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KOMMUNERNAS MÅLSÄTTNING FÖR SKOL— 
MÅLTIDSVERKSAMHETEN

Thomas S chumann

ABSTRAKT
Föreliggande arbete ingår i det rikstäckande forsknings
projektet MSkolan och Kosten*1 som utförs av Pedagogiska 
institutionen vid Umeå universitet under ledning av Ger
hard Nordlund och är tänkt att utgöra en del av det under
lag som krävs för att skriva ett förslag på ett riksom
fattande måldokument för skolmåltidsverksamheten.
Syftet med den här studien var att beskriva omfattningen 
av och innehållet i kommunernas skrivna målsättningar för 
skollunchen. Vidare var det av intresse att se vilken in
stans som fattat beslutet angående måldokumentet. Slut
ligen skulle en jämnförelse ske mellan kommuner med resp 
utan skrivet måldokument.
Svarsfrekvensen uppgick till 64% (181st).Av dessa var det 
61% som hade någon form av skriven målsättning. Denna hade 
tagits i skolstyrelsen (81%), kommunalfullmäktige (12%) 
eller i någon annan instans (7%). De vanligast förekommande 
delmålen hos kommuner med skrivet måldokument var: närings
innehåll (99%), miljö (45%), kvalitet (44%), pedagogisk 
del av skoldagen (34%), specialkost/alternativrätt (28%), 
schemaläggning (25%), elevinflytande (20%), mellanmål (12%). 
Då även kommuner utan skrivet måldokument uppmanades att 
ange vilka delmål man arbetade efter kunde en jämnförelse 
mellan dessa kommuner och övriga ske. Främsta skillnaden 
mellan kommunerna var att de med ett skrivet måldokument 
hade angivit betydligt fler delmål än de kommuner som saknade 
en skriftlig målsättning.
För att ett eventuellt centralt skrivet och obligatoriskt 
måldokument ska vara effektivt krävs ett kontrollorgan 
som har till uppgift att kontinuerligt utvärdera måltids- 
verksamheten för att se i vilken omfattning de olika del
målen uppfylls.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

HISTORIK............................... 1
DAGENS SKOLMÅLTIDSVERKSAMHET........... 3

SYFTE.................................. 7

Frågeställningar....................... 7

METOD.................................. 8
Mätinstrument.......................... 8

Försökspersoner........................ 8

Procedur............................... 8

RESULTAT............................... 9
Näringsinnehåll........................ 9

Miljö................................. 10

Kvalitet.............................. 10

Pedagogisk del av skoldagen.............10
Specialkost/alternativrätt............ 11

Schemaläggning........................ 11

Elevinflytande........................ 12

Mellanmål............................. 12
Övriga delmål......................... 12

Resultatsammanfattning................ 14

DISKUSSION............................ 15
Egna reflexioner...................... 18

REFERENSLISTA
BILAGOR



1
HISTORIK

Först i slutet på 1800-talet började man på allvar att intressera sig för 
att ordna måltider för fattiga barn. Ibland var det kommunen som stod bakom 
verksamheten, men oftast var det välgörenhetsorganisationer och lärare som 
svarade för denna frukost. Det fanns även lärare som på eget initiativ gjorde 
mat till sina elever, så att dessa bättre skulle kunna tillgodogöra sig under
visningen.

J

När man senare införde skolköksundervisning var det vanligt att eleverna i 
dessa skolkök lagade maten till barnbespisningen samt skötte servering och 
disk. Detta medförde dock att arbetet för eleverna i skolköket blev allt
för betungande samtidigt som undervisningen kom att bli alltför ensidig.
För att motverka dessa problem bestämdes att antalet ätande elever inte 
fick överstiga antalet elever i skolköket.

Det dröjde ända fram till budgetåret 1937-38 innan staten började ge bi
drag till bespisningsverksamheten. Stadsbidragen innebar att man nu från 
centralt håll kunde ställa krav på måltidernas beskaffenhet. Anslagen höj
des undan för undan. Budgetåret 1943-44 skedde nästan en fördubbling av stödet 
till skolmåltiderna. Skälet till den kraftiga höjningen var den krissituation 
som rådde i Sverige i samband med andra världskriget. Behovet av en ökad be- 
spisningsverksamhet var stort.

1941 utgav Medicinalstyrelsen de riktlinjer som kom att gälla för dåtidens 
skolmåltider. "Måltiden bör tillföra barnet min*t en tredjedel av dagtbe- 
hovet av kalorie*i och cn ännu 6torre det av behovet av mineralämnen och 
vitaminer, vartill ock6å hän&yn tagit6 vid utarbetandet av recept på lämp- 
tiga maträtter*1 (Wirgin>E. 1970)

En undersökning från 1943 visade att 81 000 barn eller 15% av samtliga 
folkskolebarn fick måltider i skolan. Av dessa hade 65 000 fått maten 
gratis.
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Redan 1938 föreslog Befolkningskommisionen att skolmåltider mera allmänt 
skulle införas i folk- och fortsättningsskolan. 1941 års befolkningsut- 
redning fick i uppdrag att fortsätta med behandlingen av frågan om skol
måltider. Arbetet resulterade i betänkandet Skolmåltiderna som 1945 över
lämnades till Socialdepartementet. Det kom att ligga till grund för Kungl. 
Maj:ts proposition samt riksdagens beslut om en utbyggnad av bespisnings- 
verksamheten. Riksdagens beslut år 1946 innebar i huvudsak följande:
* Kommunerna skulle ha rätt till stadsbidrag för att ordna skolmåltider. 
Någon skyldighet att starta en sådan skolmåltidsverksamhet fanns dock 
ej.

* Skolmåltiderna skulle vara öppna för alla elever i folk- och fortsätt
ningsskolan som önskade delta. Man beräknade att det krävdes en över
gångsperiod på cirka 5 år då det inte skulle finnas tillräckliga re
surser för att ta emot alla som ville ha skolmåltider. Under denna per-

i iod gällde följande prioritering:
a) Elever med lång skolväg.
b) Klena eller sjuka elever.
c) Elever från hem med svag ekonomisk ställning.
d) Elever som ej på egen hand kunde ordna en bra måltid till exempel i 

hem där modern förvärsarbetade eller var sjuk.
* Skolmåltiderna skulle vara kostnadsfria för eleverna.
* Skolmåltiderna skulle bestå av en lagad rätt samt smör, bröd och mjölk. 
Under en övergångstid skulle dock Oslofrukost ( kunde bestå av mjölk, 
smörgås med mesost eller ost samt rå morot ) gröt- eller vällingfrukost 
få serveras. Denna period förlängdes undan för undan och kom att gälla 
för hela den period då stadsbidrag utgick, det vill säga ända fram till 
årsskiftet 1966-67.

* Lokalerna och inventarierna skulle vara lämpliga för verksamheten.
* Personalen skulle vara fri från sjukdom och genomgå hälsokontroll 
varje år (Virgin, E. 1970).

I januari 1967 upphörde statens bidrag till driften av skollunchen medan 
statsbidragen till byggandet av skolmåltidslokaler kvarstod ända till 1981. 
Efter 1967 blev statens möjligheter att styra kommunernas politik beträff
ande skolmaten i det närmaste obefintlig. Kommunernas ekonomi har haft
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en avgörande inverkan på skolmåltidsverksamheten. Hela 1960-talet prä
glades av ekonomisk tillväxt vilket medförde att kommunerna kunde bygga 
ut verksamheten utan några större problem.

I början av 1970-talet drabbades västvärlden av oljekris och den ekonom
iska tillväxten avtog. Kommunernas försämrade ekonomi bidrog till en rad 
nedskärningar. Till de verksamheter som berördes hörde även skolmåltiderna. 
Det var aliså kommunernas allt skralare ekonomi i kombination med höjda 
livsmedelspriser som var huvudorsaken till problemen i landets skolmat
salar. Mjölken ersattes på många håll med vatten. Gröt och fil infördes 
på matsedeln samtidigt som blodpudding och soppor förekom allt oftare. 
Livsmedel som helköttsrätter, grönsaker, frukt och juice blev allt mer 
sällsynta. De minskade anslagen innebar helt enkelt att man tvingades 
sänka standarden på maten. Denna standardsänkning har i stort sett fort
satt fram till idag (Boken om skolmat, 1985).

