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ABSTRACT

Syftet med projektet Skolan och Kosten har varit att utifrån en 
kartläggning och analys av kommunernas och skolornas målsättning eller 
viljeinriktning belysa elevernas matsituation i landet i allmänhet och 
betydelsen av skol luncherna i synnerhet. Vidare att kartlägga hur och vad 
eleverna äter samt synliggöra de elever som avstår från skolmåltiden och 
varför man gör det. Totalt har 78 klasser på högstadiet fördelade på 11 
kommuner och 7 län deltagit i undersökningen. De instrument som används 
i undersökningen har utgjorts av enkäter, intervjuer, dagböcker, check
listor, observationer och fotografering. I Skellefteå kommun deltog två 
högstadieskolor, Kanalskolan i Skellefteå och Bureåskolan i Bureå, med 
totalt 150 elever och 140 föräldrar. Under en utvald vecka har allt vad 
eleverna stoppat i sig registrerats. Förutom omfattande enkätfrågor till 
elever och föräldrar om bl a måltidsmönster och attityder till kost i vid 
bemärkelse så har inom kommunen skolstyrelsens ordförande', kostansvarig 
föreståndare, skoldirektör och skolkamrer intervjuats. IntervjuerNtar också 
skett ute på skolorna med rektorer, lärare, kökspersonal och skolsköterska. 
Resultaten visade bl a att nästan 44 procent av eleverna åt i genomsnitt 
ingenting eller endast en liten portion av huvudrätten. De dagar som 
icke-populär mat serverades ökade siffran till mellan 65-70 procent. Den 
uteblivna huvudrätten kompenserades i huvudsak genom att man åt sallad 
och/eller smörgås och mjölk eller att man gick till närbelägna kiosker och 
hamburgerrestauranger. Undersökningen pekar också på betydelsen av en 
utförlig målbeskrivning för skolmåltidsverksamheten, en utförlig budgete
ring och redovisning, betydelsen av schemaläggningen samt den yttre och 
inre miljön.

Medel för genomförandet av projektet har tillhandahållits av 
Forskningsrådsnämnden (FRN)
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UNDERSÖKNINGEN SKOLAN OCH KOSTEN

BAKGRUND

Forskningsrådsnämnden tillsatte 1978 en arbetsgrupp med uppgift att ge 
en översikt av kunskapsläget inom området livsmedelsproduktion, 
konsumtion och kostvanor, att bedöma behovet av ytterligare forskning 

samt att föreslå riktlinjer för forskningsverksamheten inom området. 
Arbetsgruppen framlade under våren 1980 sitt förslag till forsknings
områden i skriften "Maten, makten och människan" (1987).

I rapporten konstaterades bl a:

"att forskningens omfattning inom olika led av livsmedelskedjan inte 
stod i någon rimlig proportion till deras ekonomiska betydelse eller 
arbetsintensitet
att forskningsinsatserna föreföll rapsodiska, saknade ett övergripande 
perspektiv och inte utgjorde byggstenar i en integrerad helhetsbild av 
hela livsmedelskedjans funktion och matens totala fysiologiska, 
sociala och ekonomiska betydelse" (Lindahl-Kiessling, 1986, s 10).

Statliga forskningspengar gick framför allt till primärproduktionen, en del 
till förädling, men mycket litet till distribution och handel. Om den 
största sektorn, dvs de enskilda hushållens mathållning, forskades allra 
minst. Därför dominerade också biologisk-teknisk forskning medan 
beteende- och samhällsvetenskaplig forskning saknades. Arbetsgruppen 
kunde också i sin forskningsinventering visa att det saknas kunskaper om 
våra konsumtionsvanor utifrån sociala aspekter, kanske framför allt 
sociologiska, pedagogiska och kulturgeografiska erfarenheter. Det finns 
uppenbara historiska skäl till dessa skevheter och förhållandet tycktes 
vara detsamma överallt.
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Utredningsgruppen framhöll följande forskningsområden som angelägna:

Livsmedelskonsumtionen i historisk belysning 
Metodik för kostundersökningar 
Mat som social faktor 
Kost och hälsa
Framtida konsumtions- och produktionssystem 
Samhällspolitik på livsmedelsområdet.

Inom de närmast följande åren kom vissa projekt att initieras inom de tre 
förstnämnda temana. Inom temat Kost och Hälsa, som så småningom kom 
igång, bedömdes tre huvudområden som intressanta nämligen:

att studera fysiologiska konsekvenser av livsmedelsvalet, främst 
avseende det totala näringsinnehållet och samspelet mellan olika 
faktorer i kosten

att undersöka kostbehandling av sjukdomar och sjukdomstillstånd, i 
första hand sekundärprevention

att studera måltidsordningen och dess betydelse för hälsotillståndet. 
Här växte tre övergripande projekt fram. Ett kom att röra oregel
bundna måltider med inriktning på skiftesarbetare, ett annat 
behandlade måltiderna i ett historiskt perspektiv och det tredje kom 
att röra skolmåltider.

SKOLMÅLTIDEN - EN KORT TILLBAKABLICK 

Bespisning av fattiga skolbarn

Det är svårt att hitta källor som dokumenterar en tidig verksamhet med 
syftet att från skolans sida tillhandahålla mat under skoldagen åt elever 
och lärare. För flertalet löstes problemet förmodligen med en egen 
medhavd matsäck eller, om avståndet tillät genom ett besök i hemmet 
under frukost/lunchrast. Många anpassade sig säkert till att vara utan mat 
under skoldagen.
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Ser man till förhållandena inom folkskolan för ca 100 år sedan, så 
präglades all verksamhet av knappa resurser avseende lokaler, läromedel, 
lärarlöner och annat. 1 storstäderna uppstod extra stora problem på grund 
av den snabbt växande befolkningen av framför allt industriarbetare. För 
att klara de stora barnkullarna tvingades man vid flera folkskolor t ex i 
Stockholm att dubblera undervisningen och komprimera skoldagen för 
eleverna. Då användes skolsalarna dels till förmiddagsläsning med en 

klass, dels till eftermiddagsläsning med en annan klass.

På landsbygden var det vanligt att tillämpa deltidsläsning, vilket för 
eleverna innebar skolgång varannan skoldag eller varannan termin.

Flertalet barn i folkskolan kom också från fattiga hem med små resurser 
och stor trångboddhet. Vid det allmänna folkskollärarmötet 1893 påtalade 
förste läraren A. Lydén Malmö, att ingenting hindrar skolans arbete mer 
än fattigdomen i samhället.

"Man måste å ena sidan söka upprätthålla folkskolestadgans 
auktoritet, men man kan å andra sidan icke tvinga nakna eller 
svältande barn till skolan... Folkskolan får arbeta med massor af barn, 
som redan från vaggan för att ej säga moderlivet lidit brist på 
kroppslig näring, barn, som börja med att dia af umbäranden och av 
mödor förtorkade bröst och redan vid några månaders ålder få 
uppehålla sina arma lif med svagdricka eller separerad mjölk, och som 
sedan få uppväxa vid den knappaste och oändamålsenligaste kost, barn 
som veckor, ja, månader igenom aldrig få äta sig mätta. Med bristen 
på lämplig föda är oftast förenad vanvård, dåliga bostäder och 
otillräcklig beklädnad. Alla medicinska auktoriteter äro ense om att 
otillräcklig näring och olämpliga lefnadsförhållanden i öfrigt under 
barnaåren hämma såväl den andliga som kroppsliga utvecklingen, då. 
de materiella villkoren för intelligensens utveckling saknas'1.

Den "välgörenhetsform" som denne lärare anser framför allt bör komma 
ifråga är bespisning av de fattigas barn via enkla skolkök.

Skolkök för bespisning - och undervisning

En form av bespisningsverksamhet hade i viss utsträckning ägt rum i 
Stockholm redan från 1880-talets början (Halling 1986). I flera av stadens 
folkskolor anordnades middagsservering för de fattigaste skolbarnen. Kost-
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naderna täcktes av den allmänna fattigvården, av församlingarna och 
genom privata donationer.

Maten hämtades från ett av de ångkök som i fattigvårdens regi ordnade 
bespisning för stadens fattiga. När den verksamheten lades ner, mot slutet 
av 1880-talet, öppnades i Nikolai folkskola i Storkyrkoförsamlingen det 
första egentliga skolköket med uppgiften att laga mat till skolans elever.

Detta kom också att bli starten för den första undervisningen i Stockholm 
i huslig ekonomi för flickor inom folkskolan. Flickor från de högsta 
klasserna fick nämligen viss undervisning för att kunna hjälpa till med 
matlagningen. Skolkök som på liknande sätt tillgodosåg det kombinerade 
behovet av undervisning och bespisning tillkom efterhand vid alltfler 
folkskolor i landet.

Den kombinerade modellen med skolkök för undervisning och bespisning 
fick dock aldrig något egentligt genomslag. Särskilt från de utbildade 
skolkökslärarinnornas sida påtalades den ensidiga inriktningen och 
storskaligheten i bespisningsfunktionen. Matlagningen begränsades till ett 
fåtal typrätter och skedde inte i en skala som kunde tillämpas på 
hemförhållanden.

I riksdagen 1906 blev debatten livlig i frågan om att fä ta emot skolbarn 
eller ej till bespisning i samband med undervisning i huslig ekonomi. En 
kompromisslösning, som begränsade antalet matgäster till samma antal 
som elevgruppen i huslig ekonomi, tillämpades tills sammankopplingen 
efterhand helt försvann.

Betecknande för skolmåltidsverksamheten är från början de lokala 
initiativen och lösningarna. Så t ex var det i Göteborg aldrig aktuellt att 
sammankoppla skolbespisning för behövande elever med undervisningen i 
huslig ekonomi. Här var det en fristående organisation, "Föreningen för 
anordnande av bespisning och skollovsverksamhet" som stod som 
initiativtagare.
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Statsbidrag till skolmåltidsverksamhet

Under det första världskriget intensifierades skolmåltidsverksamheten 
främst i städerna (Herlitz, 1961).

