the respondents and observations?  
 

•! Is there a difference between the larger and the smaller school? 
 
It was concluded that none of the respondents had knowledge about the 
recommendations from the Swedish NFA and the Department of Education regarding 
the amount of recommended time spent at the table and between what times lunch 
should be served. The larger school had however been actively addressing concern 
regarding both noise level and participation. 
 
The size of the school determines the amount of energy needed to spend on subjects 
concerning noise, planning, participation and the physical environment. 
 

Keyword: Schedule planning, environment, school canteen, pupil, health perspective 

 



 

 
 

Sammanfattning  
Syftet med uppsatsen var att undersöka elevers matsalsmiljö samt om planeringen av 
skollunchen sker utifrån ett hälsoperspektiv. För att få inblick i ämnet valdes en 
kvalitativ ansats och en metodtriangulering som bestod av intervjuer och observationer. 
Intervjuerna var upplagd på ett semistrukturerat sätt och bestod av 14 frågor med 
följdfrågor. Respondenterna var två pedagoger från varsin skola som var delaktiga i 
planeringen av matsalsmiljön samt schemaplaneringen av lunch.  Observationerna var 
strukturerad vilket innebär att det som skulle observeras hade bestämts innan. 
Observationerna var deltagande så att personalen på respektive skola var medveten om 
att det skulle ske en observation av den fysiska miljön i matsalen. Uppsatsen är baserade 
på två skolor där en pedagog från vardera skola svarade på intervjufrågorna, 
observationerna ägde rum samma dag i deras matsal. Observationerna skede i två steg, 
först observerades matsalen utan elever och efteråt med eleverna på plats för att få en 
helhetsbild. Vid analysen användes en riktad innehållsanalys för att leta meningar från 
intervjuerna och händelser från observationen som skulle passa in i kategorierna. 
Observationen hade kategorierna matsal utan elever, med underkategorin fysisk miljö, 
samt matsal med elever med under kategorierna akustik, schemaplanering och vuxnas 
närvaro. Intervjun hade kategorierna fysisk miljö, matsalssituation, hälsoperspektiv, 
delaktighet och schemaplanering. I resultatet framkom det att de två respondenterna inte 
kände till Livsmedelsverkets och Skolverkets rekommendationer om hur länge elever 
bör sitta vid bordet samt mellan vilka tider lunchen ska serveras. På den större skolan 
arbetar de mer aktivt med att reducera ljudnivån i matsalen än på den mindre skolan. 
Det beror på att det större elevantal skapar mer buller. Båda skolorna arbetar med 
delaktighet från elevernas håll genom elevråd. Storleken på skolan och antalet elever 
kan i denna studie ses som avgörande, beroende på hur mycket arbete skolan behöver 
lägga ner på både schemaplanering, den fysiska miljön samt delaktigheten för eleverna. 
 
Nyckelord: Schemaplanering, miljö, skolmatsal, elever, hälsoperspektiv, måltid. 
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Inledning 
I Sverige infördes 1946 ett bidrag till kommunerna som valt att servera skollunch till 
sina elever och 1997 kom lagen som ger alla elever rätt till skollunch (1). Tidigt i 
Sverige ansågs det vara viktigt för elever att få skollunch, då det påverkar deras 
prestation i skolan (2). Om barn får mat som är näringsrik samt gavs uppmärksamhet, 
ömhet och närhet så medför det ett ökat välbefinnande för barnen (3). Men det är inte 
bara maten i sig som påverkar elevers välbefinnande utan även den fysiska miljön och 
trivseln, så som ljudnivån, ljuset och möblering av bord och stolar. En litteraturstudie 
från USA har visat att ljud, ljus och socialt umgänge är något som behövs för att kunna 
få möjlighet till en bra måltid (4).  
 
Det saknas forskning som visar på hur elever har det i sin skolmatsalsmiljö och hur 
elever kan få en bättre möjlighet till en god matsalsmiljö. Skolverket har tillsammans 
med Livsmedelsverket kommit ut med rapporter om att elever struntar i att äta sin 
skollunch då de tycker att det är en bullrig, stimmig miljö med risk att bli mobbade 
vilket gör det till en stressig miljö att vistas i (5, 1). Att elever ska behöva gå till 
matsalen med en känsla av obehag är idag inte acceptabelt. De ska kunna gå till 
matsalen med känslan av välbehag för att få tillbaka sin energi och umgås med vänner 
samt kanske även träffa nya. Om eleverna gavs kunskapen om hur viktigt mat och dess 
omgivning är för sitt välmående skapas en större förståelse för att inte hoppa över 
måltider. Att elever väljer att hoppa över skolmåltiden kan bidra till störda matrutiner, 
större mellanmål och kvällsmål och senare även till övervikt. Om eleverna får lära sig 
att äta regelbundet och inte hoppa över måltider, minskar risken för övervikt och fetma 
vilket i vuxen ålder kan leda till följdsjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar (6). En 
litteraturstudie från Spanien har sett att oregelbundet ätande och oregelbundna tider kan 
leda till fetma (7). 
 
 
 
Bakgrund  
Enligt Livsmedelsverket har det visats att barn och ungdomar påverkas av vad och hur 
de äter samt att det utvecklas övervikt och fetma hos allt fler barn (8). World Health 
Organization (WHO) menar att barnfetma utvecklas i allt större utsträckning vilket inte 
enbart beror på dålig kost och bristfällig motion utan även på miljön (9). Om individer 
redan som barn lider av övervikt eller fetma löper de risk att drabbas av fysiska följder i 
kroppen som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, artros och för tidig död i vuxen ålder. 
Överviktiga barn som lider av fetma har även upplevt andningsnöd (10).  
 
I Sverige infördes folkhälsomålen för att ge generella riktlinjer om hur en god hälsa för 
befolkningen kan uppnås (11). Folkhälsomålet nummer 10 pekar på hur det bör ätas och 
hur miljön runt omkring borde vara vid matintaget (12). Detta visar sig även i barns 
situation i matsalen där de äter sin skollunch. Direkt när eleverna kommer in i matsalen 
finns intryck där som avgör hur bra skollunchen blir. Det kan vara ljudnivå, ljussättning, 
fysisk miljö som gardiner, bord och stolar samt bemötandet av personalen. Med antalet 
elever, lärare och övrig personal varje dag är det landets största arbetsplats (13). En 
litteraturstudie från USA har sett att eftersom eleverna befinner sig många timmar på sin 
arbetsplats finns det möjlighet att påverka deras matvanor genom att ha en bra 
arbetsmiljö, vilket även påverkar elevernas prestation i övriga skolan (14). 
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Fysisk miljö 
Ljus 
Matsalen är en del av eleverna och lärarnas arbetsplats, där ljus ska vara lämpligt för 
verksamheten (15). För både trivsel och kommunikation behövs ljus med god jämnhet 
som inte bländar, är för svagt eller för stark. En studie visar att ett svagare ljus påverkar 
människor att bli mer dämpade i sin vardag (4). Det medför att matintaget blir 
långsammare samtidigt som ett starkare sken gör att intaget ökar och eleven lämnar 
bordet snabbare. De påpekar även att mer forskning behöver göras i ämnet (4). 
Situationen i matsalen är ett tillfälle för kunskap och för att lära sig vikten av mat samt 
gott uppförande. Ett dåligt ljus i matsalen gör att kunskapen svårare att ta till sig. Ljus är 
något som påverkar elevernas sätt att vara kreativa och lära sig nya saker, vilket betyder 
att rätt ljussättning har stor betydelse för hur lätt eleverna tar till sig information. Rätt 
ljus gör det lättare för eleven att lugnt och avslappnat koncentrera sig. För lite ljus gör 
det svårt att se och uppfatta vad som sker, för mycket eller ojämnt ljud kan upplevas 
bländande. I Tyskland genomfördes en kontrollerad fältstudie som visar hur olika ljus 
påverkar människors kreativitet och kommunikation (16). Det har även framkommit i 
en kvasi-experimentell studie från Tyskland att ljus är en viktig fråga i skolan för att 
lättare kunna ta till sig av kunskaperna (17). 
 
Akustik 
Även ljudnivån är viktig på en arbetsplats, i detta fall skolans matsal. Detta för att 
reducera risken för hörselskador genom att utrymmena anpassas till 
användningsområdet (15, 18). Beroende på inredningen i lokalen kan risken för oljud 
minskas på platser där samtal ska kunna genomföras utan störande buller (15). Matsalen 
är en plats där eleverna ska kunna återhämta sig och samla energi till resten av dagen. 
Det har konstaterats att koncentrationen försämras när det är höga ljud och buller runt 
omkring (19) då lunchen är en situation där eleverna lär sig om mat, vågar prova nya 
saker och får möjlighet att ställa frågor. Hög ljudnivå påverkar hur ny information tas in 
i olika situationer samt förmågan att koncentrera sig. En litteraturstudie gjord i England 
beskriver hur höga ljudnivåer har negativ effekt på inlärning (20). Det är något att ha i 
åtanke när det gäller elevernas vistelse i matsalen. Om ljudet är för högt och stimmigt 
vill eleverna inte vara kvar, de får inte lära sig hur en bra måltid ska vara och får inga 
positiva matupplevelser. En kvantitativ forskning från Sverige visar att när både elever 
och lärare vistas i miljöer med mycket buller ökar den negativa känslan i rummet vilket 
i sig leder till sämre förutsättningar för läraren att undervisa och eleverna att ta till sig 
kunskap (21). 
 
Möblering 
Arbetsmiljöverket har tagit fram riktlinjer om hur en bra arbetsplats ska vara uppbyggd 
och inredd för att inte leda till ohälsa för elever eller arbetare (15). Skolan ska se över 
vad som sker i matsalsutrymmet vilket är matintag och social gemenskap med kamrater 
och lärare. De behöver även beakta olyckor som kan ske i utrymmet, något som även 
framgår i bestämmelserna (15). När eleven kommer in i matsalen bör det kännas 
trivsamt och välkommet att få sätta sig ner och vara social med sina kamrater. 
 