DAGENS SKOLMÅLTIDSVERKSAMHET

Få företeelser har debaterats så flitigt de senaste åren som skolmaten. 
Skolmåltidsverksamheten har debaterats både ur ekonomisk synvinkel samt 
även ur politiska- och ideologiska aspekter. Diskusionerna har gällt ma
tens kvalitet, priset, miljön i matsalarna, andelen elever som äter, hur 
mycket de äter samt skolmatens betydelse för skolarbetet, se bilaga 1-2.

Bara de senaste två tre åren har det hänt mycket på detta område till 
exempel:
* LRF-projektet "Skolan och maten" vilket genomfördes som en konferens

serie där elever, hushållslärare, skolledare, Hem och skola, kost
chefer, skolläkare, skolsköterskor samt politiker deltog. Konferenserna 
hölls på åtta platser i Sverige, från Piteå i norr till Ängelholm i sö
der och resulterade i arbetsmaterialet Boken om skolmat.

* Forskningsprojektet "Skolan och Kosten" vars syfte är att " i.dcntL(yLcKa 
ctcvcKna* mat6<Äuation l landet l atmänhct och betydelsen av skolmaten 
t synneihet11. Forskningen bedrivs vid Pedagogiska instutitionen vid 
Umeå universitet.



* Det nya handlingsprogramet för kost och hälsofrågor som antogs av sty
relsen för Statens livsmedelsverk (SLV) i april 1987- Där står bland 
annat att "skolmåltiderna utgör Idag ett av da största kostproblemen. 
Flera undersökatngar han, visat att bauten äten, betydligt mindre än be

räknat och att mänga Inte all-s äter t skolan utan f.öredn,ar att stilla 
sin hunger t närmaste hiosk etter gatukök. Ett ordentligt mål mitt pä 
dagen är emellertid en nödvändig förutsättning för att varande barn 
och ungdommar .skall orka prestera det skolarbetet kräver" (Vår Föda,
Nr.6 1987).

Ekonomiska- och andra förändringar har inneburit att det blivit allt van
ligare att båda föräldrarna i barnfamiljer arbetar heltid. Ofta medför 
detta att både barn och föräldrar äter sitt huvudmål i en skolbespisning 
respektive personalmatsal. För barnen kan det även innebära att de äter 
sin frukost ensam och att skolmaten blir den enda tillagade maten. Fam
ilj emedlemarnas olika fritidsaktiviteter gör det nämligen svårt att sam
la hela familjen till en gemensam middag, utan den ersätts allt oftare 
av flera små mål under kvällen. Dessa förändringar ställer därför i än 
högre utsträckning krav på skolmåltiderna både ur energi- och närings- 
synpunkt men också som en fostrande och kunskapsgenererande del.

Då ju skollunchen idag uteslutande är en kommunal angelägenhet finns det 
mycket stora skillnader i kostnader för skolmåltidsverksamheten. För 1987 
beräknas varje skollunch i genomsnitt kosta knappt 14 kronor. I denna 
summa ingår råvarukostnad, personalkostnad samt transporter (Restaurang 
och Storhushåll, Nr. 8 1987)
Ser man enbart till råvarupriset upptäcker man att Överkalix betalar 7:74 
per portion medan motsvarande siffror för Upplands-Bro och Luleå är 5:02 
respektive 4:68 (Dagens Nyheter 21/11 1987). Tyvärr finns det ingen total 
sammanställning som redovisar hur mycket pengar som anslås av samtliga 
landets kommuner. Se även bilaga 3.

Om man ser till prisutvecklingen den senaste tioårsperioden finner man 
att anslagen till maten har ökat med 156% när livsmedelspriserna under
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samma period ökade med 196% samtidigt som personalkostnaderna i samband 
med skolmåltiderna ökat med 243% medan lönekostnaderna i samhället i öv- 
rikt steg med 180%. Detta innebär aliså att råvarorna erhållit en allt 
mindre andel av den totala måltidskostnaden. 1975 gick 53% av anslagen 
till råvaror och 43% till personalkostnader, motsvarande siffror för 1986 
är 48% till råvaror och drygt 50% till personal. Priset på en skolmåltid 
har ökat med 193% de senaste tio åren medan motsvarande ökning för mat på 
restaurang uppgår till 260% (Restaurang och Storhushåll Nr.10 1987).

Att skollunchen är en kommunal angelägenhet har också medfört att det sa
knas en övergripande målsättning för verksamheten. Det stora flertalet av 
landets kommuner försöker dock att följa de näringsrekomendationer som SLV 
utarbetat för skolor. Där anges bland annat följande punkter:
* Kostens innehåll av energi, protein, fett och kolhydrater har angivits 

till 25-33% av önskvärd daglig tillförsel.
* För mineralämnen och vitaminer ska skollunchen ge 30% av rekomenderat 

dagligt intag.
* Det anses angeläget att barn med lång skoldag eller lång resväg får ett 
mellanmål på eftermiddagen. Detta bör innehålla 10% av dagens hela energi
behov det vill säga cirka 250 kcal (Vår Föda Nr.8-9 1981). Se bilaga 4.

Bristen med ovanstående rekomendationer är att kommunerna ej kan tvingas 
att följa dessa, samtidigt som de är alltför allmänt skrivna. Som vi ko
mmer att se längre fram saknas normer för många faktorer som är av stor 
betydelse för att åstadkomma en bra skolmåltidsverksamhet.
Under de allra senaste åren har det dock höjts röster som menar att det 
måste till någon slags övergripande målsättning för verksamheten.

I det handlingsprogram som antogs av SLV:s styrelse våren 1987 kräver man 
att kommunerna måste fastställa en målbeskrivning för verksamheten. I ve
rkets målsättning heter det vidare "De fåe&ta kommunen. ton.de 4akna en mål
sättning fån. 6 in 4kclmåltid4ven.k4amtiet. Ett /ycu>t*tctJtit mål fån. verksam

heten skutte ge ökad tyngd åt det politiska ansvaret att onjdna bra skol
måltider såväl vad gällen. miljö 6om näringsinnehåll. Verket bön. arbeta
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kön. att kommu.nen.na6 politiska ongan ka^tställen. ett 6&dant mål, exempel

vis att 90% av skolbannen vanje dag 6kall konsunena 70-80% av den mängd 
ttänxngsämnen, som skolmåltiden än. ämnad att c?c (Vår Föda Nr.6 1987).

Vid en TT-intervju med Livsmedelsverkets generaldirektör Arne Kardell den 
26/7 1987 framkom följande uppgifter. SLV vill tillsammans med Skolöver
styrelsen och Socialstyrelsen försöka att höja kvaliteten på maten i la
ndets skolor. Man menar att det nu, efter drygt tio års debatt om dåliga 
skolmåltider, är dags att det görs något konkret. Arne Kardell vill till
sammans med Socialstyrelsens generaldirektör Maj-Britt Sandlund och Skol
överstyrelsens generaldirektör Erland Ringborg förhandla med Kommunför
bundet om att förbättra skolmåltiderna och stoppa kommunernas besparingar 
på dessa områden. Arne Kardell avslutade intervjun på följande sätt "sk
ulle inte va. komma öven.ens med kommunen.na om denna mycket viktiga piåga 
än. vi txe genen.aldin.ekt0n.ei inte klämmande kön. att gå till legeiing och 
liksdag kön. att kå on.dni.ng pä kn.ågan, dvs de kan tvinga kn-am en lagstikt- 
ning" (Vår Föda Nr6 1987)

Kommunerna satsar stora summor på utbildningen och skolans ambition är att 
inga elever ska misslyckas. Alla elever ska klara sin skolgång och inhämta 
en viss mängd kunskaper. Om ett samband mellan skolprestationer och skol
maten kan påvisas är det troligt att man från politiskt håll skulle pri
oritera dessa frågor mycket högre samtidigt som man såg till att skapa ek
onomiska resurser för att kunna bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt 
sätt.
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SYFTE

Syftet med föreliggande arbete är att beskriva i vilken omfattning landets 
olika kommuner har en skriven målsättning för sin skolmåltidsverksamhet. 
Studierna har också haft till uppgift att kartlägga vilka delmål som ingår 
i de olika målsättningarna. Vidare har avsikten varit att se om det finns 
några skillnader mellan de kommuner som har en skriven målsättning och de 
som saknar en sådan. Slutligen ska undersökningen utgöra en del av det un
derlag som krävs för att kunna färdigställa den målbeskrivning för skol- 
luncher vilken är tänkt att eventuellt bli obligatorisk och riksomfattande.