I mitten av 1930-talet började man från statens sida alltmer uppmärk
samma näringsstandarden i vårt land, inte minst bland skolungdomen. 1936 
års befolkningskommission (SOU 1938:6) påtalade vissa brister som främst 
orsakade av fattigdom men också av okunnighet om betydelsen av en 
tillräckligt riklig och lämpligt sammansatt kost. Ett förslag från 
kommissionen var att skolornas elever varje dag skulle få en lämpligt 
sammansatt skolmåltid. I första hand gällde det folkskolans och 
fortsättningsskolans elever.

Från budgetåret 1937/38 började staten därför ge bidrag till bespisnings- 
verksamheten. För att erhålla bidrag skulle dock vissa förutsättningar 
gälla:

dels att inom distriktet behov av sådan bespisning föreligger med 
hönsyn till rådande arbetslöshet, antalet barnrika familjer med 
sörskilt låg inkomst, antalet barn med långa skolvögar eller annan 
jömförlig omstöndighet, dels och att distriktet med hönsyn till det 
kommunala skattetrycket ör i behov av statsbidrag till bestridande av 
nömnda kostnader eller på grund av sörskilda omständigheter finnes 
böra erhålla sådant bidrag" (Kungl. Maj:ts kungörelse angående 
statsbidrag till anordnande av skolbarnsbespisning 1939:170).

Här hänvisas också till anvisningar om skolmåltiden som skolöverstyrelsen 
i samråd med Medicinalstyrelsen kommer att utfärda.

Första året 1937/38 uppgick statsbidraget till 200 000 kr och var främst 
avsett för barn på landsbygden. År 1942/43 ökades anslaget under trycket 
av förhållandena på näringsfronten under andra världskriget till 1000 000 
kr. 1945/46 uppgick anslagen till 3000 000 kr.
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Befolkningsutredningen - nya bidragsbestämmelser

1941 års befolkningsutredning fick uppdraget att fortsätta arbetet med 
skolmåltidernas framtida utformning. För att utredningsarbetet skulle 
utföras med största möjliga sakkunskap tillsattes en särskild social- 
pedagogisk delegation. Betänkandet lades fram 1945 (SOU 1945:47). 
Förslagen, som godtogs av riksdagen, började gälla från 1946/47. För att 
skolmåltiden skulle ges fullt statsbidrag (50 öre per måltid) måste den 
bestå av en varm lagad rätt samt mjölk, smör och bröd. Under en 
övergångstid kunde med lägre statsbidrag i stället få serveras s k 
Oslofrukost, bestående av mjölk, smörgås, råa grönsaker och frukt. Få 
samma villkor kunde också gröt/vällingfrukost få serveras. Alla barn som 
önskade skulle få delta i måltiden utan kostnad. Något obligatorium 
gällde inte, däremot påpekas:

"att statsunderstödd bambespisning i första hand bör stå öppen för 
barn med lång skolväg, klena eller sjuka barn, barn från hem med svag 
ekonomisk ställning samt barn, vilka eljest icke kunna under 
frukostrasten erhålla en ur näringssynpunkt fullgod måltid i sina hem" 
(SOU 1945:47, s 12).

Näringsstandard

I betänkandet (SOU 1945:47) sägs att skolmåltiden börge eleverna en 
tredjedel av deras dagliga kaloribehov, i genomsnitt för elever i folk- och 
fortsättningsskolan (7-15 år) beräknades 800 kcal. Resterande tvä 
tredjedelar borde barnen få genom måltiderna i hemmen. Beträffande 
kvaliteten ville man ställa ännu högre krav. Man befarade att barnen inte 
alltid genom måltiderna i hemmen fick två tredjedelar av vissa 
näringsämnen. Därför uppställdes som mål att skolmåltiden skulle 
innehålla hälften av dagsbehovet av dessa ämnen, nämligen:
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Äggvita (protein) 32,0g
Kalcium 0,4g
Fosfor 0,8g
Järn 7,0mg
A-vitamin 1200 l.E
B-vitamin (tiamin) 0,5mg
C-vitamin 25mg

De matsedelsförslag som Skolöverstyrelsen utarbetade i samråd med 
Medicinalstyrelsen och Statens institut för folkhälsan motsvarade till att 
börja med befolkningsutredningens rekommendationer.

Virgin (1970) påpekar att det snart visade sig olämpligt med bara en serie 
näringsnormer för så olika åldrar. Det var även vissa svårigheter att 
sammanställa matsedlar som, samtidigt som de gav en tredjedel av 
kalorierna innehöll hälften av en rad näringsämnen och dessutom 
uppskattades av eleverna.

1964 utfärdades omarbetade rekommendationer av Skolöverstyrelsen och 
Statens institut för folkhälsan. Enligt dessa beräknades att eleverna 
genom skolmåltiden skulle få 35 procent av det dagliga behovet av 
kalorier och viktiga näringsämnen. Tabell 1 visar sammanställningar med 
rekommenderade normer för olika skolstadier.

Tabell 1. Rekommendationer avseende önskvärd tillförsel av kalorier och 
vissa näringsämnen med skolmåltiden.

KUNGL. SKOLÖVERSTYRELSEN 
Juni 1964
Skolöverstyrelsens och Stutens institut för folkhälsans rekommendationer avseende önskvärd tillförsel av kalorier och vissa näringsämnen med skolmAltiddn.

Alder Kalorier Aggvita
g

Fett’)
8

Kalcium
mg

Järn
mg

A-vitamin
1 En)

Tiamin
mg

Riboflavin
mg

Askorbinsyra
mg

Dynnsrckommendation
Barn ............................... 6—9 2100 52 56—79 800 12 2100 0,80 1,30 60
Pojkar ........................... 9—12 2400 60 65—90 1100 15 2700 1,00 1,40 70

12—15 3000 75 80—113 1400 15 3000 1,20 1,80 80
15—18 3400 85 91—128 1400 15 3000 1.40 2,00 80

Flickor ........................... 9—12 2200 55 59—83 1100 15 2700 0,90 1,30 80
12—15 2500 62 67—94 1300 15 3000 1,00 1.50 80
15—18 2300 58 62—417 1300 15 3000 0,90 1,30 70

Skolmåltider*)
35 3 av dygmrekommen- 
da t inner
1 Lågstadium ............... 7—9 740 18 20—28 280 4 740 0,3 0,5 21
II Låg* och mellansta

dium ........................... 7—12 810 20 22—30 390 5 950 0.3 0,5 26
Ill Högstadium .......... 12-15 960 24 26—36 470 5 1050 0,4 0,6 28
IV Kackskole . gymnasic- 

och yrke*sk<4e*tadtum 15—18 1000 25 27—37 470 5 1050 0,4 0.6 26
'Medelvärde for ikol mållid 
for alla stadier inom grand- 
skolan . ............................. 830 21 23—31 380 5 910 0.3 0,5 25
M Enlift (utkhktiininsiiiuirt hör fettet utföra 25—htifM 35 procent — «v totalkatoricma.

Rekommendationer kr angivna untler förutskitnlnf »tt det finns lika månfa flickor som pojkar i varje stadium. 
*j 1 L Internationella enheter.
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Omfattning

Som framgått kom den tidigaste skolmåltidsverksamheten igång huvudsak
ligen i städerna. Att det länge var en verksamhet av ganska blygsam 
omfattning torde stå klart, i varje fall sett till det totala antalet 
bespisade skolelever i landet. Under de första verksamhetsåren kring 
sekelskiftet levde dessutom den övervägande delen av befolkningen på 
landsbygden (ca 70 procent år 1900).

I SOU 1945:47 redovisas statistik för att ge en bakgrund och för att belysa 
aktuella förhållanden. Med utgångspunkt år 1930 redovisas omfattningen 
och utvecklingen av skolmåltidsverksamheten fram till 1943.

1930/31 1935/36 1940/41 ht 1943

Andel bespisade elever 3% 6% 13% 15%

Verksamheten är ingalunda entydig. Så t ex finns stora variationer i hur 
många bespisningsdagar som förekommit under läsåret i olika distrikt. Det 
är mycket ovanligt med daglig bespisning. Flertalet barn åt gratis (ht 
1943), men ca 20 procent betalade helt eller med nedsatt avgift.

Det är också stora skillnader i omfattning när man ser till olika delar av 
landet. Förutom i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är det 
framför allt Norrbottens och Västernorrlands län som ligger särskilt högt 
med 62 respektive 41 procent bespisade elever. I Norrbotten äter samtliga 
elever gratis.

Av sammanställningen i figur 1 framgår skillnaden i omfattning över hela 
landet (SOU 1945:47, s 62).
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Antalet gratis och mot betalning bespisade samt 
^ icke bespisade folkskolebarn, länsvis, hösten 1943.

I TUSENTAL 
SSr—

Figur J. Antalet gratis och mot betalning bespisade samt icke bespisade 
folkskolebarn, länsvis, hösten 1943.

Statliga bidrag utgick för uppbyggnaden av skolmåltidsverksamheten 
under åren 1946-1966/67. Därefter utgick statliga bidrag endast för 
skolmåltidslokaler fram till 1981 då hela verksamheten blev en lokalt 
kommunal angelägenhet. Av figur 2 nedan framgår hur skolmåltidsverk
samheten vuxit från cirka 140 000 deltagare läsåret 1946/47 till cirka 
950 000 läsåret 1966/67.
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Figur 2. Antalet elever vid skolorna i landet samt antalet deltagare i 
skolmåltiderna (Virgin 1970).