Köer och trängsel 
En viktig faktor för att eleverna ska vilja gå till matsalen är att det inte blir för långa 
köer. Då tar det för lång tid att få sin mat och komma ut och leka. Långa köer är en av 
många stressfaktorer inom miljöpsykologin vilka kallas omgivningsfaktorer (22). Den 
kroniska stressen delas in i fem kategorier och i den femte kategorin finns bland annat 
köer och trängsel (22). Detta utsätts barnen för i skolan genom att stå i kö och trängsel. 
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En litteraturstudie från USA beskrev att både långvariga och akuta okontrollerbara 
omgivningsfaktorer, så som köer och trängsel, kan skapa inlärd hjälplöshet hos både 
barn och vuxna (23). Konsekvenser av inlärd hjälplöshet innebär upplevelse av 
kontrollöshet samt att inlärning av nya uppgifter blir svåra (23). 
 
Schemaplanering  
När eleverna äter i skolrestaurangen ska de känna att de äter under tillfredsställda 
förhållanden (15). För elever bör möjligheten finnas att få sitta ner minst 20 minuter för 
att äta i lugn och ro i matsalen (24). Detta för att hinna känna hur maten smakar, få 
mättnadskänsla, samt återhämta sig och återfå energi. Det finns en kvantitativ studie 
från Sverige som visar att elever som äter snabbt kan få en skev föreställning av hur mat 
bör intas (25). Vilket kan leda till att de får sig en felaktig uppfattning av hur de bör äta. 
Det finns rekommendationer från Livsmedelsverket om längden på att det bör vara 
måltiden bör vara 20 minuter lång samt om att en skollunch bör serveras mellan klockan 
11 och 13 (5, 26). Det visas även via en studie att en avslappnad miljö utan stress 
medför ett längre måltidsintag (4). Att ha ätit regelbundet redan från tidig ålder, upp i 
det vuxna livet är något som gynnar ens livsstil så för både elevers hälsa och 
skolprestation bör lunchtiderna vara regelbundet förlagda (26). 
 
Vuxnas närvaro, delaktighet och pedagogisk måltid 
Delaktighet är också viktigt för hälsan, så viktigt att Sverige har med det som en egen 
punkt i de 11 folkhälsomålen. Det är viktigt att barn får vara delaktiga och säga sitt om 
saker som rör de själva (27). I barnkonventionen tas det i punkt 12 upp angående 
”åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd” samt i punkt 13 ”yttrande- och 
informationsfrihet” för att barn så göra sig hörd i det som rör dem och deras miljö (28).  
 
Att som elev ha kontakt med vuxna och känna att de kan prata med dem är något som är 
betydelsefullt för elever, att få känna sig sedd och bekräftad. Pedagogisk måltid är ett 
tillfälle för elever och lärare att prata om något annat än skolan. Det är något som 
appliceras bland annat i skolor och går ut på att vuxna är med som stöd och förebild 
samt deltar i måltiden. Med pedagogisk måltid kan eleverna få möjlighet till kunskap 
om en hållbar livsstil, umgänge och ett öppet sinne för mat (5). Det är påvisat att går det 
att sitta ner tillsammans och äta så kan exempelvis en lärare hjälpa till att vägleda på ett 
positivt sätt för att ändra matbeteendet, vilket är ett bra sätt då fetma bland barn ökar 
(4). Livsmedelsverket menar att det blir en gemenskap mellan pedagog och elev kring 
måltiden (5).  
 
Social cognitive theory 
Teorin går enligt Nutbeam ut på att det finns ett samspel mellan människans beteende 
och dess omgivning samt miljö. Förändringen som människan genomgår går i tre steg 
och den första är att befinna sig i en miljö och observerar. Det andra steget handlar om 
att ta till sig ett beteende som upplevs som önskvärt och sedan tillämpa det på sig själv. 
Det andra steget innehåller dessa grundläggande delar: 
 

•! Observation av hur andra människor gör samt lägga det på minnet. Att härmar 
och tar efter andra samt att vid positiv förstärkning behåller det ändrade 
beteendet. En förebild i området där en förändring önskas gör det lättare att 
kunna återkoppla och associera till det. 

•! Minnet av det nya önskebeteendet kommer fram och provas på. 
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•! Tron på sig själv. Att vid utförande av beteendet bli tilldelad en positiv 
försäkring över att det som utfördes gav något bra utvecklar självförtroendet. 

 
Det tredje och sista steget för att nå en förändring är både via observation och prova 
själv vilket ger både kunskap och förmåga att göra det nya beteendet som önskas, vilket 
ökar självkänslan och självkännedom. I en beteendeutveckling behövs även att 
individen orkar stå starkt när motgångar kommer, genom att övervinna felstegen så 
behålls det nya beteendet lättare. Ett bra socialt stöd runt omkring är viktigt för att klara 
av att ta sig till de uppsatta målen för att nå den beteendeförändring som önskas. Dessa 
tre bitar kräver en fin balansgång där personliga egenskaper, beteende och miljö, 
ömsesidighet och handling. Dessa tre gör att självförtroendet höjs, självkänslan 
förbättras och individen utvecklas i en positiv riktning (29).  
 
I min uppsats applicerar jag teorin om att vuxna runt eleverna har stor möjlighet att 
påverka och vara en förebild för hur de bör göra och agera i matsalen. Även 
pedagogerna kan använda sig av teorin i hur de planerar schemat för eleverna. Finns det 
kunskap hos pedagogerna om bland annat när de planerar in lunchen så kan 
pedagogerna göra en schemaplanering ur ett hälsoperspektiv. Deras planering påverkar 
elevernas resultat och kan leda till goda eller dåliga beteenden i skolmatsalen beroende 
på om det blir en miljö med eller utan stress. Vad gäller ljudnivån i matsalen kan vuxna 
vara en förebild för eleverna så teorin kan appliceras. Använder de vuxna en vanlig 
samtalston i matsalen ser elever resultatet och använder själva samma samtalston vilket, 
ur ett hälsoperspektiv, skapar en bra matsalsmiljö. Ett talesätt som passar in i detta 
sammanhang är "Barn gör inte som vuxna säger utan barn gör som vuxna gör". Det är 
även så i en matsalsmiljö, oavsett om det gäller tiden och schemaplaneringen eller om 
det handlar om att sitta still på stolen och tala med samtalston. Denna teori passar bra in 
här. 
 
Det är inte bara maten i sig som är viktig för hur det går för eleverna i skolan utan även 
den sociala gemenskapen och elevernas hälsa, vilket är något de lär sig i matsalen. 
Enligt livsmedelsverket (30) består matsalssituationen av sex olika delar, vilka de 
beskriver som pusselbitar. Dessa pusselbitar är god, trivsam, integrerad, näringsriktig, 
säker och miljömässigt hållbar. Detta för en bra och positiv upplevelse i matsalen (30). I 
Sverige har åtgärder vidtagits för att hjälpa kommuner att göra matsalsmiljön bättre för 
eleverna, genom att ta fram riktlinjer och skapa åtgärdsprogram som kommunerna kan 
ta del av och använda sig av i sitt arbete för en trivsammare matsal. På så sätt kan 
miljön i matsalen förbättras och ekonomiska resurser användas klokt. Här finns alla 
förutsättningar för en bra måltidsmiljö att vistas i. Men det är viktigt att vuxna på 
skolan, skolledningen och kommunen tar sitt ansvar. Alla intryck som ljus, ljud och 
fysisk miljö påverkar elevernas studieresultat samt att det finns elever som går hungriga 
då de avstår från skolmåltiden på grund av att miljön påverkar dem så negativt att de 
inte får matro (30).  
 
Riskerna med att inte tänka på den fysiska miljön, som forskning i texten ovan visar, är 
att elever utsätts för risker vilket gör att det är en god tanke för ledning och pedagoger 
att planera ur ett hälsoperspektiv. I denna text kommer begreppet hälsoperspektiv att 
användas. Med det menas att det beaktas hur elevers matsal ser ut och hur stress i 
matsalsmiljö undviks. Det kan omfatta matkö, schemaplanering, fysiska miljön och hur 
ljud och ljus påverkar eleverna. Elever ska helt enkelt vara i fokus för att de ska få en så 
bra upplevelse i sin matsal som möjligt.  
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Detta ämne är viktigt att studera eftersom skolan är Sveriges största arbetsplats och här 
bör det satsas på att främja hälsan genom att ledningen ger pedagogerna kunskapen som 
gäller just miljön och planeringen av schemat. Ledningen bör också få kunskap om 
riskerna de utsätter eleverna för genom att inte agera på dessa saker. Med fakta som 
kommit fram så anses denna studie relevant att genomföra. 
 
 
 
Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka elevers matsalsmiljö samt schemaplanering av 
skollunch utifrån ett hälsoperspektiv. 
 
Frågeställning 
 

•! Tillämpas lagar, rekommendationer och riktlinjer gällande skolelevers 
matsalsmiljö enligt respondenter? 
 

•! Upplever respondenter att lagar, rekommendationer och riktlinjer gällande 
skolelevers matsalsmiljö tillämpas utifrån ett hälsoperspektiv? 
 

•! Observeras tillämpade lagar, rekommendationer och riktlinjer gällande 
skolelevers matsalsmiljö och tolkas det att tillhöra ett hälsoperspektiv? 
 

•! Tillämpas pedagogisk måltid enligt respondenter och observation? 
 

•! Finns det skillnad mellan den större och mindre skolan? 
 
 
 
Metod 
Utifrån syfte valdes en kvalitativ ansats för att få en djupare förklaring till fenomenet. 
Kvalitativ forskning vill åt det beskrivande om människans tankar, ord och deras 
beteende (31). Denna studie är tänkt att ge en djupare beskrivning av hur 
matsalssituationen i skolan är.  
 
Design 
För att få en ingående förståelse i fenomenet som studerades och gruppen som 
undersöktes, valdes en fallstudie (32, 33). Det finns tre vinklar av fallstudie att använda 
sig av, där denna studie använt sig av den beskrivande vinkeln. Då utgår studien från 
fakta och kunskap i litteraturen för att sedan titta på hur det ser ut i verkligheten (34).  
 