FRÅGESTÄLLNINGAR

Undersökningen avser att ge svar på följande frågeställningar:
- Hur många kommuner har en nedtecknad målsättning för skolmåltidsverk- 
samheten?

- I vilken instans (kommunalfullmäktige, skolstyrelsen eller övrigt) har 
denna målsättning förankrats?

- Hur ser målsättningen ut, det vill säga vilka delmål ingår?
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METOD

MÄTINSTRUMENT

Studien baseras främst på en enkät som sändes ut till landets samtliga 
kommuner. Enkäten bestod av sex frågor, samtliga med öppna svar. Försöks
personerna uppmanades även att bifoga en kopia på kommunens målsättning 
för skolmåltidsverksamheten. Se bilaga 10-11.

FÖRSÖKSPERSONER

Enkäten sändes till de skolmåltidsansvariga i samtliga landets kommuner, 
totalt 284 stycken.

PROCEDUR

Enkäten postades den 18/9 1987. I enkäterna uppmanades försökspersonerna 
att svara innom loppet av en vecka. Bearbetningen av materialet har skett 
manuellt. En delrapport sammanställdes och överlämnades till handledaren 
den 12/10 1987. Slutbearbetningen kunde först påbörjas i mitten av nov
ember beroende på att enkätsvar fortsatte att droppa in mer än två må
nader efter utskicket. Någon påminnelse sändes trots detta inte ut (för
klaras i redovisningen). I denna studie har enbart de tre första frågorna 
som berör målsättningen bearbetats.
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RESULTAT

Av de 284 utsända enkäterna returnerades 181 styck vilket gav en svars
frekvens motsvarande 64%, En av de inkomna enkäterna (Umeå) hade ej fyllts 
i och den räknas därför ej med i den fortsatta redovisningen.

Hos 111 av de kommuner som har svarat fanns någon typ av nedtecknad mål
sättning medan 46 kommuner saknade ett skriftligt måldokument. Hos de 
återstående 24 kommunerna är det ytterst tveksamt om det existerar någon 
skriven målsättning. Det innebär aliså att 61% av de kommuner som besvarat 
enkäten hade en målbeskrivning.
Dessutom anger 20 kommuner att målsättningen är under utredning eller att 
en ny målsättning utarbetats men ännu ej antagits. Av dessa har hälften 
det vill säga 10 kommuner ingen skriven målsättning sedan tidigare.

Hos 90 av de 111 kommuner som hade en nedtecknad målsättning var denna 
förankrad i skolstyrelsen. I vissa fall hade måldokumentet antagits i 
såväl skolstyrelse som kommunalfullmäktige. 13 kommuner hade antagit mål
sättningen enbart i kommunalfullmäktige medan övriga 8 hade tagit beslut
et i någon annan instans. Det betyder aliså att 81% av målsättningarna 
har fastställts i skolstyrelsen.

I de varierade målbeskrivningarna som bifogats enkäten nämdes ett flertal 
delmål. Dessa delmål presenteras här nedan under nio olika rubriker. Ob
servera att endast svaren från de kommuner som har en skriven målsättning 
redovisas.

NÄRINGSINNEHÅLL

Detta delmål har angivits i alla utom en av de skrivna målsättningarna. 
Vanligtvis står det att skollunchen ska ge cirka 30% av rekomenderat in
tag av mineralämnen och vitaminer, samt ca. 25-30% av energin. Det kan



även stå att målsättningen är att servera en allsidig och välbalanserad 
kost. Vissa kommuner har som mål att fullfölja de mål som fastställts av 
riksdagen 1986 eller att följa Svenska näringsrekomendationer utgivna av 
Statens livsmedelsverk. Ett fåtal kommuner har också specifiserat energi
procenten för fett (25-35%), kolhydrater (50-60%) samt för protein (10- 
15%)

MILJÖ

Nästan hälften eller 45% av kommunerna med en skriven målsättning har med 
detta delmål. Här näms bland annat faktorer som minskat buller, minskad 
stress, kortare köer,förbättrat ljus, trivsamma och ombonade matsalar med 
mera.

KVALITET

Under rubriken kvalitet återfinns följande ambitioner: servera skalkokt 
potatis, tillhandahålla salladsbord, undvika hel- och halvfabrikat, ser
vera varm det vill sä8a lagad mat, arbeta för ett lågt salt- och socker
innehåll, öka andelen fleromättat fett eller servera bra och omväxlande 
råkost och frukt samt fiberrikt bröd. Detta delmål har angivits hos 44% 
av kommunerna med ett skrivet måldokument.

PEDAGOGISK DEL AV SKOLDAGEN

34% av kommunerna med en skriftlig målsättning anser att skollunchen ska 
utgöra en pedagogisk del av skoldagen. Detta delmål är troligast hämtat 
frän Läroplanen för grundskolan från 1980 där man på sidan 20 skriver"At£ 
verksamhet under skoldagen -skail präglas av skoland mål och har där&Ör ett 
pedagogiskt syfcte". Pedagogisk skollunch kan innebära att läraren infor
merar eleverna fem minuter innan de går till matsalen, om tillagning, pris



näring med mera om skollunchen, enligt de anvisningar som skolmåltids- 
föreståndaren lämnat. Se bilaga 12. Närvaron i matsalen är obligatorisk 
öch läraren "vaktar" eller äter tillsammans med eleverna. Innom denna 
rubrik har även angivits faktorer som social fostran, att använda skol
måltiden som läromedel i näring, miljö och ekonomi eller att skollunchen 
ska vara en itregrerad del av skolans övriga verksamhet. Ett fåtal kom
muner menar således att skollunchen är obligatorisk för eleverna och att 
den bör vara lärarledd.

SPECIALKOST/ALTERNATIVRÄTT

Detta delmål innebär att elever med medicinska, religiösa eller etiska 
skäl ska serveras en lämplig måltid. I vissa fall krävs läkarintyg. Under 
denna rubrik rymms även olika typer av alternativrätter. Vanligast är att 
man tillhandahåller filmjölk som alternativ men det finns skolmatsalar 
som praktiserar ett tvårätterssystem. I ett fåtal kommuner utgörs det ena 
alternativet av vegetarisk mat. Detta delmål har angivits hos 28% av de 
kommuner som har ett skrivet måldokument.

SCHEMALÄGGNING

Schemalagd skollunch kan innebära att eleverna följer sin lärare till mat 
salen. Närvaron är obligatorisk. Läraren "vaktar" eller äter tillsammans 
med sin klass. Schemalagda skolluncher kan också innebära att ingen ska 
behöva ha lunch före klockan 11, att eleverna ska få äta vid samma tid
punkt varje dag, att man ej bör ha lunch i samband med rast eller att 
alla elever ska ha minst 20 minuters mattid förutom transport till och 
från matsalen. 25% av kommunerna med en skriven målsättning hade med 
detta delmål.



ELEVINFLYTANDE

Detta delmål finns angivet hos 20% av de kommuner som har en skriven mål
sättning. Elevinflytandet kan bestå av påverkan via matråd eller aktivt 
deltagande vid dukning och liknande sysslor.

MELLANMÅL

Under denna rubrik anger ett fåtal kommuner att resande elever ska ha rätt 
till ett gratis mellanmål medan övriga elever ska kunna köpa ett sådant 
till självkostnadspris. I andra måldokument anges att det ska finnas ett 
skolcafe'där eleverna ska ha möjlighet att köpa mellanmål. Detta delmål 
anges hos 12% av de kommuner som har ett skrivet måldokument.

ÖVRIGA MÅL

Under denna rubrik tas alla delmål upp som ej passat in under ovanstående 
rubriker. 64% av de kommuner som har en skriven målsättning har angett ett 
eller flera delmål som samlats under denna rubrik. Nedan följer ett urval 
av sådana delmål.
- Servera andra gäster så som personal eller pensionärer.
- Öka andelen elever som äter skolmaten.
- Byta ut engångsmaterial mot flergångsmaterial.
- Skapa bra fysisk och psykisk arbetsmiljö för personalen.
- Informera elever och föräldrar om skolmaten vad gäller näringsinnehåll, 
sammansättning med mera.

- Tillvarata den svenska matkulturen i olika delar av landet.
- Öka personalens kunskaper via fortbildning.
- Att eleverna ska betraktas som gäster det vill säga de ska bemötas med 
vänlighet och intresse.