Kurvan visar det totala antalet elever i de olika under perioden växlande 
skolformerna i landet (som t ex folkskolor, fortsättningsskolor, försöks
skolor, grundskolor, statliga läroverk, högre kommunala skolor, enskilda 
skolor med samma utbildningsnivå, seminariernas och lärarhögskolornas 
övningsskolor). Däremot finns inte i dessa siffror antalet elever vid 
yrkesskolor med heldagsundervisning. Av dessa fick cirka 16 500 skolmål
tider år 1963/64 (Virgin, 1970).
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Figur 3 visar de totala driftkostnaderna för skolmåltider i den utsträck
ning man känner till dem. Med driftkostnader menas utgifter för mat, 
personal, tvätt- och rengöringsmedel, elström för matens tillredning samt 
frakter, där sådana förekommer. Den starka ökningen av totalkostnaderna 
förklaras dels av det ökade antalet elever, dels av stegrade kostnader per 
portion för skolmåltiderna. Några siffror kan nämnas; 19^6/47 var det 60 
öre eller därunder i flertalet kommuner. 1951/52 var medelkostnaden 88 
öre, 1956/57 1.00 kr, 1961/62 1.20 kroch 1965/66 1.67 kr.

Mityonor Kronor

. TotilftdrtfUuMiiiAdir

Kornmunnma# kottnodnr

Figur 3 Driftkostnaderna för
skolmåltiderna i kronor 
(Virgin 1970).

Pro**«!

KontmunomM dol

Figur 4. Statens resp. kommunernas 
del av driftkostnaderna för 
skolmåltider i procent 
(Virgin 1970).
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Av figur 4 ovan framgår i procent hur kostnaderna under perioden 
1946-1966 fördelade sig på staten och kommunerna. Fr o m läsåret 
1966/67 utgick som tidigare nämnts helt det statliga bidragen.

Utvecklingen efter år 1966

Kungl. Majrts kungörelse 1946 om statsbidrag för anordnande av 
skolmåltid blev givetvis avgörande för framväxten av verksamheten vid 
landets skolor, även om bestämmelsen inte innebar någon skyldighet från 
kommunens sida att anordna skolmåltider.

Det kommunala inflytandet fick efterhand andra förutsättningar i och 
med den nya kommunindelningen. Vid den första kommunindelnings- 
reformen 1952 fanns ca 2500 kommuner i landet, de flesta små. När 
reformen var helt genomförd, i början av 1970-talet, hade antalet 
kommuner minskat till 284, flertalet mycket stora, med påtagliga 
konsekvenser för skolmåltidsverksamheten vad beträffar t ex rationalise
ring och centralisering av verksamheten.

Efter 20 år och ett antal revideringar upphörde bestämmelsen om 
statsbidrag att gälla. Från 1 jan 1966 är verksamheten en helt kommunal 
angelägenhet. Trots detta har staten via normer och rekommendationer 
hela tiden haft ett stort inflytande, framför allt avseende lokaler och 
näringsstandard. Sålunda gällde SÖ:s normer för lokaler (som var kopplade 
till statsbidrag för byggande) fram till 1981.

Näringsrekommendationerna från SÖ och Folkhälsan från 1964 övergick i 
praktiken till Livsmedelsverket från 1981.

Utvecklingen av skolmåltiderna fortsatte i stadig takt. Mot slutet av 
1960-talet saknade dock fortfarande ca 90 000 elever möjlighet att 
regelbundet äta lagad mat i skolan. Inte förrän 1973/74 var skolmåltids
verksamheten helt genomförd i samtliga kommuner i landet. (Se figur 5).
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1) I "antalet elever" ingår elever från grundskolan, särskolan, gymnasiet, 
folkhögskolan, lärarutbildningen och AMU.

Figur 5. Utveckling av skolmåltiderna under perioden 1966-1986.

Vid planeringen av skolmåltiderna har det beräknade bortfallet - eller 
icke ätande elever varierat över år. Enligt redovisningar från Institutet för 
Storhushållens rationalisering (ISR) har följande beräkningsgrunder gällt: 
Före 1973 gällde antalet anmälda elever som underlag, efter 1973 och 
fram tom 1978 beräknade man ca 10% bortfall. Fr o m 1979 och fyra till 
fem år framåt beräknade man att endast 5% av grundskoleeleverna inte 
utnyttja de skolluncherna.
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I gymnasiet uppskattade man motsvarande siffra till ca 30%.

Enligt den senaste redovisningen, 1985, beräknades att 10% av eleverna i 
grundskolan inte regelbundet utnyttjar skolmåltiderna. I gymnasieskolan 
uppskattades bortfallet till hela 25%. Inom övriga skolväsendet (exkl 
folkhögskolor) beräknades ett bortfall på 15%.

ISR har också fört viss statistik över kostnaderna/dagsportion (måltid). I 
tabell 2 framgår kostnaderna för livsmedel per portion under en 
tioårsperiod där ingen hänsyn tagits till inflationen under motsvarande 
period.

Tabell 2. Medelvärdet av livsmedelskostnaderna under åren 1975-1985 för 
elever i kommunala skolväsendet. (Ingen korrigering för infla
tionen).

Är Kostnad/dagsportion Årskostnad - Livsmedel 
(fast penningvärde)

1975 2:20
1977 2:70 524.124.000
1979 3:10 635.417.000
1981 3:60 748.678.000
1983 4:50 933.168.000
1985 5:50 1.099.773.000

Svenska kommunförbundet fick från 1968 ett påtagligt inflytande över 
verksamheten. Detta år utgav nämligen Kommunförbundet i samverkan 
med SÖ och ISR en handbok för organisationsfrågor inom skolmåltids- 
verksamheten med titeln "Mat i skolan". Syftet var att åstadkomma en så 
heltäckande bild som möjligt av problematiken kring planering, utform
ning och uppbyggnad av skolmåltidsverksamheten. Handboken fick en stor 
spridning i landets kommuner, men upplagan är sedan länge utgången.
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Mycket har också hänt efter 1968. Förändringarna kan hänföras till olika 
nivåer, t ex strukturomvandlingen i samhället som fortsatt efter 1968 och 
som t ex medfört stor inflyttning lokalt från landsbygd till tätort, men 
även regionalt från hela landet till storstadsområdena.

Förändringarna inom skolan har organisatoriskt inneburit grundskole- 
reformens totala genomslag. Det dröjde dock in på 1970-talet innan alla 
kommunerna hade avvecklat de sista resterna av folkskola och realskola 
och slussat in alla elever till den nioåriga grundskolan. Gymnasiereformen 
från 1971 innebar också en omvälvning av ungdomsskolan.

Nya skolor som byggdes under 1970-talet fick inte sällan små och 
sparsamt utrustade kök. Detta för att man förutsattes få varm mat från 
centralkök eller färdig mat från livsmedelsindustrin.

Sett till de enskilda hushållen, till familje- och hemsituationen, så har det 
också skett betydande förändringar, inte minst i antalet förvärvsarbetande 
kvinnor. I allt fler familjer förvärvsarbetar båda föräldrarna, i enförälder- 
familjerna är det närmast en självklarhet. Allmänt sett kan detta antas 
ställa större krav på skolmåltiden, särskilt i de fall familjerna inte äter 
något gemensamt kvällsmål.

På grund av låglönesatsningen och införande av månadslön (1975) skedde 
en kraftig löneutveckling för skolmåltidspersonal under 1970-talet. 
Samtidigt ökade livsmedelspriserna förhållandevis måttligt. Detta innebar 
tillsammans med rationaliseringar och utvecklingen inom livsmedels
industrin att tillagning i måltidsköken blev dyrare i relation till olika 
grader av prefabricerade produkter.

Under 1970-talet har dock forskningen visat att matens kvalitet både ur 
näringsmässig och sensorisk synpunkt hänger intimt samman med hur den 
varmhålles (temperatur och tid). Detta reglerades i en ny livsmedelslag 
från 1972, som säger att varmhållning skall ske på sådant sätt att 
livsmedlens temperatur ej underskrider +60°. Livsmedelsverket rekommen
derar därtill att färdiglagad mat inte bör varmhållas längre än i två 
timmar (Vår föda, 1973).
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Möjligheterna att distribuera och servera varm kantinmat har med detta 
drastiskt minskat. Det har i stället inneburit i huvudsak två lösningar. Den 
ena kräver leverans av kyld eller fryst mat från centralkök, den andra 
kräver små s k kostsystemkök för att ta emot bekväm mat direkt från 
livsmedelsindustrin.

Situationen från slutet av 1970-talet fram till i dag präglas av ytterligare 
förändringar och krav. Som exempel kan nämnas en ny arbetsmiljölag, 
(AFS 1980:20), som bl a accentuerar behovet av underhåll och ombygg
nader av lokaler. En intensiv forskning både på utrustnings- och 
lismedelssidan förstärker kraven på en ny och bättre utrustning.

De ekonomiska ramarna för skolmåltidsverksamheten har under 1980-talet 
varit ständigt krympande, främst som en följd av livsmedelskostnadsut- 
vecklingen som bl a inneburit minskade subventioner. Kostnadsutveck
lingen har varit betydligt större än inflationen, men detta har inte 
kompenserats i motsvarande grad. Tvärtom har just skolmåltiderna varit 
ett intressant besparingsområde för många kommuner.

Till detta kommer att man inte minst med den nya läroplanen för 
grundskolan, gällande från 1982, fått ett nytt decentraliseringstänkande 
kring all verksamhet i skolan. Detta borde innefatta även skolmåltidsverk
samheten eftersom det finns anledning att fråga efter ett större lokalt 
inflytande t ex över matsedel och tillagning. Sammantaget är det i dag 
många faktorer som ger en trend mot mer egen tillagning utifrån en 
större andel råvaror i mindre och förhållandevis bättre utrustade kök. 
Förutsättningarna i dag kring skolmåltidsverksamheten måste ses i ett 
helhetsperspektiv. Det är mer komplicerat än någonsin, men också 
angelägnare än någonsin att nå tillfredsställande lösningar till rimliga 
kostnader.