I denna studie användes observationer och intervjuer för att få en tydligare beskrivning 
av matsalssituationen. Användandet av flera olika metoder innebär att triangulera och 
att se på fenomenet från olika synvinklar (32). Genom att observera matsalsmiljön gavs 
en bild av hur det var på de olika skolorna samt att intervjuerna gav en djupare 
förklaring till vad som kom fram i observationerna. 
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Datainsamlingsmetod  
Observation 
Observationen var en deltagande observation, det vill säga att personalen var informerad 
om att det pågick en studie i matsalen (33). Personalen var informerad i förväg på grund 
av etiska skäl, eftersom det observerades i matsalen även när det var minderåriga 
närvarande. Därför hade även tillstånd sökts av rektorn (se bilaga 1). Eftersom 
observatören är känd av gruppen kan ett godkännande av exempelvis en ledare räcka 
(33) vilket dessa rektorer gav.  
 
Under observationen tittades det på specifika problemområden och observationsschemat 
följdes (se bilaga 2) för att få en uppfattning om fenomenet som studerades. 
Observationsschemat byggdes på intervjufrågorna vilka hade formulerats innan. 
Schemat arbetades fram så det återspeglade vad intervjuerna handlade om. Att använda 
sig av en strukturerad observation, går ut på att titta på ett specifikt område alternativt 
problem som är förutbestämt (31, 33). Under tiden det observeras är det viktigt att 
observatören tänker på hur hen gör för att det ska bli en bra observation. Med tiden 
utvecklar alla olika sätt att anteckna under observationstillfället (35). En observatör bör 
vara uppmärksam, kunna växla fokus från helhetsperspektiv till att kunna 
”punktmarkera” ett fenomen, vara lyhörd på samtal mellan deltagarna samt kunna 
återberätta för sig själv vad hen observerat (35). 
 
Intervju 
Intervjun byggdes på semistrukturerade intervjufrågor och bestod av 14 frågor med 
tillhörande följdfrågor (se bilaga 4). Intervjufrågorna kom till parallellt med att 
litteraturen i ämnet studerades. För att respondenterna skulle beskriva hur 
personaltätheten upplevdes i matsalen användes ”vuxen närvaro” istället för 
”pedagogisk måltid” i frågorna. Med semistrukturerade intervjufrågor finns möjligheten 
att ställa följdfrågor om något intressant kommer upp från respondenten, att den som 
intervjuar ändå använder sig av sina frågor till alla sina respondenter det blir mer som 
en dialog (33, 36). 
 
Analysmetod 
Datamaterialet från observationerna och intervjuerna analyserades med hjälp av en 
innehållsanalys. Det är två steg i en innehållsanalys som ska genomföras; kodning 
innebär att materialet reduceras i kategorier som sedan organiseras (37). I andra steget 
utfördes en tolkning av det kodade materialet som är relevant. Genom att använda sig av 
innehållsanalys synas hela textens innehåll för att söka efter mänskligt beteende eller 
sociala sammanslutningar (31). I riktad innehållsanalys fokuseras det på redan utvalda 
kategorier (38). Genom att i förväg ha valt ut kategorier och sedan tolkat innehållet i 
textmassan från intervjun samt tolkat materialet från observationen genomfördes en 
riktad innehållsanalys. Studien är upplagd med en deduktiv vinkel, vilket innebär att 
utgå från vad teorin skildrar för att sedan empiriskt prova detta ute i intervju och 
observation. Genom att använda sig en deduktiv vinkel vill forskaren titta på vad teorin 
visar och sedan gå ifrån det och jämföra datan i försök att bevisa teorin (32). Genom att 
göra denna innehållsanalys är det meningen att fånga in likheterna och olikheterna 
genom att arbeta med texten (39) 
 
Urvalsmetod/undersökningsgrupp 
Skolorna låg i en mellanstor stad i mellersta Sverige i samma kommun. Valet av 
kommun gjordes utifrån geografisk aspekt för att möjliggöra genomförandet av 
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forskningen. Urvalet av lågstadieskolor med klasserna förskola till årskurs 2 utfördes 
enligt kriterierna för undersökningen, vilka var flest respektive lägst antal elever, det vill 
säga att den största och minsta skolan valdes för undersökningen. På respektive 
lågstadieskola intervjuades personal med ansvar för schemaplanering av lunch och 
miljöplanering i matsalen. Respondenterna uppfyllde vissa kriterierna för att få delta. 
Väl på plats kom observationer liksom intervjuer att gå ut på att få svar på om arbetet 
med schemaplanering och matsalsmiljön sker ur ett hälsoperspektiv för eleverna. 
Jämförelser mellan de olika skolorna utfördes och dokumenterades även i rapporten. 
 
På den större av skolorna var den tänkta respondenten, som deras rektor hade 
rekommenderat, upptagen. Istället rekommenderade den tilltänkta respondenten en 
kollega och kontakt togs med denna. Respondenten på den mindre skolan valdes i 
arbetsgruppen samma dag som intervjun skulle äga rum och den som valdes var den 
som hade mest tid över just då. Pedagogerna ansåg att alla i arbetslaget kunde ge svar på 
intervjufrågorna. Båda respondenterna är fritidspedagoger, hen som arbetade på den 
större skolan har arbetat i 29 år, varav 25 år med dessa frågor. Fritidspedagogen på den 
mindre skolan har arbetat i 10 år, men hen kunde inte svara på hur länge med just dessa 
frågor. 
 
Datainsamling  
Observationen ägde rum först, för att inte bli påverkad av vad respondenterna berättade 
i intervjun. Direkt efter att observationerna ägt rum utfördes intervjuerna med de två 
fritidspedagogerna. Observatören kan bli vilseledd till att se andra saker än det som var 
tänkt att observera om intervjuerna utförs före observationen, detta är något som 
forskaren måste ta beslut om (40). 
 
Observation 
På båda skolorna användes samma observationsschema (se bilaga 2) för att från början 
notera fenomenen innan eleverna anlände. Under de två observationerna togs fotografier 
av matsalarna för att lättare komma ihåg hur det såg ut, i syfte att underlätta 
analysprocessen. Att använda sig av tekniska hjälpmedel för att göra observationen är 
underlättande (35). När eleverna var på plats i matsalen togs beslutet att sitta på en stol i 
lokalen på en plats med uppsikt över hela matsalen för att kunna observera vad som 
skedde. Tiden som observationen varade på de olika skolorna var en timme för 
elevernas ankomst, samt mellan 40-60 minuter då eleverna var på plats. 
 
Intervju 
Datum för intervjuerna bokades att genomföras i april 2015 och väl på plats 
genomfördes första intervjun i ett arbetsrum och den andra i ett grupprum, för att få sitta 
ostört. Intervjun med fritidspedagogen på den mindre skolan blev på grund av tekniska 
fel inte helt inspelad. Efter att detta upptäcktes bokades en ny tid med samma 
fritidspedagog för att göra om intervjun. Eftersom hen redan blivit intervjuad en gång 
fanns möjligheten att pedagogen under den andra intervjun ändrat sina svar eftersom 
hen redan var medveten om vilka frågor som skulle ställas. Detta kan ha medfört ett 
andra svar än ursprungsintervjun och kan ha påverkat resultatet. Intervjun på den större 
skolan utfördes utan tekniska problem. Tiden för intervjuerna varierade mellan 12 
minuter till 31 minuter. Intervjun på den större skolan blev vid två tillfällen avbruten av 
högljudda kollegor som klev in i arbetsrummet och pratade. Respondenten bad dem 
sänka rösten och meddelade att en intervju ägde rum. Intervjun inleddes med att 
respondenterna fick berätta hur länge de varit fritidspedagoger samt hur länge de arbetat 
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med den aktuella intervjuns område. Efter det ställdes en öppen fråga där 
respondenterna själva fick berätta om situationen i matsalen (se bilaga 4). 
 
Dataanalys 
När både observationerna och intervjuerna var klara påbörjades arbetet med ljudfilerna 
från intervjuerna och anteckningarna från observationerna. 
 
Observation  
När arbetet med observationerna startade användes observationsschemat samt 
fotografierna från de två tillfällena. Allt från hur matsalsmiljön såg ut till hur situationen 
upplevdes skrevs ner i detalj. För att underlätta arbetet delades observationen upp i 
redan bestämda kategorier. Kategorierna var matsal utan elever, med underkategorin 
fysisk miljö och matsal med elever med underkategorierna akustik, schemaplanering 
och vuxnas närvaro. Fotografierna från observationen användes för att få en så 
detaljerad beskrivning som möjligt av hur matsalarna såg ut. 
 
Intervju 
För att lättare kunna transkribera intervjuerna lyssnades ljudfilerna igenom två gånger 
för att komma ihåg vad som hade sagts. Efter transkriberingen beslöts det att lyssna 
igenom ljudfilerna två gånger till för att försäkra sig om att inget missats, sedan 
plockades allt onödigt bort från materialet, exempelvis ”mm, ah”. Det transkriberade 
materialet från de båda intervjuerna skrevs sedan ut i fem kopior som användes för att 
på ett överskådligt sätt anknyta dessa till en eller flera av de fem kategorierna. För att 
sedan kunna ta ut meningar till kategorierna lästes allt utskrivet material igenom. Sedan 
valdes det ut meningar för att placera ut under de kategorierna som valts ut; fysisk 
miljö, matsalssituation, hälsoperspektiv, delaktighet samt schemaplanering. Efter detta 
klipptes meningar ut för att sedan sättas upp på stora A3 ark för att få en bättre översikt 
på materialet till de olika kategorierna. Kodningen innebär att med hjälp av 
frågeställningarna från början av forskningen leta efter meningar som passar i de olika 
kategorierna, vilka är till för att samla de under samma begrepp (37). 
 