- Via mat från andra länder och kulturer öka förståelsen för dessa.
- Att det ska ske en samordning med skolhälsovården.
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- Att duka normbrickor för samtliga tre stadier så att eleverna kan se 
hur mycket de ska äta av de olika delarna för att få sina näringsbehov 
tillgodosedda,

- Bibringa eleverna goda kostvanor.
- Ge matbidrag vid praktisk arbetslivsorientering.
- Verka för en decentraliserad tillagning.
- Klara budgeten utifrån vissa på förhand bestämda betingelser.
- Bibringa eleverna ett acceptabelt bordsskick.
- Ej servera skollunch vid friluftsdagar.
- Att alla kategorier aliså både elever, lärare samt övrig personal ska 
äta i samma matsal.

- Att det ska utarbetas en långsiktig plan så att de olika målsättningarna 
kan uppfyllas.

- På försök införa egen produktion av livsmedel.
- Dimentionera matsalen efter elevantalet.

Några olika exempel på skrivna måldokument kan ses i bilaga 13-14.

Nedan följer en resultatsammanfattning i sifferform. Som framgår av
enkäten (Bilaga 10-11) ombads även de kommuner som ej har något skrivet
måldokument att ange vilka delmål man arbetar efter.
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KRITIK AV UNDERSÖKNINGEN

Vissa av enkätens frågor var antingen oklara eller styrande. Fråga 3 (Se 
bilaga 11) löd så här: "I vilken instans (t ex Akot6tyie.t6e.n) är den tagen 
och när?" Av svaren framgår att formuleringen på frågan varit styrande sam
tidigt som få uppfattade att frågan bestod av två delfrågor. Frågan kanske 
borde ha formulerats på följande sätt: I vilken eller vilka instanser (Skot 

kommunat^uttinäkttge eJiteA övligt) är den tagen. Angående årtalet 
för beslutet kunde denna delfråga utgjort en separat fråga.
Av svaren på fråga 4, det vill säga hur målsättningen används framgår att 
flera försökspersoner inte förstod vad frågan syftade på.

Det är möjligt att vi erhållit en högre svarsfrekvens och/eller fått in 
svaren betydligt snabbare om en påminnelse sänts ut till alla försöksper
soner som ej sänt in enkäten inom den angivna tidsperioden. Resultat från 
liknande studier gjorda 1987 där man använt sig av samma försökspersoner 
till exempel Kostvanor och Skolluncher (Veisseh, I. 1987). Där framkom 
att man efter ett flertal telefonsamtal och brev till försökspersoner som 
ej returnerat utsskicket fått till svar att dessa på grund av tidsbrist 
och/eller anhopningar av enkäter från olika myndigheter valt att inte sv
ara alls eller att endast besvara ett fåtal enkäter. Vidare uppger man 
att personalbrist, semester eller en relativ nyanställning med dålig in
sikt i frågorna som följd vara andra orsaker att ej besvara enkäten. Svars
frekvensen i ovan nämnda studie stannade vid knappt 60%, trots dubbla på
minnelser.

DISKUSSION

I resultatdelen har vi kunnat konstatera att cirka 60% av de kommuner som 
besvarat enkäten har någon typ av skriven målsättning för sin skolmåltids- 
verksamhet. Det är mycket svårt att uttala sig om de kommuner som valt att 
ej delta i undersökningen. Då det inte inneburit någon nackdel för kom
muner utan måldokument att ange detta kan vi anta att resultaten i stort 
sett varit likvärdiga även om vi erhållit en hundraprocentig svarsfrekvens.
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I undersökningen Kostvanor och Skollunchen (Veisseh, I. 1987) skriver 
författaren att många kommuner saknar nedskrivna mål. I den enkät som 
Skickats till alla kommunansvariga skolmåltidsföreståndare förekom fö
ljande formuleringar flitigt:
" Min målsättning öäi .......... ”

” Vi tyckei ........................ "

n Vi lönsök&i ....................  ”

Enligt Veissehs resultat var skollunchens två viktigaste målsättningar att 
ge 25% eller mer av dagens närings- och energibehov (56%) samt att vara 
näringsriktig och vällagad (38%).

Snittpriset för landets skolluncher är i år (1987) knapp 14 kronor per 
portion (Restaurang och Storhushåll NrlO, 1987). Varje dag äter cirka 1,2 
miljoner elever skollunch vilket 1984 resulterade i 215 miljoner luncher 
till en total kostnad av 2,4 miljarder (Boken om skolmat, 1985). Motsvar
ande summa för 1987 torde ligga kring 3 miljarder. Av dessa siffror för
står vi att skolmåltidsverksamheten utgör en tung post i kommunernas bu
dget. Det är mycket förvånande att det saknas en uttalad målsättning för 
en så kostnadskrävande och omfattande verksamhet som skolmåltiden.
Kan det vara så att dessa frågor har låg status? Eller är det så att våra 
kommunalpolitiker helt enkelt har för dåliga kunskaper i dessa ämnen? Yt
terligare en orsak till att många kommuner saknar ett måldokument är kan
ske det faktum att man på så sätt slipper vissa krav att leva upp till.
Det innebär helt enkelt att de som är skolmåltidsansvariga ej kan stödja 
sig på en detaljerad målsättning då det gäller att äska mer pengar för 
verksamheten.

Även hos de kommuner som har ett måldokument kan det vara mycket svårt 
för de skolmåltidsansvariga att använda detta dokument för att kräva mer 
pengar till investeringar och livsmedel. Idag saknas nämligen uppföljning
ar och utvärderingar av versamheten, det vill säga det saknas material 
som beskriver i vilken omfattning de olika delmålen uppnås.

En annan intresant aspekt i sammanhanget är hur de ekonomiska resurserna 
fördelas inom kommunerna. Man kan till exempel jämnföra kostnaden för att
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producera 100 kcal mat inom olika institutioner. Det visar sig då att 100 
kcal som serveras i skolan kostar cirka 60 öre. Inom barnomsorgen blir det
mer än dubbelt så dyrt för samma mängd. Ännu dyrare är det på ålderdoms
hemmen. Allra mest kostar det på servicehusen där det är ungefär tre gå
nger sä dyrt att producera 100 kacl som inom skolan (Boken om skolmat, 
1985). Man kan verkligen undra på vilka premisser dessa prioriteringar 
gjorts. Anser våra kommunalpolitiker att barnens och de äldres mat är 
betydligt viktigare än skolelevernas luncher?

I de olika målsättningar som trots allt finns hos en del kommuner finns 
det uppenbarligen både fel och brister. En stor och övergripande svaghet 
är att det inte sker någon kontinuerlig utvärdering hur verksamheten över
ensstämmer med målsättningen.

Bland de olika delmålen vore det önskvärt att kommunerna även tog ställning 
till följande faktorer: |
* Rätten att äta sig mättj
* Vilken eller vilka av dryckerna vatten, standard-, mellan- eller lätt
mjölk som ska serveras till lunchen.

* I vilken utsträckning färska grönsaker, frukt eller juice ska tillhanda
hållas.

* Vilken typ av bröd (hårt eller mjukt) och fett (smör eller någon typ av 
margarin) som ska serveras samt vid vilka tillfällen det kommer att fin
nas smörgåspålägg (ost, skinka, kaviar, leverpastej och liknande).

* Om man ska ha speciella matsalar för lärare och övrig personal.
* Beträffande miljön vore det önskvärt att det utarbetades riktlinjer 

för till exempel kötid, ljus, buller med mera. Dessutom är det viktigt 
att antalet platser i matsalarna anpassas till elevantalet.

Mycket talar för att det inom en nära framtid kommer en landsomfattande 
målsättning för skollunchen. Det är ännu oklart om den kommer att utformas 
som en frivillig rekomendation till landets kommuner eller om man väljer 
en hårdare linje och genom lagstiftning tvingar kommunerna att följa mål
dokumentet. Vid utarbetandet av sådana riktlinjer är det viktigt att man
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ej nöjer sig med att fastställa riktlinjer för matens närings- och energi
innehåll, utan att även övriga delmål typ miljöns beskaffenhet, schema
läggning, elevmedverkan med mera regleras. För att en sådan centralt fast
ställd målsättning ska bli effektiv krävs något slags kontrollsystem där 
det sker en koninuerlig utvärdering av skolmåltidsverksamheten.