Livsmedelsverkets näringsrekommendationer från 1981

Redan under början av detta århundrade kom enskilda forskare ut med 
näringsrekommendationer som gällde olika åldersgrupper (Becker, 1983). 
De första rekommendationerna som omfattade alla ålderskategorier var
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den första upplagan av "Recommended Dietary Allowances" (RDA) som 
1943 utgavs av National Research Council i USA. Rekommendationerna 
omfattade värden för energi och åtta näringsämnen. Antalet näringsämnen 
har därefter successivt ökat till dagens 29. Från 1943 har rekommendatio
nerna reviderats vart femte år utifrån erhållna forskningsresultat.

I Sverige utgavs officiella näringsrekommendationer först 1963 av Statens 
Institut för Folkhälsan. Rekommendationerna om dagligt intag av energi- 
och näringsämnen var identiska med 1959 års upplaga av RDA, med något 
undantag. Dessa rekommendationer ändrades sedan 1964 och 1969 i 
samband med nya upplagor av RDA.

1981 utfärdade Statens Livsmedelsverk nya Svenska Näringsrekommen
dationer (SNR 81) som är avsedda för friska människor med normal fysisk 
aktivitet. SNR 81 bygger på ett förslag till gemensamma nordiska 
näringsrekommendationer, som en nordisk ämbetsmannagrupp för livs- 
medelslagstiftning 1980 beslutade att föreslå de enskilda nordiska 
länderna. Under våren 1981 utarbetade varje land sin egen version. 
Rekommendationerna i Sverige innehåller anvisningar om fördelning av 
energigivande näringsämnen, fördelning av vitaminer och mineralämnen 
samt anvisningar för energiintag och måltidsordning. Enligt SNR 81 bör 
protein utgöra 10-15 procent av energin, fett högst 35 procent och kol
hydrater 50-60 procent, varav högst 10 energiprocent bör utgöras av 
raffinerat eller industriellt framställt socker. I tabell 3 nedan framgår 
exempel på rekommenderat intag för undersökningen aktuella ålders
grupper.
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Tabell 3. Rekommenderat energiintag angivet per person och dag (SLV, 
1981). (Tabellen modifierad).

M3
genomsnitt spridning

Kcal
genomsnitt spridning

Pojkar
11-14 år 11,5 8,5-15,5 2700 2000-3700
15-18 år 12,0 9,0-16,5 2800 2100-3900

Flickor
11-14 år 9,0 6,5-12,5 2200 1500-3000
15-18 år 9,0 5,0-12,5 2100 1200-3000

"Näringsrekommendationema kan användas på flera sätt fär att 
planera kost, exempelvis för skolan, och som norm för bedömning av 
näringsintag vid kostundersökningar. Men när man använder dem som 
norm, måste man komma ihåg att rekommendationen ligger högre än 
behovet. En individ eller en grupp av individer behöver inte alls ha 
någon brist, fast intaget ligger under rekommendationen. Man behöver 
följaktligen inte bli upprörd om man inte alltid uppnår rekommen
dationen, eftersom behoven kan variera. Är rekommendationen om 
energifördelningen uppfylld, och maten dessutom innehåller livsmedel 
från kostcirkelns alla sju grupper, kan vi vara säkra på att kosten är 
näringsriktig.
När det gäller energi, behöver vi inga marginaler. Energi ska vi bara 
se till att få i oss, så att vi håller en jämn och idealisk kroppsvikt" 
(Hagman 1987, s 4).

Figur 6 nedan visar hur skolelevers ungefärliga dagsbehov av energi och 
näringsämnen bör fördela sig under dagen.
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Figur 6. Schematisk bild av hur önskvärt dagligt intag bör fördelas under 
dagen för skolelever.

Läroplan för grundskolan

En annan målsättning utöver Livsmedelsverkets rekommendationer om 
kosten i skolan kan man tolka med hjälp av Läroplanen för grundskolan 
(Lgr -80). Enligt läroplanen skall skolan ge kunskaper om kost och kostens 
betydelse för människan samt även en social fostran. Detta påtalas på ett 
antal ställen i läroplanen och stämmer väl överens med skolans mål och 
arbete,

"All verksamhet under skoldagen skall präglas av skolans mål och har 
därför ett pedagogiskt syfte" (Lgr -80, s 20).

Beträffande de medel som kan användas för att nå skolans mål sägs bl a:

"Läromedel är sådant som läraren och elever kommer överens om att 
använda för att nå uppställda mål".

Läroplanen för grundskolan ger en viss hjälp till hur man kan se på 
skolmåltiden. Beträffande elevens fostran framgår följande:
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"... skolan skall fostra..." (s 16).

"... Aktivitet och ansvar, inte en passiv serviceinsttillning, måste 
prägla elevernas roll i skolan..." (s 23).

"... Elever och elevgrupper bör hjälpa till med dagliga göromål i 
skolan. De bör medverka i lokalvård... svara för servering och dukning 
i samband med skolluncher..." (s 22).

Om samverkan i skolan finns flera skrivningar som belyser detta.

"All arbetslivserfarenhet... även skolans eget arbetsliv och de olika 
personalgruppernas uppgift och situation bör således uppmärk
sammas".

"... Elevernas medverkan i skolans inre arbete kompletterar också 
deras arbetslivsorientering..." (s 45).

Beträffande vilka direkta kunskaper som skolan ska förmedla visar också 
läroplanen på:

"... Eleverna skall skaffa sig kunskaper om vad kost, hygien och miljö 
betyder för hälsa och välbefinnande. Undervisningen skall befästa 
goda kost- och hygienvanor..." (s 85).

"... Eleverna skall lära sig välja, tillaga och äta näringsriktig mat. 
Eleverna ska lära sig ta ansvar för och vårda enskild och gemensam 
miljö" (s 85).

"Skolan skall bl a ge eleverna insikter i... de stora samlevnads- och 
överlevnadsfrågorna... hushållning med resurser, miljöfrågor, ekono
miska frågor... familjefrågor".

Några föreskrifter om att skolmåltiden skall serveras finns däremot inte, 
varken i Skollagen eller i Läroplanen.
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MÅLSÄTTNING OCH SYFTE MED UNDERSÖKNINGEN

På våren 1986 beviljade styrelsen i Forskningsrådsnämnden pengar till 
projektet Skolan och Kosten vars målsättning var/är att utifrån en 
kartläggning och analys av kommunernas och skolornas målsättning eller 
viljeinriktning identifiera elevernas matsituation i landet i allmänhet och 
betydelsen av skolluncherna i synnerhet. Detta skulle kunna ge nödvändigt 
underlag för rekommendationer till kommuner och skolor beträffande 
skolmåltiderna. Vidare att kartlägga hur och vad eleverna äter samt 
synliggöra de elever som avstår från skolmåltiden och varför man gör det. 
Detta kan därmed ge underlag för beslut om olika åtgärder inom skolan 
och matmiljön, men även för analys i vad mån vissa elever kan betraktas 
som en riskgrupp beträffande t ex försämrade skblprestationer, negativa 
beteendemönster och/eller försämrad psykisk och fysisk hälsa.

Tillvägagångssätt

Verksamheten under hösten 1986 inleddes med en intensiv genomgång av 
den forskning som producerats i Sverige under de sista decennierna 
beträffande kostens relation till hälsa och välbefinnande, artiklar och 
uppsatser om skolmåltider, kostvaneundersökningar bland skolbarn, mindre 
projekt och temadagar inom skolan med anknytning till temat kost och 
hälsa etc. En undersökning som vände sig till landets samtliga kommuners 
skolmåltidsansvariga utfördes också (Veisseh, 1986). Uppgifter erhölls från 
165 kommuner. Syftet med den systematiska genomgången av litteraturen 
samt insamlingen av det empiriska materialet var bl a att projektet 
härigenom kunde bygga på ett aktuellt forskningsläge inom området samt 
dagens problem och insatser inom skolan beträffande barnens skolmål
tider. En historisk genomgång av hemkunskapsundervisningen i Sverige 
avslutades och publicerades också under denna period (Halling, 1986).
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Undersökningsområden och försökspersoner

En utgångspunkt vid val av undersökningsområden och försökspersoner har 
varit att försöka erhålla ett sampel så riksrepresentativt som möjligt. 
Härvid har en strävan varit att erhålla en geografisk spridning i landet så 
att kommuner både i norr och söder är representerade, stad och 
landsbygdskommuner, centrala skolor och mindre skolor ute i kommunen, 
äldre och nyare skolor och slutligen skolor som representerar olika typer 
av kök.

I en tidigare utförd undersökning, Barnundersökningen 1980/81, (Hagman, 
Bruce, Persson, Samuelsson och Sjölin, 1986) gjordes en utredning 
angående lämpliga undersökningsområden för rikstäckning med avseende 
på bl a befolkningsutveckling, befolkningstäthet, åldersstruktur, andelen 
invandrare samt kostvanor (se Bäck, 1980). Härvid valdes Umeå med 
omnejd, Uppsala med omnejd, och Helsingborg med omnejd. Som ett 
komplement till dessa områden valdes dessutom en kommun inom regionen 
(länet) som förutom ovanstående kriteria även tog hänsyn till bl a 
näringsgrensfördelningen, andelen förvärvsarbetande kvinnor och be
byggelsestruktur. Dessa kommuner som blev Vilhelmina, Tierp och Svalöv 
är av glesbygdskaraktär. Mycket tyder på att dessa orter väl representerar 
spridningskriteriet med hänsyn till tätort-glesbygd. För att erhålla data 
från en storstad valdes dessutom i detta projekt Göteborgs kommun.

Vad som också framkommit i 1986 års genomgång av skolmåltidskostnader 
i landet "Haninge-rapporten", (1986), är att stora variationer i kostnader 
förekommer mellan kommuner. Med utgångspunkt från detta samt med 
hänsyn till spridningskriteriet valdes dessutom överkalix, Karlstad och 
Falu kommun.