Forskningsetiska överväganden 
Denna studie har tagit de forskningsetiska principerna i beaktande. Vid första 
telefonkontakten med rektorerna fick de förklarat för sig vad denna studie handlade om 
och vad som önskades göras på deras skolor. Informationskravet finns till för att 
respondenterna ska få information om vad undersökningen gäller och 
tillvägagångssättet (41). Under samtalet med rektorerna söktes ett godkännande att 
observera deras matsal för att undersöka både före och under elevernas närvarande för 
att få en bättre inblick i deras matsalsmiljö inför studien. Det söktes även samtycke till 
att fotografera utan närvarande elever för att bättre kunna analysera observationen. Före 
observationen skickades e-post ut till rektorerna med missivbrevet (se bilaga 3) för att 
dels påminna om att observationen skulle äga rum, att skolan skulle vara anonym i 
undersökningen. Eftersom det var miljön i matsalen som skulle undersökas, valdes det 
att söka samtycke endast från rektorerna. Det är endast viktigt att söka samtycke från 
tredje part när det gäller känsligt material och då måste målsman godkänna, vilket inte 
var relevant i denna studie (41).  I denna studie fotograferades endast när barnen inte 
deltog.  
 
Vid kontakt med intervjurespondenterna informerades det vad studien handlade om, vad 
intervjun skulle användas till samt att det framkom att intervjun var konfidentiell och 
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anonym. Denna information delges för att respondenten ska kunna acceptera eller 
avböja sitt deltagande i intervjun som skulle genomföras (41). Vid intervjutillfället fick 
respondenterna ett missivbrev (se bilaga 1) för att återigen förklara att det är 
konfidentiellt, anonymt, vad uppgifterna ska användas till och att de när som helst kan 
avbryta intervjun. Respondenterna fick även en muntlig genomgång. Precis innan 
intervjun började (se bilaga 2) presenterade intervjuaren sig och informerade även om 
de etiska förhållningssätten. Detta för att ge respondenten möjlighet att ställa följdfrågor 
samt kunna avböja intervjun om så önskades. Under intervjuns gång ska respondenten 
ha möjlighet att avbryta intervjun utan att behöva ange varför och att all medverkan tas 
bort ur forskningen (41). Vid presentationen söktes även godkännande (se bilaga 2) om 
att få använda ljudupptagning för att dokumentera all information för att säkerställa en 
bra analys. 
 
 
 
Resultat 
Resultatet presenteras under rubrikerna observation och intervju, för att enskilt 
presentera vad observatören sett och vad respondenterna berättat i intervjuerna. 
Presentationen från observationen är  uppdelad i två delar, före elevernas ankomst till 
matsalen och under tiden som eleverna befinner sig i matsalen. Det som kommer lyftas 
fram är det som är relevant för studiens syfte. 
 
Observation på mindre skola 
Korridoren som leder till matsalen är ljus med vitmålade väggar. På vänster sida finns 
ett handfat till eleverna för att tvätta händerna. Vid väggen mitt emot handfaten i 
korridoren står en grön skulptur. På väggarna sitter det tavlor uppsatta samt en 
världskarta. I slutet av korridoren kom en entrédörr och där sitter en stor och tydlig skylt 
som visar att här är ingången till matsalen. 
 
Matsal utan elever – fysisk miljö 
Matsalen är stor med högt till tak och öppna ytor. På väggen efter långsidan mittemot 
entrédörren finns det en stor målning, två stora tavlor samt två mindre fönster under 
tavlorna med fönsterlampa och en liten blomma. På båda kortsidorna finns det två 
mindre fönster samt en altandörr, där båda dörrarna fungerar som utrymningsväg. Även 
på båda väggar sitter det tavlor och blommor. En av kortsidorna har också ett fönster 
som sträcker sig från golv till tak. I alla fönster förutom det höga hänger det gardiner. 
På alla bord i matsalen ligger det en plastduk med motiv av blommor. I matsalen finns 
en meny med vad det serveras för dagen. 
 
I taket hänger taklamporna som i rader. Mycket av ljuset i matsalen kommer från det 
höga fönstret. Det lyser upp stora delar av matsalen men några av taklamporna är tända 
med svag belysning. I köket finns det lysrörsarmaturer som ger ett ljus in i matsalen där 
elever tar sin mat. Från köket hörs ljud från köksmaskiner. I matsalens tak finns det 
akustikplattor för att dämpa ljudet. 
 
I matsalen står runda bord utställda och längst in i högra hörnet finns ett långbord 
uppställt. Innanför dörrarna till höger är platsen där eleverna tar sin tallrik samt 
smörgåsar. En bit bort efter samma vägg finns en matlucka. På varje sida om matluckan 
finns en ingång till köket. Mittemot står varmhållningsbord där eleverna tar sin varma 
mat och intill står salladsbordet. Efter den bortre kortväggen står den kalla drycken. 
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Mellan platsen där tallrikarna finns och matluckan står ett diskställ där eleverna lämnar 
sin tallrik, sitt glas och sina bestick efter måltiden. Ytorna i matsalen är öppna och det är 
gott om plats runt stolar och bord, salladsbord och varmhållningsbord. 
 
Matsal med elever 
När eleverna anländer tar de tallrik och går vidare mot varmhållningsbordet för att 
hämta mat. Efter det går eleverna till salladsbordet för att ta sallad. De går sedan till det 
långa bordet och ställer maten för att gå och hämta dryck. När eleverna hämtat dryck 
sätter de sig till bords och äter. Inga av eleverna sätter sig vid de runda borden i 
matsalen, de sitter vid långbordet i hörnet längst in. Elever med specialkost går förbi 
varmhållningsbordet och hämtar sin mat i matluckan. 
 

Akustik  
Ljudnivån under tiden eleverna intar sin lunch är låg. Elever och lärare för dialog i 
samtalston. En gång bad en elev en annan att sänka ljudnivån, men ingen lärare behöver 
säga till eleverna att sänka ljudnivån. De ljud som hörs förutom samtalen kommer från 
köket. 

Schemaplanering 
Från klockan 11.00 börjar eleverna anlända till matsalen för att äta sin lunch. Ungefär 
10 minuter senare kommer ytterligare en grupp elever för att äta. Eleverna sitter länge 
och äter sin lunch, de sista eleverna lämnar matsalen klockan 11.40. 

Vuxnas närvaro 
Pedagogen som följer med eleverna äter av samma lunch tillsammans med eleverna. 
Genom att alla sitter vid långbordet så sitter även lärarna tillsammans med eleverna i 
matsalen. Lärarna för en dialog med eleverna där bland annat maten diskuteras samt 
händelser i livet. Utmed hela långbordet sitter det flera vuxna bland eleverna. 
 
Observation på större skola 
Innan entrédörrarna är det en mörk mindre korridor med röd tegelvägg mot matsalen. På 
vänster sida finns stora fönster och på höger sida en vit vägg med tre tavlor. Vid 
fönstren står två bord med stolar och mitt emot efter väggen står ett rektangulärt bord. I 
anslutning till korridoren finns toaletter och handfat för eleverna att tvätta sina händer. I 
fönstren på entrédörrarna hänger det rutiga gardiner i rött och vitt som syns när dörrarna 
är stängda. Ovanför dörren in till matsalen finns en smal skylt som talar om att matsalen 
är där. 
 
Matsal utan elever - fysisk miljö 
Innanför entrédörrarna finns en rektangulär matsal med lite högre i tak. Entrédörrarna 
finns i mitten på en av långsidorna och möts direkt av varmhållningsbord och 
salladsbordet. På vänstra kortsidan finns stora fönster med likadana gardiner som vid 
dörrarna. På motsatt sida finns en stor målning som täcker hela väggen. På väggen med 
entrédörr finns en tidslinje med olika händelser utmärkta. På väggen mitt emot 
entrédörren finns en teckning samt dörren in till köket. Det är mörka trädörrar med 
fönster, även de med likadana gardiner som i resten av matsalen. Efter den här väggen 
finns även kylskåp, värmeskåp och en plats för eleverna att lämna sin disk. Nära väggen 
sitter det en lampa med lysrör som lyser rakt ner samt på ett av matborden som finns i 
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matsalen. I övriga matsalen är det pendlande glasglober som lyser upp med ett diskret 
sken. 
 
I matsalen hörs ett ljud från ventilationen. Från köket hörs slammer. Från handfaten i 
korridoren hörs ljud när eleverna tvättar sina händer. Det sitter akustikplattor på de två 
längre väggarna. Framför väggen med målningen står det även tre fristående 
akustikplattor utplacerade. Hela taket är täckt av akustikplattor för att minska ljudet. 
Möbleringen består av både rektangulära och runda bord. De rektangulära borden är 
utställda utmed väggarna och i mitten av matsalen står de runda borden utplacerade. 
Strax innanför entrédörren står tallriksvagnen och varmhållningsbordet. Direkt efter 
varmhållningsbordet står salladsbordet och efter det besticken. Till vänster vid ingången 
är brödbordet och till höger utmed väggen står den kalla drycken. I matsalen är det 
många bord och stolar, som står nära varandra och utnyttjar ytan maximalt. 
 
Matsal med eleverna 
Eleverna börjar anlända och de ställer upp sig i kö för att ta sin tallrik. De går på båda 
sidor av öarna för att ta mat, sallad samt bestick. Varje klass går till samma del av 
matsalen där de lämnar sin tallrik, hämtar de den kalla drycken och sätter sig ner för att 
äta. Elever med specialkost går till matsalsansvarige och följer med till värmeskåpet för 
att få sin mat. 

Akustik 
Min individuella upplevelse som observatör är att ljudnivån i matsalen är mycket högre 
när eleverna anländer. Ljud kommer både från slammer vid varmhållningsbord samt 
från eleverna som sätter sig till bords. En del elever samtalar samt får tystas ner av 
andra. En lärare höjer rösten i ett försök att tysta ner eleverna. Även köksmästaren tystar 
ner eleverna. Ljudet från fläkten hörs även när eleverna är i matsalen. 

Schemaplanering 
Eleverna anlände till matsalen klockan 11.00. Allt eftersom elever blir klara fylls det på 
med fler elever fram till klockan 11.45. En lärare säger ”det är tre minuter kvar, sitt ner” 
till en elev vid ett bord. 