EGNA REFLEXIONER

Avslutningsvis skulle vi vilja presentera några tankegångar som vuxit fram 
under arbetet med föreliggande studie.
I ett flertal tidigare utförda studier (Hoxell, P. Et al 1987)(Veisseh, I. 
1987) menar man att grunskoleelevernas dåliga matvanor till stor del be
ror på deras bristande kunskaper i frågor som berör kost och näring. Vi 
menar dock att dagens elever är mycket väl informerade om vikten av att 
äta en näringsmässigt väl sammansatt kost regelbundet. Orsaken till att 
många elever ändå äter för lite, äter fel eller helt hoppar över lunchen 
måste därför sökas på annat håll. Det vore kanske lättare att bryta denna 
negativa trend om eleverna handgripligt fick uppleva hur det känns att 
äta bra mat på rätt sätt. Om de dessutom via små och enkla försök upp
täckte att både den fysiska och psykiska prestationsförmågan påverkades 
possitivt kanske motivationen för att åstadkomma en förändring skulle 
öka.
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Konsumtion 
av skräp
mat ökarj^
STOCKHOLM (TT)
Matvanorna hos landets skolbarn 
kan vara betydligt sämre än vad 
som forskarna hittills har trott.

Upp till en tredjedel av elever
na i vissa kommuner hoppar pe
riodvis helt över skolmaten. En li
ka stor grupp tar si lite mat att 
det nästan inte märks på tall
riken.

Samtidigt rapporteras att upp 
till 13 procent av flickorna i års
kurs 8—9 helt hoppar över fru
kosten och att 24 procent i samma 
årskullar Inte äter någon middag.
Det framgår av pågående ännu 
opublicerade undersökningar 
som redovisades på ett semina
rium om barns kostvanor på Lä
karesällskapet på onsdagen.

Samtidigt som barnen äter för 
lite eller inte alls av skollunchen 
ökar konsumtionen av ”skräp
mat”, godis, kaffebröd etc. Det 
har medfört en alldeles för hög 
konsumtion av fett medan det 
viktiga intaget av kolhydrater blir 
eftersatt.

Bättre mat 
i Vindeln skolor
Serveringarna av skollunch eller 
mellanmål i Vindelnskolorna är 
en ren kommunal angelägenhet 
och helt och hållet en kommunal 
kostnad framhåller skolförvalt
ningen i en skrivelse till hemmen.
Anledningen till skrivelsen är en 
ambition som skolstyrelsen fram
fört att eleverna skall få en tred
jedel av dagens näringsbehov till
godosett i skolorna.

Detta mål når säkert också en 
majoritet av eleverna men visst 
finns det också ganska många 
som inte äter det som bjuds, des
sa elever får inte i sig 35 procent 
av sitt näringsbehov per dag i sko
lan.

Skolstyrelsen menar också att 
det är viktigt att eleverna äter av 
alla delar som ingår i skollunch
en. Först då får man i sig en allsi
dig och nä ringsriktig skollunch.
Skolstyrelsen kommer också ak
tivt att arbeta i de så kallade Väs- 
terbottensprojektet vars syfte 
främst är att göra västerbottning- 
en friskare. Bland annat skall fet
tet och saltet i maten minskas och 
vi skall äta mera fiberrik mat.

EGON LUNDSTRÖM

Bilaga 1

I hilft en nobbar- 
skolmåltider
■ Mer än hälften av de 
svenska skolbarnen hoppar 
över skollunchen en eller 
flera gånger i veckan. Det 
visar en undersökning som 
TV-programmet Barnjour
nalen har gjort bland 4000 
barn i åldern 12 till 14 år i 
120 kommuner över hela 
landet.

På frågan ”Hur ofta hop
par du över skolmaten?”, 
svarade 27 procent aldrig. 31 
procent svarade en gång i 
veckan, 16 procent hoppar 
över skolmaten två gånger i 
veckan.

På frågan ”Hur ofta ersät
ter du skolmaten med godis, 
chips eller liknande?”, sva
rade 55 procent aldrig, 31 
procent en gång i veckan 
medan 14 procent inte be
svarade frågan.

Livsmedelsverkets gene
raldirektör Arne Kardell är 
kritisk till skolmaten. Han 
säger till Barnjournalen att 
om kommunerna inte för
bättrar skolmåltiderna kan 
det bli lagstiftning om att 
skolmaten håller en viss 
kvalitet. (TT, Malmö)

Nordmalingselever äter 
lunchen i klassrummet
NORDMALING (VF)
Lunch i klassrummet har 
skolstyrelsen i Nordmaling be
slutat infora på försök för att 
minska trängsel och stress i 
den ordinarie matsalen. 
Skolstyrelsen föreslår också att 
Nordmalings IF flyttar sina 
bingokvällar från skolmatsalen 
till Oasen. Brist i städningen och 
för få toaletter anges som orsak.

Skolchefen Håkan Pettersson 
säger att man vill förbättra miljön 
för de yngsta eleverna genom att 
servera luncherna i deras klass
rum. I den ordinarie matsalen är 
det trångt och stimmigt vilken ger 
en olämplig miljö för de yngsta.

Anordningen som skall göras 
på försök anges dra marginella 
kostnader. Det rör sig om inköp 
av en transportvagn lite plast
tallrikar samt serveringshjälp 
med 0,5 timmar per dag utförd av 
lokalvårdaren.
# Flyttar bingon?
1 en skrivelse till fritidsnämnden 
föreslår skolstyrelsen att Nord
malings IF:s bingoarrangemang

flyttas från skolmatsalen till Oa
sen. Inledingen enligt skolchefen 
är bl a bristfällig städning efter 
bingokvällarna samt att det finns 
för få toaletter i matsalen.

Detta tar sig uttryck i all bingo- 
pbuliken ”går utanför väggen” 
vilket åtminstone vintertid ger si
na tydliga spår. Detta har på
talats av Hem- och skolaför
eningen och lärarkåren.

Skolstyrelsen har vidare be
slutat godkänna ritningsförslaget 
till utbyggnad av låg- och mel
lanstadiet. Byggnaden innebär 
en sammanbyggnad, musikloka
ler och grupprum. Byggstart be
räknas ske i januari nästa år och 
lokalerna skall var invignings- 
klara 1 augusti.

Vid utbyggnadennn minskas 
lekytorna på skolgården och där
för vill skolstyrelsen att tekniska 
avdelningen upprättar förslag på 
en total lösning av parkerings- 
frågorna för hela skolområdet 
och då med sikte på att bilparke
ringen vid trä- och metallslöjden 
flyttas.

GÖTE ERIKSON
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Bilaga 2
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Skolbespisning 
ska Studeras
■ Varför blir lugna elever 
sorrt förbytta när de kom
mer in i matsalen på skolan? 
Dä kan annars ordentliga 
tjejfer och killar kasta mat 
omkring sig och skälla på 
personalen. Hur kommer 
detslig?

Den frågan ska nu besva
ras av en undersökning i 
Halmstad. Forskaren Per- 
Arne Håkansson vid socio
logiska institutionen i Lund 
ska granska miljön under 
skolmåltiderna för 12 000 
barn i Halmstad.

Initiativet kommer från 
skolstyrelsen i Halmstad. 
Per-Arne Håkansson har i 
dagarna börjat studera oli
ka skolor. Han ska tala med 
elever, personal och lärare. 
Till våren kommer en rap
port med konkreta förslag 
på hur man kan förbättra 
situationen i skolbespis
ningarna.

Skolmåltiderna och lärama TX)

i Inrikes i

■ Pedagogi k professor Gerhard 
Nordlund leder en undersökning 
om skolmat och uttalar sig med 
anledning av detta i en artikel i 
DN 15/11.

Många av de problem som be
lyses i artikeln är viktiga att upp
märksamma och vissa åtgärds- 
förslag ar väl värda att tas på 
allvar. T ex alternativa rätter, 
salladsbord, egna tillagningskök 
och att verka för att få bort 
snabbmatställen i skolans närhet 
samt ta fasta på de förändrade 
kostvanorna i dagens samhälle.

Så långt är allt bra, men 
dessvärre gör sig Gerhard Nord
lunds skyldig till flera mycket 
grova sakfel.