Förutom val av regioner (län) och kommuner krävdes dessutom ett val av 
skolor. En fullständig täckning av samtliga stadier inom dessa områden 
skulle kräva ett sannolikt sample på ca 5000 elever (låg-, mellan- och 
högstadiet samt gymnasieskolan). För att överhuvudtaget begränsa sig i 
urvalet men också för att koncentrera insatserna på ett stadium har hög-



23

stadiet valts. Tidigare undersökningar tyder på att utebliven skoilunch 
ökar för skolbarnen från lågstadiet till högstadiet (Nordlund, 1982).

Högstadieeleverna är som regel hänvisade till större skolor. De har 
schemamässigt fler håltimmar än lägre stadier och de har mer pengar att 
röra sig med och därmed en möjlighet att ersätta eller komplettera 
skollunchen med intag från kafeterior, pizzerior, kiosker m m. Förvärvs
arbetande föräldrar lägger sannolikt också större ansvar på dessa elever 
(13-16 är) att ordna sin frukost själva hemma. De kan därmed utgöra en 
riskgrupp i högre grad än låg- och mellanstadieeleverna. Centraliserade 
skolor innebär dessutom att många av eleverna har lång restid till skolan 
vilket ytterligare komplicerar situationen för högstadieeleverna. För 
gymnasieeleverna är säkerligen ovanstående förhållanden ännu mer 
påtagliga, men för att komma så långt ner som möjligt i åldrarna och för 
att underlätta datainsamlingen har undersökningen förlagts till högstadie
klasser. Av tabell 4 framgår tidpunkten för undersökningen i de 
deltagande kommunerna. Figur 7 visar spridningen i landet.

Tabell 4. Undersökningens uppläggning avseende kommun och tidsperiod.

Kommun Undersökningsperiod

Skellefteå kommun (förundersökning) v 47/48 1986
Umeå kommun v 7/8 1987
Vilhelmina kommun v 8/9
Karlstads kommun v 11/12
Överkalix kommun v 12/13
Uppsala kommun v 14/15
Tierps kommun v 14/15
Göteborgs kommun v 17/18
Falu kommun v 19/20
Helsingborgs kommun v 20/21
Svalövs kommun v 20/21
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Inom varje kommun finns ett antal företrädare på central nivå som har ett 
direkt eller indirekt ansvar för skolmåltidsverksamheten. I den egenskapen 
är deras medverkan i undersökningen av största intresse. Följande kommun
företrädare har medverkat: skolstyrelsens ordförande (kommunpolitiker) 
skoldirektör/skolchef, kommunalkamrer/skolkamrer, kostchef/ ekonomi
föreståndare.

Vid valet av skolor/klasser inom kommunerna har strategin varit att dels 
få ett antal klasser från centrumdelen av kommunen och från ytter
områden dels klasser från såväl gamla som nyare skolor samt slutligen 
skolor med olika typer av kök. Det slutliga urvalet av skolor och klasser 
har utförts av skolchefen och skolkansliet inom respektive kommun samt 
skolledning inom respektive skola.

Av figur 7 framgår schematiskt hur undersökningsområdena fördelas över 
landet.

överkalix

Skellefteå (förundersökning) 
Umeå

TierpUppsala

Figur 7. Schematisk bild av undersökningens geografiska utsträckning.
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För att erhålla data från samtliga årskurser på högstadiet krävdes 
dessutom minst tre klasser vid varje skola. Vid urvalet fördubblades 
antalet klasser i de mellanstora kommunerna och fyrdubblades i de allra 
största. Antalet elever kom därmed att uppgå till ca 1900-2000 elever 
fördelade på ca 75 klasser. Se s 28 och 29.

Förutom högstadieelever har skolledning (rektor/studierektor), klassföre

ståndare, hemkunskapslärare, skolsköterska och kökspersonal (husmor) 

ingått i undersökningen. Samtliga föräldrar till de utvalda eleverna har 
också ingått i undersökningen.

Mätinstrument

Insamling av data har skett huvudsakligen genom enkäter, intervjuer, 
checklistor och observationer. I de utvalda kommunerna har dessutom 
insamlats dokument som behandlar kommunens målsättningsfrågor visavi 
måltidsverksamheten, budgetsystem och faktiska kostnadsuppgifter, 
organisationsplaner samt dokumenterade projekt och kampanjer i kost
frågor. På skolorna har de lokala arbetsplanerna insamlats, skolscheman 
och matscheman samt de enskilda skolornas dokumenterade material som 
berör kostfrågor och skollunchen i synnerhet. En checklista har använts vid 
bedömning och beskrivning av skolmiljön (inre och yttre), av måltidsmiljön 

samt av köksmiljö och köksfunktioner (se bilaga 5).

Genomförande

Varje skoldag under en veckas tid, i regel från onsdag tom tisdag har 
eleverna på lektionstid efter skollunchen besvarat en s k lunchenkät (se 
bilaga 1) i så nära anslutning till måltiden som möjligt. Detta har alla 
elever gjort oberoende om de ätit skollunchen eller ej. Dessa dagligen 
insamlade uppgifter ger en bild av bl a:
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. om och när eleven åt frukost 

. vad frukosten bestod av och hur mycket man åt 

. om eleven åt skollunch, vad och hur mycket 

. hur eleven upplevde situationen i matsalen 

. eventuell förtäring mellan frukost och skollunch

På eftermiddagen och kvällen bokförde eleverna själva hemma allt de 
stoppade i sig under undersökningsveckan utöver det som framkom av de 
fem lunchenkäter i en s k måltidsdagbok (se bilaga 2). Lunchenkäter och 
måltidsdagbok kompletterar varandra så, att i lunchenkäten noteras alla 
intag tom lunch varje skoldag, i måltidsdagboken dels alla intag efter 
lunch under skoldagar, dels all förtäring under lördag och söndag. Allt 
bokfördes, såväl mat och dryck i samband med måltider, som övrigt t ex 
godis, frukt, glass, läsk. Eleverna noterade även var och med vem de åt.

Mot slutet av undersökningsveckan fick eleverna besvara en större 
sammanfattande enkät en s k slutenkät (se bilaga 3). Bl a följande 
uppgifter insamlades via slutenkäten:

. avstånd från hemmet till skolan, tidsåtgång och färdsätt 

. hur eleven vanligen äter respektive inte äter skollunchei 

. måltidsvanor och matlagningsarbete hemma 

. synpunkter på kostundervisningen i skolan.

. måltidsmönster under helger

. bedömning av egen fysisk aktivitet respektive fysisk prestationsförmåga 

. om rökning och snusning

. upplevelse av matsalsmiljö och åsikter om matsedel på skolan 

. egna önskemål angående skolmåltiden

Redan i början av undersökningsveckan fick eleverna ta med sig hem ett 
frågebatteri till föräldrarna, en s k föräldraenkät (se bilaga 4) som 
besvarades av någon förälder eller vårdnadshavare. De uppgifter som på 
detta sätt samlades in var t ex:
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. familjens storlek och sammansättning 

. kosthållet hemma 

. vem som lagar mat hemma 

. hur de gemensamma måltiderna fungerar

. vad man tar hänsyn till vid val av matsedel till huvudmålet 

. åsikter och kännedom om skollunchen 

. föräldrarnas yrke och utbildning

Ett komplett datamaterial omfattar således 8 enkäter per elev: 5 
lunchenkäter, 1 måltidsdagbok, 1 slutenkät samt 1 föräldraenkät.

Strukturerade intervjuer har genomförts med kommunansvariga (skol
styrelsens ordförande, skolchef, skolkamrer, kostchef) då bl a följande 
frågor har belysts:

. kommunens kostpolitiska målsättning 

. budgeteringssystem, budgetfrågor, kostnadsutfall 

. samordningsfrågor inom kommunen beträffande skoimåltidsfrågor 

. typ av kök inom kommunen

. aktuella problem i samband med skolmåltidsverksamheten 

. värderingar och attityder till skolmåltiden.

Förutom ovanstående personer har också personal inom de enskilda 
skolorna (rektor/studierektor, lärare, skolmåltidspersonal och skol
sköterska) intervjuats om bl a följande:

. hur skolmåltidsverksamheten behandlas i den lokala arbetsplanen 

. hur schemaläggningen påverkas av skolluncherna

. hur skolmiljön och måltidsmiljön upplevs och hur den skulle kunna för
bättras

. vilka fostrande effekter har skollunchen på eleverna 

. vilka kunskaper förmedlas genom skollunchen 

. orsaker till frånvaro vid skolluncherna 

. egna attityder till skollunchen.
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Förteckning över deltagande och bortfall

Totalt har 78 klasser på högstadiet fördelade på 11 kommuner deltagit i 
undersökningen. Det innebär ca 1900 elever. I tabell 5 framgår 
fördelningen av elever fördelade på skolor samt frekvensen besvarade 
lunchenkäter, slutenkäter, måltidsdagböcker och även föräldraenkäter, 
som besvarades av ca 1500 föräldrar. De två första skolorna i förteck
ningen är de båda som ingår i förundersökningen.

Tabell 5. Fördelning av elever fördelade på skolor och dokument.