Vuxnas närvaro 
Vuxna finns vid vissa av borden, men inte vid alla. Vid några av borden sitter eleverna 
utan någon som helst kontakt med någon vuxen under sin lunch. Vissa pedagoger går 
mellan borden för att prata med eleverna samt för att stötta upp elever som de såg 
behövde hjälp. 
 
Intervju 
Kategorier som resultatet presenteras i är fysisk miljö, schemaplanering, 
hälsoperspektiv och delaktighet, vuxnas närvaro. 
 
Mindre skola  
Respondenten berättar att eleverna samlas ihop för att sedan gå till matsalen. Det 
varierar på hur eleverna samlas ihop, exempelvis grupperas barnen efter första 
bokstaven i namnet och får vänta på sin bokstav. Vid matsalen tvättas händerna för att 
sedan ta sin tallrik, mat, sallad, bestick samt dryck. 
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Fysisk miljö 
Respondenten berättar att möbleringen ändrades efter Nobelmiddagen (skolan gjorde 
långbord för att ha Nobellunch inför Nobelmiddagen 2014) då de rektangulära borden 
ändrades till ett långbord, vilket uppfattades som bra och behölls. Det framgår att 
eleverna får sätta sig var de vill vid det långa bordet. Belysningen i matsalen uppfattar 
respondenten som behaglig, varken för stark eller för svag. Ljudet uppfattar hen som 
ganska lugnt. 
 
”Den är bra, nu har vi det där långbordet som vi sitter vid hela skolan. Det kom ju till efter nobelmiddan 
att det stod kvar där, för det fungerade så himla bra. Både förskoleklassen och 1:an och 2:an, sitter runt 
det bordet med fri plats. Det funkar jättebra.” 
 
“Det blir automatiskt, förr har vi haft bordsplacering åh sånt. Då har man väl jobbat för att det ska bli 
bra runt varje bord. Ibland får man byta kompisar så att det funkar bättre. Att man alltid sitter med 
någon så man får ett utbyte av, inte det att man ska sätta ner en lugn vid en som kanske inte är lika lugn 
utan man ska ha ett utbyte av dom man sitter med. Att man kan ha ett samtal medan man äter. Nu blir det 
lite annat i år då vi hade långbordet då.” 
 
Respondenten upplever ingen trängsel. Eftersom skolan är liten och har få elever så 
hinner det aldrig bli trängsel och köer i matsalen. Det kan upplevas att eleverna får 
vänta en liten stund vid salladsbordet, men inget som gör att det blir ett problem. Kön i 
matsalen upplevs inte som ett problem på skolan. 

Schemaplanering 
Respondenten känner inte till rekommendationerna från Livsmedelsverket och 
Skolverket om hur länge det bör sittas vid bordet och mellan vilka tider en skollunch 
bör serveras. Eleverna sitter så länge de behöver för att äta sin måltid, det är inte 
schemaplanerat. 
 
“Nä, det visste jag nog inte att det var dom. Man hade kunna förstått att det var dom tidsintervallerna. 
Jag har inte sett det på papper eller nå sånt, det har jag inte nä.”  
 
“Vi har inte behövt haft det nu det här läsåret att, dom är så få. Vi har så lugnt och skönt, dom sitter den 
tiden jag tror dom behöver. Det är inge som har bråttom iväg, det har aldrig varit ett problem.” 
 
Respondenten berättar att planeringen om när eleverna går och äter sker mellan 
klassläraren och kökspersonalen. Tiden som bestäms är den som passar lärarna och 
kökspersonalen, de har inte tagit hänsyn till några andra eftersom de är så få klasser och 
elever. Respondenten berättar att lärarna hjälper varandra att få sina raster vid lunch så 
att alla går och äter tillsammans med eleverna. Då kan de se till att eleverna äter sina 
måltider, hjälpa till med bordsskick samt föra en dialog med barnen. 
 
”Dels för att kunna ha ett samtal vi bordet, dels lite bordsskick och se till att man äter bra åh, vi har ju 
koll på att man får i sig maten allafall.” 

Delaktighet, vuxnas närvaro 
Eleverna har möjlighet att vara delaktiga i deras matsalsmiljö via elevrådet på skolan. 
Tidigare fanns det ett matråd på skolan, men det är inte verksamt längre berättar 
respondenten. Istället kan eleverna ta upp sina tankar och idéer med klassläraren som i 
sin tur kan påverka situationen. 
 
Att kunna äta tillsammans med eleverna är viktigt på skolan. Det värnas om att det finns 
många vuxna enligt respondenten. 
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”Vi har ju alltid flera vuxna runt bordet.” 
 
“...vi äter tillsammans med barnen alla som jobbar. Vi har ju alltid flera vuxna runt bordet.” 

Hälsoperspektiv 
Att arbeta ur ett hälsoperspektiv på skolan äger rum på olika nivåer. Det arbetas med att 
miljön vid borden ska bli trivsam för eleverna, att de ska kunna föra ett samtal med sin 
bordsgranne och få utbyte av varandra. Att ha det lugnt runt bordet är viktigt. Om något 
behöver lösas i matsalen utförs det tillsammans med klassläraren och kökspersonalen 
för att det ska bli bra för eleverna. 
 
Större skola  
Beroende på vilken klasslärare eleverna har så ställs de antingen upp i led eller så får de 
smyga iväg för att tvätta händerna. Köer och led kan vara problematiska för vissa 
elever. Det systemet används inte eftersom det kan leda till exempelvis knuffar.  

Fysisk miljö  
Respondenten tycker att ljuset i matsalen är bra att det är ett dämpat ljus. Den pendlande 
belysning gamla lamporna ger en bra positiv miljö, även de stora fönstren i matsalen ger 
ett stort ljusinsläpp. 
 
“Där inne är det inge starkt, där inne är det mer dämpad belysning” 
 
“...det är gamla lampor och det är positivt i det här fallet.” 
 
Respondenten berättar att det har arbetats intensivt för att få ner ljudnivån i matsalen. 
Bland annat har det köpts in nya stolar med gummibeklädda fötter för att få ned 
ljudnivån. Borden är utbytta för att bordsskivan inte ska avge lika mycket ljud som 
tidigare. Akustikplattor har även hängts upp i matsalen för att få bukt med ljudet. 
Respondenten berättar att skolan sökt bidrag för att förbättra ljudmiljön eftersom de har 
hörselbarn på skolan. 
 
”...en gammal matsal, har vi försökt hänga upp det är såna här ljudplattor på väggarna.” 
 
”...vi får jobba stenhårt med ljudnivån.” 
 
“...har vi jobbat mycket med.” 
 
De har även tänkt på hur elever placeras i matsalen för att få en bättre miljö. Det finns 
tre väggar som de placerar de mindre barnen vid. Respondenten berättar att det är 
lugnare om det finns en vägg vid bordet. Det har även arbetats med möblemanget. 
Möblerna som finns i matsalen idag är medvetet beställda för att dämpa ljudnivån. 
Respondenten berättar att bordsplaceringar är något viktigt för eleverna så de vet var de 
ska sitta. 
 
”Att vi väljer vilka klasser vi håller åt det hållet det är lite lugnare med vägg. Samma ja vi har ju tre 
väggar, som vi har.” 
 
”Det är jätte viktigt med bordsplacering av barnen som behöver ha lite lugnare” 
 
Köer är något som kan ställa till det för eleverna berättar respondenten. Därför har de 
valt att testa ett drop-in system, så det inte blir köer för eleverna. Köer finns det absolut, 
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men som vuxen måste de gå in och hjälpa till för att styra upp när det uppstår, så det 
inte bildas en propp någonstans i kön. 

Schemaplanering  
Rekommendationerna från Livsmedelsverket och Skolverket om hur länge elever bör 
sitta till bords samt mellan vilka tider eleverna bör äta känner inte respondenten till. 
Eleverna sitter 15 minuter och äter. Detta är viktigt för att få lugn och ro att äta sin 
lunch och inte stressa för att gå ut och leka. 
 
“Åh så sitter man alltid 15 minuter vid matbordet, så man inte får stressen då, utan man ska kunna äta i 
lugn och ro. Inte skynda sig ut på rast.” 
 
“Några barn sitter ju det, det är minimum 15 minuter. Det måste man. För att inte vara stressad då.”  
 
Respondenten berättar att de använder sig av ett drop-in system, vilket fungerar, och att 
eleverna sitter på bestämda platser i matsalen. 
 
Schemaplanering går till så att lärare lägger in sina önskemål och sedan få det anpassat 
så det blir bra för alla. För årskurserna förskola till årskurs 2 så är det regelbundna tider 
för eleverna. Även de andra lärarna har önskat detta för att underlätta planeringen. Men 
vissa dagar beroende på hur schemat ser ut kan lunchen behöva flyttas. I planeringen tas 
enskilda barns behov i åtanke samt lärarens schema. Skolan anstränger sig alltid för att 
utgå från vad som blir bäst för eleverna. Respondenten berättar att årskurs 1 äter först 
för att inte stressas då det är väldigt nytt att börja skolan. De är dessutom inte van att 
sitta stilla längre stunder vilket de inte behövde göra i förskoleklassen. När schemat 
läggs planeras alltid en lärare med klassen i matsalen förutom för förskoleklassen då 
upp till fyra vuxna deltar i lunchen. 
 
”När jag lägger schemat så lägger jag alltid en vuxen som äter med varje klass, undantag av 
sexåringarna. Öh där kan man vara tre vuxna ända upp till fyra på två klasser då sexåringarna äter 
samtidigt.” 
 
“Men då kan man säga att sexåringarna äter sist då, dom mindre barnen ska slippa stressen och dom 
yngre barnen till exempel ettor (klass 1or) äter först, de är nytt att börja skolan, sitta still dom är inte van 
det från sexårs, man får röra sig mer. ” 

Delaktighet, vuxnas närvaro  
Respondenten berättar om pedagogiska måltider i matsalen. Lärare i matsalen äter för 
att stötta eleverna. En lärare går med klassen och äter för att pedagogiskt kunna stötta, 
men det finns även lärare som går in extra och äter enbart för den pedagogiska delen. 
Dessa lärare sätter sig där det finns ett speciellt behov. Lärarna får veta vart det extra 
stödet behövs via deras lagmöten. Respondenten berättar att det var många vuxna med i 
matsalen just denna dag. 
 