1. Utläggningen av elevernas 
målstider bestäms inte av lärar
nas behov. Det som styr denna 
utläggning är i stället faktorer 
som bespisningslokalernas stor
lek och antal elever som ska ser
veras, elevernas behov av lediga

lärosalar, bespisningsporsonu- 
lens möjligheter att klara mat
serveringen, skolskjutsar som 
komprimerar totalschemat. Sam
ordningen mellan olika stadiers 
behov av mattider styr också 
måltidernas utläggning. Situatio
nen är olik vid varje enskild skol
enhet.

Det måste också konstateras 
att de förhållanden som skildras i 
huvudsak gäller större skolenhe
ter med stor belastning på be- 
spisningslokalen. På mänga 
mindre skolenheter uppfylls re
dan mycket av det Gerhard 
Nordlund föreslår.

2. Ingen lärare får gratis mat 
"bara för att man sitter med kol
legerna". Enligt de avtal som gäl
ler får lärare som utövar tillsyn 
över egen klass ersättning i form 
av fri skollunch. Tillsyn av elever 
är ett åliggande, och många lära
re kan därför inte själva bestäm
ma över sin lunch. De lärare som

matvanor 
har blivit sämre
Barns

ej utövar denna form av tillsyn 
betalar lunchkuponger i vanlig 
ordning.

Gerhard Nordlunds kategoris
ka uttalande, "Lärarna skall sitta 
i samma matsal som eleverna 
och äta samma mat", ska först 
bemötas med en motfråga: Vil
ken annan yrkesgrupp skulle ac
ceptera att under hela sitt yrkes
verksamma liv inte en enda gång 
ha chans att bestämma över sin 
egen lunch?

Förslaget står också i motsätt
ning till varje arbetstagares rätt 
till en egen måltidsrast. Menar 
Gerhard Nordlund att lärare ska 
undantas från denna självklara 
rättighet?

3. För oss lärare är det en am
bition att höja kvaliteten på allt 
som har med skollunchen att 
göra. Mätta elever är en förut
sättning för en god inlärningssi
tuation.

Kommunens politiker har 
ibland inte samma inställning till 
skollunchens betydelse, eftersom 
man ständigt sneglar på por- 
tionskostnader och är benägna 
att minska matkontot för att lös
göra pengar till andra ändamål.

Lärare på facklig kurs, 
Vännäs läger 

Birgitta Olsson 
Mats Jonsson 

Kerstin Olofsson 
Torlelf ögren 

Stig Strömberg

Av EVA-MARIA BENGTSON

Barnens matvanor i sko
lan försämrades fr&n 1980 
till 1985. Det visar under
sökningar i Malmö som 
genomförts av skolöverlä- 
kare Nils Borgfors:

Skolbarnen i årskurs 8 och 9 
fick drygt 40 procent av sitt ener
giintag från mellanmål, inklusive 
godis. Skollunchen gav bara 18 
procent av energiintaget, i stället 
för de rekommenderade 30 pro
centen.

I årskurs 5 och 6 hoppade un
gefär fem procent av flickorna 
över frukosten och åtta procent 
åt inte middag. I årskurs 8—9 var 
det Kl procent av flickorna som 
inte åt frukost och hela 18 pro
cent struntade i middagen.

Genomgående åt både pojkar 
och flickor på högstadiet för lite. 
Samtliga undersökta grupper åt 
alldeles för mycket fett och för 
lite kolhydrater.

Resultaten från malmöunder- 
sÖkningarna finns att läsa i se
naste numret av tidskriften Nut
rition som presenterades på 
Svenska Läkarsällskapet på ons
dagen med deltagare från skolöv
erstyrelsen och livsmedelsverket.

Malmöundersökningens resul
tat stämmer väl överens med en 
WHO- enkät som Annika Stran- 
dell, skolöverläkare på SÖ arbe
tat med.

- Upp till årskurs fem tycks 
skolan lyckas med att se till att 
några av dem som inte äter lagad 
mat till middag ändå gör det i 
skolan. När barnen blir äldre och 
självständigare släpper även 
dessa måltidsvanor, säger Anni
ka Strandell.

- Det räcker inte med att en
bart granska maten i skolan, an
ser Gerhard Nordlund, docent vid 
Pedagogiska institutet vid Umeå 
universitet. Man måste titta på 
barnens all måltider.

De som äter dåligt, i skolan är

ofta de som äter dåligt hemma 
också. Gerhard Nordlund leder 
forskningsnämndens stora un
dersökning om skolmåltiderna. 
En delrapport kan väntas i okto
ber.

- I årskurs 9 säger tio procent 
att de inte äter med sina föräld
rar någon gång under veckan, sä
ger Gerhard Nordlund. De äter 
inte med vuxna under skollun
chen heller. Efter skolan har de 
olika aktiviteter som gör de inte 
samlas med familjen kring mid
dagsbordet.

Att skolmaten handlar om be
tydligt mer än den mat som finns 
på tallriken, det är de flesta över
ens om i dag.

- Exakt samma mat kan be
skrivas som äcklig i en skola och 
god i en annan, säger Gerhard 
Nordlund.

Skolmaten handlar om miljö, 
attityder och frånvaro av stress, 
precis lika mycket som om pota
tis och korv. □

Skoll unchp^ 
hamnar 2fl/6 
på schemat
Från TT
GÖTEBORG. Skolluncherna ska 
schemaläggas. I framtiden ska 
lärarna äta tillsammans med 
sina elever.

Det sade skolminister Bengt 
Göransson när han på måndagen 
besökte Göteborg.

Skolministern avslöjade att 
han på torsdag ska ta det första 
steget mot schemalagda skollun- 
cher. Regeringen ska uppdra åt 
skolöverstyrelsen att utreda hur 
reformen rent praktiskt ska kun
na genomföras. □
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r engama racker inte
Varför kan inte eleverna i 
Matteus skftla få miisli till 
filmjölken eller kryddor 
på ett bord? Eller en extra 
sallad?

DN Konsument frågar 
Irma Ferenius, skolmål- 
tidsansvarig i Stockholms 
kommun.

- Pengarna räcker inte, sva
rar Irma Ferenius. Politikerna 
har gett oss 5:50 per portion till 
råvaror. Det räcker inte långt.

Stockholms kommun serverar 
skolmat åt 65000—70000 elever. 
De enskilda skolorna har ingen 
egen budget. Allt köps centralt.

- Nästa år får vi enligt bud
getförslaget 8 miljoner mer till

skolmaten. Det är ca 30 öre per 
portion och motsvarar precis 
kostnadsökningarna, läger Irma 
Ferenius

- Vi hoppas på att fi göra för
sök med skolmat pä eitreprenad 
nästa år i en skola o<h självbe
stämmande i en annan skola. 
Men än har inga beslulfattats. Ü

Sex kronor kostar råvarcirna
UMEÅ (VF)

Råvarukostnaden för en skol- 
lunch i Umeå kommun ligger på 
sex kronor per mål. Den faktiska 
kostnaden ligger på nitton kro
nor per lunch. I den faktiska 
kostnaden ingår råvarukost
naden, löner, adminstrations-

kostnader och transportkost
nader.

I Luleå kommun ligger råvaru
kostnaden på ca fyra kronor per 
lunch, medans priset i Kalix kom
mun ligger på ca fjorton kronor 
per lunch. Enligt Anna-Greta Er
landsson, ekonomiföreståndare 
på Umeå kommun, ligger kost

naden i Umeå vid den genom
snittliga kostnadsanivån för hela 
landet.

Enligt Anna-Greta Erlandsson 
kommer man inom Umeå kom
mun att införa ett tvårättssystem 
under vårterminen 1988. Detta 
kan till en början fördyra råva: 14 
kostnaden, enligt Erlandsson, o

kr

YÜM C
••7..Y..V. ■tejn

Dyra råvaror ger inte 
alltid den bästa maten
Är Överkalix fortfarande 
den kommun i Sverige 
som satsar mest på råva
rorna till skolmaten? De 
siffror som DN Konsu
ment samlat in tyder på 
det.

Den till ytan stora men till in
vånarantalet lilla kommunen har 
i flera år toppat anslagsligan när 
det gäller pengar till skolmaten. 
Här kostar råvarorna till varje 
portion i genomsnitt 7 kronor och 
74 öre. Hela kostnaden för skol
måltiden är 15.97 per portion.

- Att totalsiffran blir så låg 
beror på att vi har inkomster ock
så, säger skolkamrer Bernt Par- 
tanen. Eftersom vi är så bra på 
att laga mat i kommunen säljer vi 
lunchmat till några företag.