Län/
Skola

Antal
deltag
elever

Antal
enligt
klass
lista

Antal Antal Antal Antal
besva- besva- besva- besva
rade rade rade rade
enkäter slut- måltids- föräld.

enkäter dagböcker enkäter

Total
antal
dokum

AC-A 75 75 345 68 58 65 536
AC-B 75 79 350 74 69 75 5 68
AC-C 81 83 352 73 66 66 557
AC-D 70 74 267 56 42 44 409
AC-E 74 74 343 71 70 72 556
AC-F 52 53 235 48 44 43 370
AC-G 42 45 202 41 37 39 319
AC-H 11 11 50 11 11 11 83

S-A 148 157 675 139 106 122 1042
S-B 69 70 330 67 66 65 528
S-C 83 83 379 80 69 75 603

BD-A 44 48 184 35 29 44 292
BD-B 14 14 62 11 9 8 90

C-A 64 78 302 61 54 56 473
C-B 54 55 253 53 46 58 400
C-C 40 48 171 29 25 23 248
C-D 62 63 279 57 49 46 432
C-E 79 86 374 74 61 66 575

O-A 82 83 369 71 65 62 600
O-B 50 55 210 45 37 34 326
O-C 88 89 405 64 62 68 599
O-D 64 72 275 54 44 42 4111

W-A 86 87 406 71 72 75 624
W-B 76 80 339 69 58 56 522

M-A 80 83 361 68 62 61 552
M-B 46 50 222 42 44 43 350
M-C 56 59 209 46 35 40 330
M-D 71 75 209 41 29 34 313

Total 1836 (1929) 8158 1619 1419 1493 12712
% 100 88,7% 88% 77,0% 81,3% 86,25%
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SKOLMÅLTIDSUNDERSÖKNINGEN I SKELLEFTEÅ KOMMUN. (EN FÖR

STUDIE).

LOKAL BAKGRUND OCH HISTORIK

Skolan växer fram

Skelleftebygdens historia finns skildrad bl a i en serie böcker utgivna av 
Skellefteå kommun. Den del som behandlar skolans historia är skriven av 
Stierna (1986).

Det framgår att bygden fostrat många framsynta och handlingskraftiga 
personligheter med intresse för just skolfrågor. Från pionjärtiden vid 
1800-talets mitt kan nämnas riksdagsmannen och folkskolläraren C E 
Hjelm, som även drev ett litet jordbruk och hade trädgårdsodlingar i 
Gummark och vars idéer om skolan var mycket progressiva för sin tid. Han 
hade ett starkt socialt patos, präglat av sin egen barndom i största 
fattigdoms

"Det var nog dessa barndomsminnen som kom honom att ordna med 
bespisning för skolbarnen i sitt stora hus i Gummark. De 18 
skolbarnen fick ett mål mat om dagen, en korngrynstallrik och en stor 
bulle. Detta dr nog kommunens första skolbespisning, låt vara i privat 
regi" (s 72).

I Burträsk inrättades folkskola 1846. En skildring därifrån ger en bild av 
hur problemen med skolmat oftast löstes:

..." Andra lektionen bestod av bibelläsning och så kom frukostrasten. 
Bamen hade med sig ett eget matknyte: knäckebröd, ibland våfflor. 
Somliga hade med sig en fläskbit och nästan alla en mjölkflaska" 
(s 50).
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1865 fanns totalt 5986 skolpliktiga barn i de olika församlingar/kommuner 
som i dag utgör Skellefteå kommun. Långt ifrån alla gick regelbundet i 
skolan, dels på grund av det ambulerande skolsystemet, dels för att 
hemmen behövde barnen som hjälp för försörjningen. Ända fram till 
1930-talet var det vanligt med varannandagsläsning för barnen i 
Skellef tebygden.

Redan tidigt framtvingade den rådande fattigdomen vissa sociala åtgärder 
från skolans sida. Befrielse från skolavgifterna, tilldelning av kläder och 
skor var vanligt i 1800-talets Skellefteå. Under vissa tider hade 
fattigvårdsstyrelsen att svara för att de mest angelägna bristerna kunde 

tillgodoses - det kunde då också innebära viss förtäring.

Skolans allt större sociala ansvar kommer till uttryck i en redogörelse i 
Bureå skoltidning 1944:

"Den socialpedagogiska verksamheten vid skolorna inom Bureå 
skoldistrikt har pågått en lång följd av år. Skolhölsovården började 
t ex redan vårterminen 1923... Fria löroböcker och fri förbruknings
materiel beslutades år 1936... Fri tandvård dr införd fr o m 
vårterminen 1943... Bespisningen av skolbarnen har pågått i många år 
och har under senare år successivt ökat. Sin största omfattning erhöll 
den innevarande lösår, då bespisningen omfattade 62% av barnantalet 
eller 420 av distriktets 675 skolbarn. Enbart vid Bureå skola har 
innevarande år utspisats 162 barn under 90 skoldagar eller under 
tiden 17/1-11/5. Bespisningen har i Bureå anförtrott åt Lundströms 
matservering och i övriga byar åt sörskilda entreprenörer. Den 
matsedel, som anvdndes, har med ledning av medicinalstyrelsens råd 
och anvisningar uppröttats av skolköksldrarinnan i samråd med 
skolläkaren. De sammanlagda kostnaderna för bespisningen uppgår till 
något över 32 000 kr. Härtill utgår statsbidrag med 60 procent. 
Bespisningen har av skolbarnen rönt den allra livligaste uppskatt
ning..." (s 139-140). (Utdrag ur Bureå Skoltidning nr 2 1944).

Relativt sett ligger bespisningsverksamheten här mycket väl framme, men 
som framgår gäller den ännu inte alla barn och inte heller hela skolåret.

Vid den här tiden, i början av 1940-talet, fanns i Skellefteregionen ca 
7700 barn i mer än 150 skolenheter.
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På väg mot en ny skola

Det stora intresset i Skelleftebygden för skolfrågor kommer klart till 
uttryck efter andra världskriget när en helt ny skola börjar ta form i 
Sverige. Skellefteå stads östra distrikt blev redan 1949 utvalt för att 
medverka i den allra första försöksverksamheten med nioårig enhetsskola 
(grundskola).

"Pionjärandan var påtaglig och stimulerades av den stora uppmärk
samhet som skolförsöken i Skellefteå mötte" (s 164).

Även i grannkommunen Bureå fanns ett starkt engagemang i skolfrågor. 
Här kom försök med enhetsskola också igång. Det var 1957, men först 
efter en hård strid. Bureå hade nämligen delats i två läger, ett för och ett 
emot enhetsskoleidén. Inte minst var lärarna vid dåvarande realskolan 
emot det nya systemet.

Fram till 1950 skedde en ständig befolkningsökning i Skelleftebygden. 
Därefter har invånarantalet legat tämligen konstant. Inom regionen 
skedde dock dramatiska förändringar efter 1950. Bidragande orsaker var 
den strukturomvandling av samhället som pågick under några årtionden 
här som på de flesta håll i landet, dvs en urbanisering, en flykt från 
landsbygden till arbeten inom industrin, offentlig sektor och service i 
tätorter.

Återverkningarna för skolans del blev bl a en drastisk minskning av 

antalet skolenheter. Även enhetsskolans och senare grundskolans 
utbyggnad bidrog till en centralisering till större skolenheter.

Centraliseringstanken ligger också bakom de kommunsammanslagningar 
som gjordes. Det som i dag är Skellefteå kommun är ett resultat av 
sammanslagningar i två olika etapper. Först 1967 då Bureå, Byske, Jörn, 
Skellefte stad och landsförsamling bildade en enhet och sedan 1973 då 
även Burträsk och Lövånger införlivades i Skellefteå storkommun.
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NULÄGET I KOMMUNEN

Storkommunen har i dag ca 74000 innevånare. Skolenheterna inom 
grundskolan är 47 och totala elevantalet något över 9000, vilket betyder 
en viss minskning räknat från 1980.

Stierna gör följande sammanfattande beskrivning av nuläget:

"Skellefteå nuvarande storkommun dr en allsidigt sammansatt 
geografisk enhet med glesbygd, ett antal större tätorter och en stor 
dominerande centralort, klassificerad som primärt centrum. En direkt 
jämförelse med Jämtlands län låter sig göras eftersom skillnaden i 
befolkningstalet inte heller är särskilt stor" (s 192).

Centralköket i Jörn

Skolmåltidsverksamheten i kommunen har också varit föremål för 
centraliseringssträvanden. Med gymnasieeleverna inräknade finns för 
närvarande ett underlag för ca 13000 skolmåltider/dag. Tillagningen av 
merparten av dessa portioner (ca 9400) sker i dag i det centralkök som 
färdigställdes i Jörn 1983. (Se bilaga 9).

I ett informationsblad om Jörnköket, utgivet av skolstyrelsen våren 1983, 
ges följande bakgrund:

"För drygt tio år sedan serverades de första portionerna kyld skolmat 
i Skellefteå. Redan 1976 fick 2000 elever sådan mat och idén om en 
egen tillverkning började diskuteras. För närvarande, läsåret 1982/83 
har vi ett 20-tal skolor med s k mottagningskök där alltså kyld mat 
värms och sedan serveras till sammanlagt ca 6000 elever. Den kylda 
maten har inköpts från fabriker utanför Skellefteå, de senaste åren 
från Norrbotten.

Efter kommittéarbete och remissomgångar 1977-78 beslutade 
kommunfullmäktige i februari 1979 att ett eget centralkök skulle 
uppföras. En mycket livlig diskussion som engagerade stora grupper 
både i och utanför skolan och politikerkretsen föregick beslutet. Stort 
intresse fick också frågan om var köket skulle placeras - fullmäktige 
tog slutligen den 28 februari 1980 det i mångas tycke djärva beslutet 
att bygga köket i Jörn.
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Kompletterande utredningsarbete, planering och projektering utfördes 
sedan i huvudsak under 1981 och byggnadsarbetet kunde starta hösten 
1982".

Placeringen kom att bestämmas av sysselsättningspolitiska skäl, (ett drygt 
20-tal anställda) och av att man fick statliga bidrag till byggnationen (ca 
13-14 miljoner kronor). Totalt uppgick byggnadskostnaderna till ca 20 
miljoner kronor.

Centralköket i Jörn producerar mat för kyld distribution, vilket innebär 
att de mottagande köken värmer huvudkomponenten, kokar potatis eller 
motsvarande samt bereder råkost och sallader. Distributionsformen medför 
en produktion mot lager och en eliminering av varmhållningsproblem. 
Förutom de dagliga 9400 skolportionerna levereras ca 600 portioner per 
dag till kommunens servicehus. Servicehusens mat fryses in och 
transporteras ut två gånger per vecka. Skolmaten produceras ena dagen 
och levereras den följande.