Delaktighet är något som det arbetas med. Det är viktigt att eleverna märker att deras 
önskemål också tas i bruk. Respondenten berättar att det är från klassrådet via elevrådet 
som eleverna har möjlighet att påverka på skolan. Elevrådet består av rektor, lärare samt 
elever från varje klass. Frågor från elevrådet tas sedan vidare till personalgrupperna. 
Respondenten hade svårt att komma på exempel på hur elever kunde påverka 
matsalsmiljön men poängterade att det var viktigt för eleverna att vara delaktiga även i 
matsalsmiljön. Elevrådets inflytande är mycket viktigt och något som det arbetas med. 
 
”Men för oss är det viktigt att elevinflytande är viktigt det är något vi jobbar med.” 
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“Via klassråd till elevråd och till rektor dårå som håller i elevrådet då. Sedan tas det upp i vår 
personalgrupp då naturligtvis men absolut kan man lämna förslag det tycker jag. Sen beror det på vad 
dom önskar. Om dom vill ha gräddbakelser till efterrätt varje dag, det går ju inte då men inom vissa 
ramar då, så kan man vara med och påverka då.” 

Hälsoperspektiv 
Respondenten svarar att arbetet utförs ur ett hälsoperspektiv. Genom att ständigt 
förbättra den fysiska miljön och extra lärare under måltiden. 
 
Resultatanalys   
Beroende på storleken på skolan behövs det fler resurser och mer arbete för att arbetet 
ur ett hälsoperspektiv ska fungera. Beroende på mängden elever framkom det i 
resultatet att skolorna har olika kapacitet. Ljudnivåerna på skolorna upplevde 
respondenterna olika. På den större skolan arbetades det mycket med att sänka ljudnivån 
för att få en lugnare miljö. Respondenten på den mindre skolan kan inte minnas att det 
varit högljutt så länge hen varit där. Barnen på den mindre skolan fick sitta hur de 
önskade i matsalen samtidigt som det på den större skolan ansågs att bestämda platser 
var bra för barnen. Respondenten på den större skolan poängterade att delaktighet och 
yttrande är viktigt för eleverna. De använde sig av klassråd och elevråd där eleverna får 
vara med och tycka till och yttra sig. På den mindre skolan hade de också ett elevråd där 
eleverna fick vara med och säga sitt. Likheter som fanns var att de båda respondenterna 
inte hade kännedom och rekommendationerna från Livsmedelsverket och Skolverket. 
 
 
 
Diskussion  
Det som kommer att diskuteras är hur denna studie har arbetats fram, vad som kunde 
gjorts bättre och som går att förbättra till eventuellt nya undersökningar. Även resultatet 
kommer att diskuteras för att se om det finns något som går att undersöka vidare. 
Diskussionen är uppdelad i resultatdiskussion och metoddiskussion. 
Resultatdiskussionen är uppdelad i ämnesrubriker.  
 
Resultatdiskussion 

Fysisk miljö – ljud, ljus och möblering 
Miljön i matsalen är viktig så att eleverna trivs vid återhämtning och energipåfyllning. 
Där är möblerna är en stor del vilka ska passa den verksamheten som ska äga rum i 
lokalen (15). På den större skolan har det arbetats med detta genom att byta ut möbler i 
matsalen för att ljudet skall bli dämpat. Då skolan har många elever arbetas det från 
olika håll för att minska bulle och undvika skador. Den mindre skolan arbetar inte aktivt 
med möblerna så som den större skolan gör. 
 
Ljuset i matsalen är även en viktig del, är ljuset för skapt äter eleverna för fort. Det 
framgår av en forskning från Tyskland att kunskap upptas lättare och bättre om ljuset är 
bra (17). Båda respondenterna tycker att matsalens ljus är behagligt. Det sammanfattas 
väldigt bra av respondenten från den större skolan  som sa ”det hänger ju ihop” i slutet 
av intervjun. Att både ljud, ljus, och möblering hänger ihop får verkligen medhåll från 
författaren, då det är svårt att få fram bara en av faktorerna utan samtliga behövs för att 
det ska bli bra.  
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Båda skolorna tycker att de arbetar ur ett hälsoperspektiv genom att de har elevernas 
bästa i åtanke. På den mindre skolan behövs inte lika mycket aktivt arbete med ljud, ljus 
och möblering som den större skolan, då de menar att de har färre elever och det sker 
naturligt. Här sysnt att den social cognitive theory (29) går in på ett positivt sätt på 
eleverna på den mindre skolan. Genom att eleverna upplever fördelarna med ett 
beteende som uppskattas av omgivningen får det en positiv förstärkning. Men även 
vuxna i matsalssituationen hinner med att bemöta det beteende som inte uppskattas i en 
matsal om det är färre elever. Möbleringen på den större skolan är vald ur ett 
hälsoperspektiv både för eleverna samt övrig personal. Möblerna hade valts med hänsyn 
taget till det slammer som lätt uppstår när elever flyttar på stolar samt ställer ned glas, 
tallrikar och bestick. 

Köer och trängsel 
Pedagogerna på den större skolan har observerat att köer och led inte fungerar på skolan 
och i matsalen, detta har lett till att de skapat ett drop-in system för att minska 
knuffandet. Här har de gjort ett val för att skapa en bättre kösituation och forskningen 
visar att det oftast är i omgivningsfaktorer, exempelvis köer, individer kan drabbas av 
hjälplöshet (23). Skolan arbetar aktivt med att minska dessa faktorer och vill minska 
risken för att elever ska bli berörd av inlärd hjälplöshet. Dessutom upplever de att det 
har minskat köerna när de använder sig av detta drop-in system. 
 
”Nej, inget bekymmer men vi ser alltid dom här samlingarna, ställa upp och tar det lång tid fixar inte 
alla barn det. Då är det onöndigt att utsätta för det, en del klarar det jätte bra. Men det är onödigt att det 
blir konflikter. För att vi ska ställa upp, för vems skull ska vi ställa upp är det för att vi vuxna för vi vuxna 
ska samla ihop dom och hinna eller varför. Därför har vi provat det här med drop-in, det är lika vid 
mellis.” (Respondent större skolan) 
 
Den större skolans respondent menar att genomförandet av drop-in systemet var ur ett 
hälsoperspektiv, då skolan anser att det medför risker att utsätta eleverna för att stå i kö i 
form av bråk. Detta är något som den mindre skolan inte har några bekymmer med, 
genom det låga elevantalet som finns på skolan.   
 
I den mindre skolan uppstod varken trängsel eller köer i matsalen. Trotts drop-in system 
på den större skolan så upplevdes det som köer i matsalen, men inget bråkade. Det 
senare kan ha att göra med att det är många elever på skolan, köerna har dock blivit 
mindre. Under observationen lades det märkes till köer i den större skolan. Enligt 
forskning så visar att de som ofta bli utsatt för köer kan uppleva hjälplöshet (23). 
Respondentens åsikt var att en större matsal behövdes eller att färre elever vistades i 
matsalen samtidigt. Ur ett hälsoperspektiv jobbar båda skolorna på sitt sätt med de 
möjligheter som de har, på ett bra sätt. 

Schemaplanering 
Elever hoppar över sin lunch av flera anledningar. Att lära eleverna vikten om hur 
måltiden bör ätas (6), är en viktig del i skolans arbete och möjlighet då skolan är den 
största arbetsplatsen i Sverige (13). Detta är något som bör arbetas på av skolledningen, 
det är inte upp till varje enskild pedagog. Pedagoger kan lägga fram önskemål till 
ledningen och komma med förslag, men det är inget de som individer kan hållas 
ansvariga för. Vad händer med elevernas hälsa när det redan i matsalen finns en stress 
att äta sin skollunch, detta är något vuxna måste ta ställning till om eleverna ska må bra. 
För att få skolans ledning och politiker att genomföra en ändring behöver de få 
kunskapen om varför dessa olika faktorer behöver ändras. Utan kunskap är det svårt att 
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förändra, eftersom de då står på okänd mark. Teorier om förändringar i organisationer 
har fyra olika steg att arbeta med för att genomföra en förändring. De fyra stegen är; 
medvetandegörande, antagande, genomförande och institution (29). 
 
Ingen av fritidspedagogerna kände till rekommendationerna från Skolverket och 
Livsmedelsverket vilket jag upplever som problematiskt. Inte mot dem som individer 
utan att skolan inte tar ansvar och informerar sina pedagoger om detta. Eleverna vistas i 
en miljö, i detta fall matsalen på skolan, som de endast delvis kan påverka. Eleverna 
påverkas dels av pedagogers kunskap om matsalen och dess miljö samt hur den är 
inredd och organiserad. Enligt teorin social cognitive theory lär sig individer av 
varandra genom att vistas i samma miljö och tar åt sig varandras beteende (29). I den 
gemensamma matsalsmiljön deltar eleverna i det sociala samspelet med pedagogerna. 
Eleverna härmar pedagogens beteende och får positiv respons om beteendet som ändrats 
är bra. Här kommer den pedagogiska måltiden in, där pedagogen går in med kunskap att 
lära ut om både kosten och det sociala samspelet (5).  
 
Respondenten på den större skolan berättar att arbetet med att få regelbundenhet i 
luncherna för eleverna är ett pussel, då det är många delar som ska passa in, bl a kan 
lärarnas tiderna påverka. Genom regelbundna tider skapas balans i kroppen av 
näringsintag vilket är viktigt ur ett hälsoperspektiv. På den mindre skolan har de 
kommit överens med matsalspersonalen om tiderna som eleverna ska äta, detta har inte 
varit något problem i och med det låga elevantalet. Man räknar med att eleverna äter en 
tidig frukost och då blir det naturligt att äta en tidig lunch. Genom regelbundna luncher 
gynnas elevernas livsstil och det påverkar skolprestationen på ett positivt sätt (26).  
   