Duktiga kockor
Alla kommuner som DN Kon

sument ringt runt till framhåller 
det vanskliga i att jämföra ansla
gen mellan kommunerna.

Det är inte säkert att maten är

bättre eller godare i en kommun 
där kostnaderna är höga för rå
varorna.

Höga siffror kan bero på att 
man saknar tillagningskök i 
många skolor i en kommun. Då 
måste man köpa halvfabrikat och 
färdiglagad storköksmat vilket 
fördyrar. I stället kan man då ofta 
få lägre personalkostnader.

Men i en annan kommun kan
ske man har duktiga kokerskor 
som med relativt små medel la
gar god mat...

Våra största kommuner, 
Stockholm, Göteborg och Mal
mö,anslår bara fem kronor eller 
lite mer till råvaror. Men dessa 
kommuner kan få mycket för
månliga inköpspriser med tanke 
på de enorma kvantiteter mat 
man köper.

De siffror vi presenterar här 
gäller det budgeterade anslaget 
för råvaror under innevarande 
läsår. I vissa kommuner har man 
under året fått tilläggsanslag, vil
ket gör att siffrorna kan ligga lite 
högre än dem som vi har fått 
uppgift om. □

Skolmaten 
i landet
Här några exempel på hur 
mycket råvarorna till skolma
ten kostar i några av landets 
större kommuner.

Kommun
Livsmedel
kr/portion

Göteborg 5:29
Malmö 5:-
Norrköping 7:04
Västerås 6:38
Linköping 5:36
Karlstad 6:70
Jönköping 6:84
Gotland 6:07
Borås 5:35
Falun 5:-
Uppsala 6:40
Gävle 4:96
Sundsvall 7:~
Umeå 6:12
Överkalix 7:74
Luleå 4:68
Östersund 6:30

13 kr------------—------------
oo

12 kr

OO

11 kr ---------------
r-

10 kr oo

O
CA

9 kr

o
r-M

8 kr

»n VOOO oc 00 00 oc 00CA CA CA CA CA CA

De budgeterade skolmåltids- 
uns lagens utveckling.
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Tabell 3. Rekommendationer för nkollunch.

Tab fe. 3. Rek ommendati oru ioA 'School lunchen

Lågstadium 
7-9 år

ElementoJiy
cbatee*
7-9 i/£aA4

Mellan- och 
högstadium
10-12, 15-15
år
Medium and 
uppeA clauses 
10-12, 13-15 
yeaAA

Grundskola 
7-15 år

All cIclaaca 
7-15 yean*

Gymnasium,
vuxenstuderande
16-18, 19 år och 
äldre

High School, 
school foA adults 
16-1%, 19 yeaAJs 
and oldeA

Energi MJ
Energy

2,5-3,6 2/2-3,6 2,5-3,6 2,5-3,6

kcal 600-840 6OO-84O 600-840 600-840

Protein g 
pAotein

20-26 1 20-26* 20-261 20-261

Fett g
Fat

20-27 2 20-27' 20-272 20-272

Kolhydrat g 
CaAbohydAate

85-110* 85-115* 85-1153 Ö7-1153

Kalcium mg
Cat c tum

250 ro V
J1 O 250 250

Järn mg
lAon

4 6 6 6

Retinol ekv mg 
Retinol equiv.

0,3 0,3 0,3 0,3

Ti amin mg 
Thiamine

0,4 0,5 0,5 o,5

Riboflavin mg 
Riboflavin

0,5 0,5 0,5 0,5

Niacinekv mg 
Niacin equiv*

3 6 6 6

Vitamin mg
Vitamin

0,6 0,6 0,6 0,6

A f'k orb i n By ra mg 
Vitamin C

15 20 20 20

V) i am i n. P pg
Vi'amin- V

1,7 1,7 1,7 1,7

1 Mot svarar 13 en 
C oaa expend* to

’Mot:-varar 2S-}r

’Ml svarar 62-62 
friirsponrf6 to

/*;-(;i procent
/3 cent 0f total daily in hike

1 eii<; rpi procent
25 35 pcA ccn£ OjJ total daily intake

' c or: (;i procent
b? 62 pCA cent oi totat daily intake

376 Vår Föda 8-9/81
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Umeå Universitet 
Pedagogiska institutionen 
870826

Till.
Skolmåltidsansvarig i kommunen

Hejl

Som Du säkert har lagt marke till i massmedia så har skolmåltidsverksamheten ute 
i skolorna varit föremål för en hel del debatt. En del påståenden ar naturligtvis 
rikliga medan andra tenderar att ge en bild som kanske inte ar generell för landet i 
sin helhet Stora olikheter förekommer mellan kommuner och aven inom kommuner 
och mellan skolor .

Ett debattämne som förekommit och som åtminstone ar lika inom kommunen berör 
målsättningen angående skolmåltidsverksamheten. Den vet vi kan vara svår att 
hitta nedskriven i protokoll eller i verksamhetesplaner i vissa kommuner, medan 
den ar välformulerad och formellt antagen i andra. Hur ar det i Din kommun?

Jag förestår ett projekt som heter "Skolan och kosten" och som betalas av 
Forskningsrådsnämnden. I de kommuner som vi särskilt har intresserat oss för, har 
ovanstående amne varit av speciellt intresse. Nu undrar vi hur det ar i landet i 
övrigt?
Du hjälper oss i en viktig sak om Du försöker besvara nedanstående frågor och posta 
dem 1 det medföljande svarskuvertet inom en vecka.

TACK PA FÖRHAND!

Gerhard Nordlund 
Prof och projektledare
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I Hur lyder kommunens målsittning för skolmåltidsverkssm- 
heten? ( Skicka en kopia av den formulerade texten från protokoiiet 
i skolstyrelsen, kostgruppen elier var den nu finns)

2 Om den inte finns nedtecknad (se fr 1) - skriv kår kort vad du 
arbetar efter

3 1 vilken instans (t ex skolstyrelsen) ar den tagen ock når?

4 I vilka sammankang anvånds den ock kur?

3 Vad är Din åsikt om kommunens måldokument? 
År det något som Du saknar speciellt i det?

6 Slutligen - Når infördes skolmåltiden i Din kommun?

TACK f
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Vecka 36
Svensk husmanskost nästan hela veckan

må Korv Stroganoff, ris, råsallad, persilja, 
messmör
Falukorv i strimlor + tomatsås = korv stroga 
noff. Rätten tillhör svensk husmanskost, 
Fullkornsris till korvrätten (ej råris). 
Fullkornsris är lite gulare i färgen och är 
ej lika avskalat som det vanliga vita riset. 
Därför har fullkornsriset kvar mer vitaminer 
och mineralämnen och därmed nyttigare att 
äta, än vad det vita riset är.

ti

on

Potatisbullar, lingon, ost, rårivna morötter 
med juice
Potatisbullar, kroppkakor, palt och kams är 
rätter gjorda på mosad kokt eller riven rå 
potatis med olika variationer. Varje lands
ända har haft sin speciella typ. Potatis- 
bullar och kroppkakor är vanligast i mellers
ta och södra Sverige. Kams och palt som också 
innehåller kornmjöl ätes mest i norr.
Rårivna morötter med juice ger vitamin A som 
är bra för ögonen och C-vitamin mot förkyl
ningar.
Fiskfriletter, kall sås, potatis, citron, 
grönsallad
Friletter görs av en fisk som kallas guldlax. 
Guldlax är en liten laxfisk på ca 50 cm och 
lever på ca 1000 m havsdjup och kommer från 
Ishavet. Den kalla såsen är gjord på grädd- 
fil, filmjölk, tomatpuré, tomatketchup, 
senap, svartpeppar, salt, hackad lök, 
chilisås.
Köttfärslimpa, gräddsås, potatis, inlagd fäsk 
gurka, rå bit
En riktigt gammaldags rätt och här finns alla 
näringsämnen enligt matpyramiden. Basen är 
potatisen sen klättrar vi uppåt i pyramiden 
där grönsakerna finns och slutligen uppe på 
toppen på pyramiden hittar vi köttfärslimpan.