Man producerar efter en fastställd terminsmatsedel och utnyttjar relativt 
mycket beredd råvara och halvfabrikat. Av distributionstekniska skäl får 
skolorna helfabrikat (raggmunkar, fiskpinnar, palt, pyttipanna m m) på 
måndagar. Centralköket distribuerar helfabrikaten som sedan värms på 
vanligt sätt i mottagningskökens konvektionsugnar. Man producerar 
således i stor utsträckning från receptur. Dock klarar man inte i dagsläget 
att forma färsprodukter. Potatisen sköljs och levereras okokt till 
mottagningsköken. Råkost (typ morötter) skalas och ansas före leverans, 
något som upplevs tidsödande och arbetskrävande.

Centralköket måste få in beställningarna från mottagningsköken 5 veckor 
innan maten skall serveras. Denna långa framförhållning skapar givetvis 
problem för skolorna. Uppenbart är det svårt att beakta förändringar i 
antalet ätande så lång tid i förväg.



Centralkökets inköp och produktion planeras med hjälp av data. Matsedeln 
är inprogrammerad med priser och viktangivelser. Någon särskild 
kostnadsredovisning förs inte i centralköket. Därför kan man inte härifrån 
uppge kostnaden per levererad portion.

När beslutet om Jörnköket togs fanns redan utbyggda tre mindre 
centralkök i kommunen med varmhållen mat. Det ledde fram till ett 
kompromissbeslut så att man behöll köken för mindre distributions
områden i Skelleftehamn, Norrhammar och Sörböle.

Därutöver finns ett antal tillagningskök i kommunen vilket framgår av 

tabell 6.

Tabell 6. Kök för skolmåltider i Skellefteå kommun.

Typ av kök Antal

Centralkök (Ck) 1
Mottagningskök, kyld mat (Mk) 25
Tillagningskök (Tk) 21

Mottagningskök, varm mat (Mv) 3

Totalt 50

Mål och riktlinjer för skolmåltidsverksamheten

I en programförklaring "Att äta i skolan" (1986) (se bilaga 6) har man från 
skolstyrelsen gått ut med en information om betydelsen av skolmåltider. 
Förutom denna programförklaring, vars innehåll togs av skolstyrelsen i 
samband med att centralköket i Jörn tillkom, finns inte någon politiskt 
dokumenterad målsättning för skolmåltidsverksamheten. I informations
skriften framhålls betydelsen av näringsriktig och god mat; vidare sägs att 
skollunchen skall ge 1/3 av elevernas dagliga behov av energi och närings-
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ämnen. Detta är den målformulering som ligger till grund för budget- och 
planeringsarbetet. För närvarande görs inte några uppföljande konsum
tionsstudier för att utröna huruvida målsättningen uppfylls eller ej.

Någon verksamhetsplan i egentlig mening för skolmåltiderna finns inte. På 
kommunnivå diskuterar man i huvudsak i termer av matsedel, investe
ringar och personalutbildning.

Av informationsbladet framgår skolstyrelsens syn på skolans och hemmens 
roll:

"Det är viktigt att skolan ser skollunchen som en del av skolans 
vardag. Det dr önskvärt att lunchen varje dag kommenteras av lärare 
eller annan personal med insikt om näringslära o d. Kostcirkeln är ett 
naturligt inslag i sådana diskussioner - åtminstone på låg- och 
mellanstadiet. Skolan försöker att ge eleverna sunda kostvanor genom 
en allsidigt sammansatt kost.

För att hälsofostran skall fungera tillfredsställande är det också 
viktigt att elever och föräldrar diskuterar kostvanor. Det är de vuxna 
som kan förklara för och påverka barnen, så att de får sunda och 
riktiga matvanor med sig upp genom åren".

I Skellefteå kommun råder i dag politisk enighet om skolmaten och dess 
betydelse i stort.

DELTAGANDE SKOLOR OCH ELEVER

Förundersökningens två skolor Kanalskolan och Bureåskolan representerar 
något olika upptagningsområden och förutsättningar i övrigt inom 
kommunen.

Kanalskolan, eller Nya Folkskolan som den kallades när den byggdes 1935, 
ligger i centrumdelen av kommunen i etablerad stadsmiljö. I dag omfattar 
den enbart högstadium med fyra paralleller (293 elever).
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Bureåskolan har byggts ut och förändrats i olika etapper, men den har 
legat på samma plats i centrum av tätorten Bureå sedan seklets början. 
Skogsindustrin dominerade länge i denna bygd, i dag är verkstadsindustrin 
ledande. Bureskolan är kommunens största skolenhet med totalt 625 
elever på alla tre stadier. Högstadiet är treparallelligt med 231 elever.

De yttre förutsättningarna beträffande skolmåltiden är tämligen likartade 
vid de två skolorna. Båda har mottagningskök för kyld mat från 
centralköket i Jörn (därmed samma matsedel och tillagning). Serverings- 
systemet skiljer dock; vid Kanalskolan serverar eleverna sig själva, vid 
Bureskolan utportioneras maten (huvudrätten) av personalen. Avståndet 
från Jörn till Kanalskolan är ca 6 mil, till Bureskolan knappt 8 mil.

Antalet deltagande vid förundersökningen framgår av tabell 7. Totalt 
deltog 97,4 procent av eleverna i de uttagna klasserna. Eftersom det 
uttrycktes mycket tydligt att deltagandet var friviligt och att ett 
godkännande från föräldrarna fordrades, måste bortfallet betecknas som 
mycket blygsamt.

Tabell 7. Deltagande elever fördelade på skolor, årskurser och kön 
(n=l 50).

Skola Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt
P fl Tot P fl Tot P fl Tot P fl Tot

Bureskolan 14 14 (28) 10 12 (22) 11 14 (25) 35 40 ( 75)
Kanalskolan 12 14 (26) 10 17 (27) 11 11 (22) 33 42 ( 75)

Totalt 26 28 (54)20 29 (49)22 25 (47) 68 82 (150)

En socioekonomisk indelning, enligt en modifiering av SEI-koden (se 
bilaga 7), av de deltagande, ger följande grupperingar inom respektive 
skola, Bureskolan: 5,1 procent soc.gr I, 38,0 procent soc. gr II, 56,9 procent 
soc.gr III. Kanalskolan: 21,5 procent soc.gr I, 38,5 procent soc. gr II, 40,0 
procent soc.gr III.
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Räknat på det sammanlagda antalet blir fördelningen enligt figur 8. Som 
framgår representerar skolorna något olikartade socialgruppsgrupperingar.

Soc grp 1 Soc grp 2 Soc grp 3

SOCIALGRUPP

Figur 8. Elevernas socialgruppstillhörighet.

Bortfall inom undersökningen

Eftersom undersökningen var upplagd för att följa eleverna under en hel 
vecka, tillkommer ett naturligt bortfall i samband med sjukdom och annan 
frånvaro från skolan. Bland de deltagande 150 eleverna varierar 
frekvensen besvarade lunchenkäter mellan 89-95 procent. I medeltal är 
svarsfrekvensen 93 procent. Det betyder en genomsnittlig frånvaro i dessa 
klasser inom vår undersökning på 7 procent under den aktuella veckan i 
november.

Måltidsdagboken som fördes frivilligt helt utanför skolan lämnades in av 
127 elever (85 procent). Slutenkäten besvarades under en klasstimme av 
142 elever (95 procent). Föräldraenkäten fylldes i av 140 föräldrar (93 
procent. Se även tabell 5, sid 28. Resultatanalyserna bygger på detta 
varierande deltagande.
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Merparten av resultaten gäller en sammanslagning av svaren inom 
respektive enkättyp. I några fall har dock en åtskillnad gjorts t ex mellan 
skolor, årskurser och kön.

RESULTAT AV KONSUMTIONSSTUDIEN BLAND ELEVERNA 

ELEVERNAS MÅLTIDSVANOR I SKOLAN 

Kartläggning av attityder

Elevernas inställning till skolmaten/skolmåltiden konkretiseras främst via 
lunchenkäterna. I slutenkäten ställs vissa övergripande och generalise
rande frågor. Ett exempel på en sådan övergripande fråga är: "Hur ofta 
äter Du vanligtvis skollunchen?"

Resultatredovisningen inleds med svarsfördelningen på den frågan.

Tabell 8. Svarsfördelning på frågan Hur ofta äter Du vanligtvis skol
lunchen?

Svarsalternativ Antal Procent (%)

Äter varje dag 58 41
Hoppar över 1-2 ggr/mån 46 32
Hoppar över 1-2 ggr/vecka 33 23
Hoppar över 3-4 ggr/vecka 5 4
Äter aldrig - -

Totalt 142 100

Det framkommer olika varianter av överhopp t ex att man avstår från 
skollunchens huvudrätt och nöjer sig med att äta smörgås och mjölk.



Man kan även kompensera en utebliven skollunch med besök vid ett 
gatukök eller liknande och äta ett snabbmål där. Ett fåtal uppger att de 
går hem och äter ett mål, alternativt "fikar". 15 elever svarar att de 
vanligtvis ingenting äter eller att de bara äter godis som ersättning för 
lunchmålet de gånger de hoppar över.

HUVUDRÄTTENS BETYDELSE

Portionsstorlek

Lunchenkäten besvarades efter lunchrasten alla fem skoldagar. Svaren ger 
en bild av bl a elevernas inställning till de huvudrätter som serverades 
dessa dagar. En fråga avsåg portionsstorlek: "Hur mycket åt Du av 
huvudrätten i dag?"

För att erhålla ett mått på portionsstorlek har eleverna själva fått skatta 
sin portion. Skattningen är gjord i förhållande till vars och ens eget behov. 
"Normalportion" blir då en subjektiv bedömning, som kan variera mellan 
olika individer, men som får anses normal utifrån den enskilde svarande. 
Vi betraktar i denna undersökning elevernas egna skattningar som 
användbara mått på hur stor del av deras närings- och energibehov som 
tillgodoses via huvudrätten.