”Men vi har ju räknat ut att äter man frukost hemma och skolan börjar halv nio eller man äter frukost på 
fritids så blir det ju en tre, fyra timmar liksom innan lunchen är. Så man inte har lagt det för sent. Så dom 
inte, ja. Då blir det där runt elva.” (Respondent mindre skola) 
 
 
Längden på lunchmåltiden är viktig också för att njuta av måltiden. Detta varierar 
mellan skolorna. På den större skolan ska eleverna sitta minst 15 minuter. Skolan menar 
att det är ur ett hälsoperspektiv för att inte eleverna ska stressa i sig maten, trotts att 
Livsmedelsverket rekommenderar 20 minuter (24). På den mindre skolan får eleverna 
sitta den tid de önskar, vilket oftast leder till längre måltider än rekommendationerna. 
 

Delaktighet, vuxnas närvaro, pedagogisk måltid  
Delaktighet finns på båda skolorna på olika sätt berättade pedagogerna. Möjligheten att 
föra en dialog som handlar om annat än skolan är nyttigt för eleverna, då de får känna 
delaktighet i en konversation och känna att de blir hörd. Denna möjlighet ges via den 
pedagogiska måltiden (5). Den vuxna har en möjlighet att bli en förebild under måltiden 
för eleven. Delaktighet är viktigt och har lagts till som ett av folkhälsomålen (27). 
Denna dialog finns på den mindre skolan där eleven får uttrycka sig om allt och föra en 
dialog om vardagen och vad som skett dagen innan eller på helgen. Här har eleven 
möjlighet att få berätta om sina tankar, idéer, något roligt eller kanske jobbigt som hänt 
samt få kunskap av de vuxna om vad som serveras för dagen. På den större skolan är 
den möjligheten sämre för eleverna då det inte sitter en lärare vid varje bord. Detta är 
synd, men det saknas personalresurser för att detta ska kunna uppnås. Detta är inget som 
personalen kan råda över, utan är en ekonomisk fråga vilken styrs i högre led. 
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Vuxen närvaro är något som är viktigt för att eleverna ska få känna att det finns någon 
som lyssnar på dem om något skulle uppstå, kunna vägleda och stötta via samtal och 
bara finnas till. Enligt båda respondenterna så finns detta, vilket båda tycker är bra. 
 
På den större skolan kan pedagogerna om de vill äta i skolan få måltiden betald om de 
välja pedagogisk måltid. Då måste de gå in som ett stöd för eleverna i matsalen och sitta 
vid ett bord där dom vet att stöd behövs där ingen pedagog redan sitter. Det går inte att 
veta om det var en slump eller medvetet att fler lärare än normalt i den större skolan 
närvarade i matsalen dagen när observationen ägde rum. Detta kan ge ett missvisande 
bild av att det ser bättre ut än vad det egentligen är. Kanske hade det sett annorlunda ut 
om lärarna inte informerats om datum för observationen. Detta är något som måste 
lyftas till eventuella andra studier för att motverka ett eventuellt missvisande bild. Även 
om det var fler vuxna i matsalen än vad det normalt är var det långt ifrån att 
pedagogiska samtal kunde genomföras. Antalet vuxna i matsalen bör öka så elever har 
möjlighet att föra en dialog med en vuxen och känna det finns någon där för att stötta 
och hjälpa till. Pedagogens uppgift är att vara ett vuxet stöd vid måltiden där hen kan 
vägleda och lära ut om det viktiga med kost och en hållbar livsstil på elevens nivå (24). 
Finns det inte personal till detta måste mer resurser sättas in. På den mindre skolan sitter 
pedagogerna och för samtal med eleverna under hela lunchen. 
 
För att påverka elever behövs vuxna för att visa hur de bör äta, bete sig i en matsal och 
hur de för en dialog på ett bra sätt. Teorin social cognitive theory går ut på att få 
eleverna att förstå vikten av hur en trevlig och bra matsalsmiljö påverkar dem, genom 
de fyra olika stegen medvetandegörande, antagande, genomförande och institution (29). 
Att de från tidig ålder får lära sig ett gott beteende i en matsal, att de exempelvis inte 
ska vara högljudda och inte trängas eller knuffas i matsalskön. Detta kan de inte lära sig 
själva utan vuxna måste gå in som förebilder. 
 
Det är elevernas hälsa och beteende som blir påverkat av miljön de vistas i. När eleven 
lägger märke till hur vänner och vuxna i dess närhet uppför sig, uppstår ett samspel där 
eleven imiterar beteendet hos dem. Detta sker i fyra steg där eleven uppmärksammar 
vad som sker i miljön, behåller det i minnet, upprepar det igen i rätt miljö och till sist 
bibehåller motivationen att använda det nya beteendet med positiv förstärkning då de 
ser att det lönar sig (29). 
 
Både respondenterna och observatören ansåg att pedagogisk måltid var en del i lunchen 
på respektive skola. Men i observationen på den större skolan uppfattades det som att få 
pedagoger närvarade trotts att respondenten uppgav att det var många pedagoger just 
den dagen.  
 
Metoddiskussion 
Litteraturgenomgång 
Vid litteraturundersökningen påträffades inga studier i den kombinationen observation 
och intervju inom områden som denna studie var inriktad på. Därför lyfter forskningen i 
denna uppsats de olika delarna enskilt och berättar för och nackdelar med de dem. 
Exempel på det är hur ljus, akustik och måltid är en del av ett lärande moment. 
I samband med sökandet efter litteratur till uppsatsen var det svårt att hitta något som 
var riktat mot skolmatsalen, exempelvis litteratur om möblering samt elevernas 
delaktighet. Det är viktigt att leta efter litteratur som är relevant för forskningen och 
försöka se vad tidigare forskning och litteratur säger (34). Att hitta litteratur som 
passade och inte var för bred var svårt, vilket skapade frustration men även insikt i att 
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det är var viktigt ämne. I lärande syfte var det nyttigt att möta hindret och försöka hitta 
material att använda till bakgrunden. 
 
Design 
Att använda fallstudie kändes som ett klokt val när syftet var skapat, eftersom intresset 
fanns att undersöka hur pedagoger uppfattade schemaplaneringen och hur hen upplevde 
matsalsmiljön. Valet blev att titta på vad rekommendationerna och forskning säger för 
att sedan gå ut och se hur det är i verkligheten. Att det sedan valdes att göra en 
triangulering, både använda sig av intervju och observation, var att med egna ögon få se 
hur det ser ut i matsalen och skildra observationens resultat med vad som kom fram i 
intervjuerna. Triangulering är bra att använda för att väga upp de svagheter de olika 
metoderna har, så de komplettera varandra och ge ett bättre resultat på 
forskningsfrågorna (35). I intervjuerna med respondenterna kom iakttagelser fram och 
sedan skapade observationerna en bild av helheten. 
 
Datainsamlingsmetod 
Inför observationerna övervägdes att använda decibelmätare som en del i 
observationsmetoden. Detta för att se hur ljudnivån ändras i matsalen när elever inte var 
på plats och under hela måltiden. Genom att tiden var knapp och efter mycket 
diskuterande valdes det bort i undersökningen. Ljuset hade också varit intressant att 
mäta men var för omfattande då det utöver god belysning även omfattar dagsljusinsläpp, 
bländning och reflektioner som varierar med tiden. I vidare forskning är det absolut 
relevant att undersöka dessa.  
 
Vid formuleringen av intervjuguiden och observarationschemat bestämdes det att titta 
på de vuxnas närvaro och inte benämna det ”pedagogisk måltid” för att få 
respondenternas reflektion över personaltätheten. I och med besparing på bl a personal 
vill denna studie undersöka om det fanns tillräckligt med resurser för vuxnas närvaro 
vid måltiden. I efterhand kan detta beslut ifrågasättas då pedagogisk måltid är en viktig 
del av vuxnas närvaro i skolan. 
 
Datainsamling 
Pedagogerna kände på förhand till att observationen skulle ske. På den större skolan 
berättade respondenten att antalet lärare var många i matsalen just den dagen 
observationen ägde rum. Här finns möjlighet att fundera på om observatörens närvaro 
gjorde att många valde att gå in som extra resurs i matsalen och ta pedagogisk lunch för 
att det skulle se bättre ut under observationen, vilket i så fall inte ger en sann bild av hur 
det brukar vara. För att få en riktig bild över hur det brukar se ut kan det behövas 
observationer vid flera tillfällen. Nu blev det en överblick på hur det såg ut vid den 
dagen.  
 
Vid båda intervjuerna förekom störningsmoment. I den första intervjun hördes ett 
bakgrundsljud så högt att det vid transkribering var svårt att höra dialogen. I den andra 
intervjun kom kollegor in och började prata med respondenten så intervjun blev 
avbruten, då kan respondenten ha missat något som hen tänkt säga. Som forskare borde 
jag ha tänkt på detta och valt ett lämpligt rum där risken att bli störd är minimal (42). 
Något jag som student tagit till mig inför fortsatta studier är att vara där i god tid och be 
om ett enskilt rum där intervjuerna kan ske utan avbrott och andra störningar. 
 
Vid den första intervjun på den mindre skolan uppstod tekniska problem så 
inspelningen avbröts. Tekniken ska vara lätt att använda för att undvika problem (42). 
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Intervjun behövde utföras igen. Vid den andra intervjun med samma respondent hade 
hen redan hört frågorna och kanske redan tänkt på vad som skulle sägas, tyckte att det 
mesta hade redan sagts och bara gav kortare svar. Lärdomen av det här är att 
provanvända utrustningen i liknade förutsättningar samt att rådfråga andra som använt 
liknande tekniska hjälpmedel. Detta blev en stor lärdom och något som kommer följa 
med mig som student för att fortsatta studier ska bli bättre.  Något som hjälpte 
observationsdelen var att fotografera den tomma matsalen för att lättare minnas hur den 
såg ut och mer noggrant beskriva det med ord.  
 