MÅLSÄTTNING 
fo'r Skolmdlfidcri Sod ert
Målsättningen skall vara att:

- lunchen skall ge 2‘>-'iO % av elevernas rekommen
derade dygnsbehov av energi orh näringsämnen

- sträva etter att laga sä mycket som möjligt frän 
färska och obehandlade livsmedel utan tillsatser

- servera bra och omväxlande råkost och frukt samt 
fiberrikt bröd

- den som så önskar skall - efter anmälan till sko
lan vid terminens början - kunna erhålla vegeta
risk kost

- ta tillvara den svenska matkulturen i olika delar 
av landet samt att med mat från olika länder öka 
förståelsen för .andra kulturer

- lära och vänja eleverna vid ett riktigt kosthåll 
samt följa Lgr 80:s intentioner att använda skol
måltiderna som läromedel i näring och miljö

- genom uppföljning av elevernas önskemål (matråd 
eller enkäter) anpassa matsedel och miljö så att 
stor hänsyn tas till dessa önskemål inom givna 
budgetramar

- stimulera vuxna (skolpersonal) på grundskolan 
att äta med eleverna

- rekommendera alla skolor att lägga schemat så 
att inte skollunchen serveras före kl 11.00

- fortlöpande förbättra och upprusta produktions- 
köken

- upprusta serveringsköken med värmerier, serve
ringsdiskar och termoboxar, samt förbättra 
diskfunktionerna

SÖDERTÄLJE KOMMUN
Skolmåltidssektionen
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LANDSKRONA KOMMUN 
Ekonomi kontoret

MÅLBESKRIVNING
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(

HUVUDPROGRAM: 6 Utbildning

PROGRAM: 62-63 Gemensamma stödanordningar

DELPROGRAM:621 Skolmåltider
MÅLBESKRIVNING - DELPROGRAMNIVA:

Budget 1988 
EFP 1989-1992

Lunchen skall ge eleverna 1/3 av dagsbehovet av energi 
och näring.

Det skall strävas efter att lagas så mycket mat från 
.grunden som möjligt.

Det skall strävas efter att lunchen aldrig serveras 
innan kl 11.00 och ej efter 12.30.

Det skall arbetas för att lunchen blir schemalagd.

Sträva efter att få 100 % deltagande till lunch.

Miljön i matsalarna skall utformas så att de blir så 
trivsamma och ombonade som möjligt för såväl elever som 
personal.

Matsalarna'skall vara anpassade till elevantalet.

Samarbetet skolledning-lärare-skolmåltidspersonal-ele- 
ver och föräldrar skall vara så öppet och positivt som 
möjligt, för att eleven skall få den rätta inställning
en till skolmaten.

Läroplanens - Lgr 80 - avsikter att använda skolmålti
derna som läromedel i näring, miljö och ekonomi skall 
följas.

Varje skolenhet och varje enskilt tillagningskök skall 
beredas möjlighet att lokalt utforma måltidsverksamhe- 
ten.

Specialkost tillhandahålles den som av religiösa eller 
medicinska skäl icke kan förtära den kost som erbjudes.



ARBETSRAPPORTER FRÄN PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN UMEÅ 
UNIVERSITET

Tidigare i denna serie utgivna rapporter:

1984

1. FORSKNING OM IDROTTSLEDARE - En litteraturstudie av nordisk 
forskning om manliga och kvinnliga idrottsledare.
Per-Olof Granström och Eva Olofsson.

2. FORSKNING OM IDROTTSFÖRENINGAR - En litteraturstudie av nor
disk forskning om idrottsföreningar.
Per-Olof Granström och Eva Olofsson.

3. IDROTTENS FÖRENINGSLEDARE - En enkätstudie bland ledare i 29 
idrottsföreningar.
Per-Olof Granström och Eva Olofsson.

4. UNDERVISNINGEN OM ARBETSLIVET PÅ VISSA YRKESFÖRBEREDAN- 
DE OCH TEORETISKA GYMNASIESKOLELINJER. En intervjuundersök
ning bland lärare.
Ingrid Sandström.

5. WORD COMPREHENSION - settheoretic or nettheoretic formulation. 
Jarl Backman.

6. A MODEL FOR INITIAL COMPREHENSION OF TEXT INFORMATION. 
Jarl Backman.

7. FORSKNINGSÖVERSIKT RÖRANDE UTBILDNINGSPLANERING. En 
litteraturgranskning.
Joel Wikström.

8. PROCESSER I TEXTFÖRSTÅELSE.
Jarl Backman.

9. SEGMENTERING OCH KOHERENSKOPPLING SOM GRUNDPROCESSER 
I EN MODELL FÖR TEXTFÖRSTÅELSE.
Jarl Backman.

10. UTBILDNINGSPLANERING OCH RESURSFÖRDELNING PÅ KOMMUNAL 
NIVÅ. Grundskola.
Joel Wikström.

11. INITIAL OCH REPRODUKTIV FÖRSTÅELSE VID LÄSNING AV BRUKS- 
TEXTER.
Jarl Backman.



12. PROGNOS AV FRAMGÅNG I HÖGRE STUDIER, METODER OCH PROB
LEM. En rapport inom projektet "Antagningssystemets effektivitet och 
prognosförmåga.
Sten Henrysson.

13. STUDENTERNA OCH ANTAGNINGEN TILL HÖGSKOLAN. INTERV3UER 
MED LÄRARE INOM GRUNDUTBILDNINGEN. En rapport inom projek
tet "Antagningssystemets effektivitet och prognosförmåga".
Sten Henrysson.

14. VARFÖR SLUTAR IDROTTSLEDARE? - En enkät och intervjustudie 
bland ledare i 26 idrottsföreningar.
Per-Olof Granström.

15. EN GENOMGÅNG AV SVENSK FORSKNING MED INRIKTNING PÄ LÅG
STADIET OCH ÖVERGÅNGEN FÖRSKOLA-LÅGSTADIUM 1970-83. 
Barbro Åhman.

16. NÅGOT OM FACKLIGA ORGANISATIONERS OCH SKOLÖVERSTYREL
SENS SYN PÅ SKOLA, ARBETE OCH KOPPLINGEN SKOLA-ARBETS
LIV.
Annica 3acobsson.

17. "ALLA DESSA BARNEN". Sågverksepoken och folkskolans historia i 
Skön 1850-1919.
Christina Florin och Ulla 3ohansson.

18. POÄNGSÄTTNING AV RELEVANT ARBETSLIVSERFARENHET. En rap
port inom projektet "Antagningssystemets effektivitet och prognosför
måga".
Sara Henrysson och Sten Henrysson.

19. LÅGSTADIESATSNINGEN 1983/84. En kartläggning.
Margitta Schelin.

20. HÖGSKOLEUTBILDNING, YRKESKARRIÄR OCH FAMIL3EMÖNSTER. 
Kvinnor från tjänstemannamiljö berättar.
Yvonne Andersson och Inga Elgqvist-Saltzman.

21. MERITVÄRDERING OCH STUDIEPROGNOS. Några undersökningar av 
antagningssystemets effekter.
Sten Henrysson, Monika Kriström och Anders Lexelius.

22. LÄSFÖRSTÅELSE SOM FUNKTION AV SUB3EKTIVT INDUCERADE 
VARIATIONER I LÄSHASTIGHET.
Jarl Backman.



1985

23. LÅGSTADIESATSNINGEN 1984/85. En kartläggning av lokala projekt. 
Margitta Schelin.

24. KOSTVANOR OCH KOSTINTAG RELATERAT TILL PRESTATION, BE
TEENDE OCH HÄLSA. En kunskapsöversikt med tonvikt på skolbarn av
seende metod och resultat.
Gerhard Nordlund.

25. LÅGSTADIESATSNINGEN. Beskrivning av nio lokalt initierade projekt. 
Karin Rönnerman.

1986

26. MATEMATIK - Är det; någonting för kvinnor?
Else-Marie Staberg.

27. LÅGSTADIESATSNINGEN 1985/86. En kartläggning av lokala projekt. 
Margitta Schelin. j.

28. TVÅ RAPPORTER OM SPECIALLÄRARUTBILDNING. Specialläraren 
under utbildning och i arbete. Speciallärarutbildning igår, idag och 
kanske i morgon.
Torsten Edqvist.

29. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet 
under läsåret 1985/86 vid tre fallstudieskolor i den norra högskole- 
regionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar. [

30. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING. j
En beskrivning av ett samordningsförsök mellan gymnasieskola och 
KomVux i Ånge kommun.
Christer Jonsson.

31. DEN SVENSKA SAMESKOLANS HISTORIA.
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