Detta var den första observationen jag som student gjort i en studie. Det var svårt, men 
mycket lärorikt. Att särskilt hinna få både ett helhetsperspektiv och sedan 
”punktmarkera” de delar där intresset fanns att undersöka. Risken med detta är att 
forskaren kan bli blind och missa resultat som inte visat sig i fakta (34). Att observera 
både en matsal utan elever och en med elever i var mycket bra, då fanns det tid att 
studera hur matsalen såg ut i lugn och ro för att sedan titta på hur eleverna beteende sig 
och exempelvis ljudet förändrades. Att beskriva observationen med ord upplevdes som 
svårt då det enda som fanns var minnesanteckningar var stödord och korta meningar. 
Även här så hjälpte fotografier minnet. Det är bra om observatören skriver ner sin 
observation direkt efteråt för att få med så mycket information som möjligt innan det 
glöms bort (35). 
 
Slutsatser  
Denna studie påvisar att i en större skolan behöver det arbetas mer med matsalsmiljön 
och schemaplaneringen än i en mindre skola ur ett hälsoperspektiv. Det avgörande är 
elevantalet där det på den större skolan är betydligt fler elever per pedagog. För att 
eleverna ska kunna föra dialoger med vuxna under sin lunch, för att kunna ta lärdom 
och hitta sina beteendemönster runt ett matbord, behövs fler pedagoger. Det behövs mer 
forskning i detta ämne för att se hur matsalsmiljön påverkar elevernas hälsa. Större 
geografiskt område med fler skolor och upprepade oanmälda iakttagelser bör 
genomföras. Tekniska hjälpmedel som decibelmätare, ljudupptagning och filmning är 
även önskvärt.   
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Bilaga 1 - Missivbrev observation 
 
Hej 
  
Mitt namn är Madelene Byström och jag studerar på högskolan i Gävle. Just nu är jag 
inne på sista terminen på Hälsopedagogiska programmet och håller på att skriva min 
uppsats för kandidatexamen. 
  
Uppsatsen kommer att handla om planering av skolmatsalsmiljön och om det finns 
något hälsoperspektiv i planeringen. I min forskning vill jag få reda på om det finns 
likheter eller olikheter i arbetet med matsalsmiljön samt schemaläggningen av 
lunchtiderna. Jag har fördjupat mig i både litteratur och forskning om hur en bra 
matsalsmiljö bör se ut samt om schemaläggning av lunchen. Observationen i matsalen 
kommer ske både före eleverna anländer och under tiden eleverna närvarar. Under 
observation före elevernas ankomst kommer jag ta lite fotografier för att bättre komma 
ihåg hur miljön ser ut och för att kunna göra en bättre analys av materialet. Inga 
fotografier kommer att tas när eleverna närvarar i matsalen. 
  
Både under och efter observationen kommer jag vidhålla de forskningsetiska 
principerna uppsatta av Vetenskapsrådet. Det innebär att skolan kommer behandlas 
konfidentiellt och informationen kommer enbart användas för forskningsändamål i 
denna uppsats. Deltagandet i observationen är helt frivilligt och du kan när som helst 
avbryta deltagandet och observationen. De enda som kan tänkas ta del av det som jag 
observerat är jag själv och min handledare på skolan. 
  
Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta mig eller min handledare för 
mer information. 
  
Med vänliga hälsningar 
  
Madelene Byström                                                     Handledare 
hhp07msn@student.hig.se                              Maria Savela 
073 81 51 340                                                             maria.savela@hig.se 
 



 

 

Bilaga 2 - observations guide 
 
Observationsguide   
Före elever kommer 
Finns ljudbarriärer? Exempelvis gardiner, tyger, plattor i taket, golvskärmar. 
 
 
 
 
 
 
 
Hur upplever jag att ljudet är före eleverna anländer? Då menas slammer, buller, 
pratnivå. 
 
 
 
 
 
 
“Familjekänsla” i matsalen? Menas med att observatören tittar på exempelvis om det  
finns andra lampor än lysrör, finns blommor, finns tavlor, blomma och duk på bordet.  
 
 
 
 
 
Hur bord, stolar är placerad 
 
 
 
 
 
Hur jag upplever att ytorna är vid salladsbord/disken/maten. 
 
 
 
 
 
Hur uppfattar jag att det är att gå in i matsalen? 
 
 
 
 
 
Hur upplever jag att ljuset är, starkt, svagt, lysrör, andra lampor? 
 
 
 
 
 



 

 

När eleverna kommit 
Trängsel vid salladsbord, maten, disken? 
 
 
 
 
Köer vid salladsbord, maten, disken? 
 
 
 
 
 
Hur är ytorna runt salladsbordet, disken och maten när eleverna är på plats? 
 
 
 
 
 
Finns vuxna i matsalen? 
 
 
 
 
 
Hur uppfattas mängde vuxna förhållande till elever? 
 
 
 
 
 
 
Hur placerar sig dem vuxna i matsalen? (eget bord eller tillsammans med barnen). 
 
 
 
 
 
 
Hur upplever jag atmosfären när eleverna är på plats? 
 
 
 
 
 
 
Hur upplever jag ljudet när eleverna är på plats?



 

 

Bilaga 3 - intervju 
 
Hej 
  
Mitt namn är Madelene Byström och jag studerar på högskolan i Gävle. Just nu är jag 
inne på sista terminen på Hälsopedagogiska programmet och håller på att skriva min 
uppsats för kandidatexamen. 
  
Uppsatsen kommer att handla om planering av skolmatsalsmiljön och om det finns 
något hälsoperspektiv i planeringen. I min forskning vill jag få reda på om det finns 
likheter eller olikheter i arbetet med matsalsmiljön samt schemaläggningen av 
lunchtiderna. Jag har fördjupat mig i både litteratur och forskning om hur en bra 
matsalsmiljö bör se ut samt om schemaläggning av lunchen. Intervjun jag kommer 
utföra har 14 frågor och beräknas ta 40-60 minuter. Jag har avsatt lite extra tid i 
förhoppning om att en givande diskussion kommer uppstå. 
  
Både under och efter intervjun kommer jag vidhålla de forskningsetiska principerna 
uppsatta av Vetenskapsrådet. Det innebär att både du och skolan kommer behandlas 
konfidentiellt och informationen kommer enbart användas för forskningsändamål i 
denna uppsats. Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta 
deltagandet och intervjun. De enda som kan tänkas ta del av det som sägs i intervjun är 
jag själv och min handledare på skolan. 
  
Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta mig eller min handledare för 
mer information. 
  
Med vänliga hälsningar 
Madelene Byström 
hhp07msn@student.hig.se eller 073 81 51 340 
  
Handledare 
Maria Savela 
maria.savela@hig.se 



 

 

Bilaga 4 - intervjuguide 
 
Intervjufrågor 
  
Schemaläggning 
1. Känner du till rekommendationerna som Skolverket och Livsmedelverket har om 
lunchtid hur länge en elev rekommenderas att sitta vid bordet? (berätta om 20 minuter, 
samt visa dokument) 
  

Ja, när du planerar schemat följer du då rekommendationerna? Får du  
                   möjlighet via ledningen att följa då?  
                   Nej, vad utgår du ifrån när du planerar tiden som eleverna sitter vid  
 bordet? 
 
2. Känner du till rekommendationerna som Skolverket och Livsmedelsverket har om 
mellan vilka tider skollunchen helst bör serveras? (berätta om att det rekommenderas 
mellan 11-13, samt visa dokument) 
  
                   Nej, vad utgår du/ni ifrån när ni planerar schemat för lunchen? 
                   Ja, hur upplever du att ni följer rekommendationerna när du planerar 
                   schemat? 
  
3. Lägger ni schema så de får regelbunden lunch? 
  

Ja, vill du vara snäll och berätta varför ni väljer att göra det? 
Nej, varför väljer ni att inte göra det? 

  
4. Upplever du att ni som skola planerar elevernas matsalsschema ur ett 
hälsoperspektiv? (förklara om de tar elevernas hälsa på allvar). 
  
Fysiska miljön 
5. Upplever du att det är ett bekymmer med matsalskön? 
  
                   Ja, kan du berätta för mig hur ni arbetar för att aktivt göra för att 
                   undvika köbildning? 
                   Nej, kan du berätta om ni har använt er av någon strategi att inte få långa 
                   matsalsköer? 
6. Hur uppfattar du att det är en bra akustik i matsalen? 
  
                   Ja, kan du berätta hur skolan har arbetat fram det? 
                   Nej, kan du berätta varför du uppfattar det så? 
  
7. Hur upplever du ljuset (lampor) är i matsalen? 
  
                   Bra, kan du beskriva hur ni på skolan har kommit dit? 
                   Inte bra, kan du beskriva hur du menar mer detaljerat? 
  
8. Hur uppfattar du trängseln i matsalen exempelvis vid salladsbordet, disken, matkön? 
  
                   Ja, hur upplever du att ni arbetar mot trängsel på dessa ställen. 
                   Nej, kan du berätta hur ni arbetar för att det inte ska bli trängsel? Strategi? 



 

 

  
9. Hur upplever du möbleringen i matsalen? 
  
                   Bra, kan du förklara hur det är bra? Upplever du ”hemma känsla”? 
                   Dålig, kan du förklara hur du menar med dålig? Vad saknas tycker du? 
  
10. Upplever du att ni arbetar med dessa frågor ur ett hälsoperspektiv?   
  
Delaktighet 
11. Får eleverna vara med och påverka deras matsals? 
  
                   Ja, kan du förklara hur tillväga gången är som eleverna har möjlighet 
                   att påverka? 
Nej, kan du förklara varför eleverna inte får möjlighet att påverka deras 
                   matsalsmiljö? 
  
12. Hur upplever du att ni arbetar med delaktighet ur ett hälsoperspektiv? Kan du 
berätta hur du tänker. 
 
Vuxnas i matsalen 
13. Hur upplever du personal tätheten i matsalen? 
  
                   Bra, kan du berättar hur ni arbetar för att det ska vara många vuxna då? 
                   Dåligt, kan du berätta hur du menar? 
  
14. Hur upplever du att ni arbetar med att ha vuxna i matsalen ur ett hälsoperspektiv?  
 
 
 