Lunchenkäten ger även information om, antal smörgåsar och antal glas 
måltidsdryck liksom mängd potatis och övriga tillbehör som eleven intar.

Matsedeln för de fem aktuella dagarna var följande: (Huvudrätten/huvud
komponenten anges först. Hårt bröd, bordsfett samt måltidsdryck - 
mjölk/vatten ingår varje dag).

Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Gröt, kokt medvurst, messmör, mjukost, frukt 
Raggmunkar, kålrotssallad 
Korvgryta, potatis, salladskål 
Pannkaka, morotsbit
Köttsoppa med klimp, ost, mjukt bröd.
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Tabell 9 ger en översikt av veckan avseende huvudrätter samt frekvens 
och fördelning av uppgivna portionsstorlekar.

En sammanräkning har gjorts av stor + normal portion, respektive liten + 
ingen portion. De två kategorier som därvid erhålles kan sägas motsvara 
dels de elever som åt tillräckligt utifrån sina behov, dels de elever som åt 
otillräckligt utifrån sina behov.

Tabell 9. Portionsstorlekar i relation till huvudrätt under fem dagar.

Dagens rätt
Stor

Portionsstorlek
Normal (%) Liten Ingen (%) Totalt %

Gröt Må 13 61 (74) 15 11 (26) 100
Raggmunk Ti 17 43 (60) 25 15 (40) 100
Korvgryta On 3 27 (30) 39 31 (70) 100
Pannkaka To 22 63 (85) 11 4 (15) 100
Köttsoppa Fr 3 30 (33) 41 26 (67) 100

Av översikten framgår att portionsstorlekarna varierar avsevärt mellan 
olika rätter. När korvgrytan serverades var det endast 30 procent som åt 
en stor/normal portion, dvs utifrån elevens behov, för köttsoppan är 
motsvarande värde 33 procent.

Hela 31 procent respektive 26 procent åt inte alls av huvudrätten dessa 
dagar. Under undersökningsveckan uppgav i medeltal 43 procent att de åt 
liten/ingen portion, dvs otillräckligt.

Eleverna har också fått uppge om de avstått från att äta upp och alltså 
lämnat något av huvudrätten de olika dagarna. I genomsnitt lämnar 20 
procent varje dag någon del av sin portion. I tabell 10 framgår frekvens 
och fördelning.



Tabell 10. Andel elever som lämnat något av huvudrätten.

Dagens rätt Andel som lämnat (%)

Gröt Må 13
Raggmunk Ti 32
Korvgryta On 13
Pannkaka To 15
Köttsoppa Fr 27

På frågan varför de lämnade mat angavs som huvudskäl följande:

- jag tyckte inte om maten
- jag var tillräckligt mätt
- jag blev stressad av andra
- jag fick för mycket mat
- jag hann inte äta klart
- andra skäl

57 procent 
23 procent 

5 procent 
4 procent 
3 procent 
8 procent

De som åt upp hela portionen fick också ange skäl till detta. Följande 
alternativ användes:

- jag var hungrig
- maten var god
- för att bli mätt
- jag vill inte lämna mat
- jag beöhver maten för att
- andra skäl

41 procent 
24 procent 
23 procent 

6 procent 
må bra 5 procent

1 procent
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Smaklighet och serveringstemperatur

För att ge eleverna möjlighet att närmare uttrycka sina upplevelser av de 
olika rätterna, dels beträffande smaklighet (smak-utseende-konsistens) 
dels beträffande serveringstemperatur, har de fått göra bedömningar 
enligt en sjugradig skala. Vid analysen har här bedömningarna överförts 
till en tregradig skala: positiva, varken/eller och negativa. Sammanställ
ning av resultaten framgår i tabell 11.

Tabell 11. Elevernas upplevelser av huvudrätten avseende smaklighet och 
serveringstemperatur. (%).

Dagens rätt Smaklighet Serveringstemperatur
pos. varken/

eller
neg. pos. varken/

eller
neg.

Gröt Må 80 10 10 (100) 76 10 14 (100)
Raggmunk Ti 67 13 20 (100) 76 10 14 (100)
Korvgryta On 28 16 56 (100) 55 17 28 (100)
Pannkaka To 85 11 4 (100) 75 10 15 (100)
Köttsoppa Fr 35 20 45 (100) 66 17 17 (100)

Att smakligheten, enligt eleverna, varierar mellan rätterna ger resultaten 
tydliga belägg för. Det är lätt att urskilja preferenser för pannkaka och 
gröt medan korvgryta och köttsoppa bedöms negativt av många.

Upplevelserna av serveringstemperaturen är mer entydiga. Flertalet är 
helt nöjda eller neutrala, ca 17 procent i medeltal anger negativa 
upplevelser.



Skolmatsedeln under sex veckor

1 slutenkäten återges sex veckors matsedlar från innevarande skoltermin, 
inklusive undersökningsveckan. Eleverna fick bedöma dessa trettio råtter 
enligt en tregradig skala. Det samlade resultatet finns i bilaga 8. Tabell 
12 är ett utdrag där resultaten har rangordnats och de sex mest 
uppskattade rätterna samt de sex minst uppskattade rätterna har 
medtagits. Undersökningsveckans rätter finns som framgår representerade 
såväl i toppen som i botten.

Tabell 12. Elevernas topp- och bottenlista utifrån matsedlar v 45-50 höst
terminen 1986.

Skolluneh Mycket 
upp
skattad 
mat %

Ej upp
skattad 
mat %

Varm korv, potatismos, salladsgrönsaker, frukt 97
Pannkaka, morotsbit 97
Köttbullar, makaroner, rårivna morötter 93
Spagetti, köttfärssås, rårivna morötter 93
Fläskkarré, sås, potatis, vitkål och ananassallad 93
Palt, vitkålsbit 89

Köttsoppa 45
Potatisburgare, kålrotssallad 47
Stekt fisk, ägg- och kaviarsås, potatis, vitkålsbit 54
Ärtsoppa, ost, frukt 66
Korvgryta, potatis, salladskål 68
Kött- och grönsaksgryta, potatis 70
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TILLBEHÖRENS BETYDELSE

Potatis och sallader

Slutenkäten gav eleverna möjlighet att ge ett generellt omdöme av 
kvaliteten på potatis och sallader som serveras till huvudrätterna under 
läsåret. Som framgår av tabell 13 anser de att salladerna håller en hög 
kvalitet, medan kvaliteten på potatisen ofta upplevs som låg.

Tabell 13. Elevernas bedömning av kvaliteten på potatis och sallader.

Svarsalternativ Potatis (%) Sallad (%)

Bra kvalitet 4 24
Ganska bra kvalitet 37 70
Dålig kvalitet 59 6

100 100

Under undersökningsveckan serverades potatis som tillbehör endast en 
gång nämligen till onsdagens korvgryta. Lunchenkäten den dagen tyder på 
en låg konsumtion av kokt potatis. Av de elever som åt korvgryta avstod 
43 procent helt från potatis, 50 procent åt en potatis och endast 7 procent 
åt två potatisar.

Smörgås och mjölk

Som tillbehör återkommer dagligen hårt bröd med matfett samt 
måltidsdryck dvs mjölk eller vatten. I matsedlarna anges avvikelser från 
denna rutin, t ex när mjukt matbröd serveras och om pålägg som ost, 
messmör eller liknande ingår. Smörgåskonsumtionen växlar över de fem 
dagarna i undersökningsveckan. Tabell 14 ger en översikt.
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Tabell 14. Smörgåskonsumtionen under undersökningsveckan. (%).

Dagens rätt
0

Antal smörgåsar
1 2 3 4 el fler

Gröt Må 13 32 37 9 9 (100%)
Raggmunk Ti 43 42 10 3 2 (100%)
Korvgryta On 26 23 37 7 7 (100%)
Pannkaka To 61 24 14 1 - (100%)
Köttsoppa Fr 17 34 38 7 4 (100%)

Särskilt hög smörgåskonsumtion kan noteras på måndag, onsdag och 
fredag, betydligt lägre på tisdag och torsdag.

Matsedlarna på måndag och fredag förutsätter bröd med pålägg som 
viktiga tillbehörskomponenter. Mjukt bröd och ost serverades extra till 
köttsoppan på fredag, till gröten på måndag fanns smörgåsar med 
medwurst, mjukost och messmör. Den relativt höga smörgåskonsumtionen 
på onsdag är förmodligen en kompensation för ett ringa intag av 
huvudrätten, korvgrytan. När pannkaka respektive raggmunk serverades 
var det många som helt avstod från smörgås. Som lägst var konsumtionen 
av smörgåsar på torsdag (77 st), som högst var den på fredag (200 st).

I genomsnitt ligger konsumtionen på 1,2 smörgåsar/elever och dag. 
Samtidigt kan man konstatera att i medeltal är drygt 30 procent av 
eleverna som helt avstår från smörgåsätande.

Konsumtionen av mjölk beskriver en mycket jämnare och stabilare 
fördelning över dagarna, se tabell 15.



Tabell 15. Mjölkkonsumtionen under undersökningsveckan. (%).

Dagens rätt
0

Antal glas mjölk
1 2 3 4 el fler

Gröt Må 7 47 36 7 3 (100%)
Raggmunk Ti 6 47 35 10 2 (100%)
Korvgryta On 8 42 36 8 6 (100%)
Pannkaka To 3 30 47 14 6 (100%)
Köttsoppa Fr 9 46 34 8 3 (100%)

Endast smärre skillnader föreligger mellan dagarna, så t ex kan 
konstateras en extra hög mjölkkonsumtion till pannkakan på torsdag. 
Totalt 265 glas gick åt den dagen, endast 3 procent avstod helt från mjölk.

TID FÖR ÄTANDE

Via lunchenkäterna kan vi också få en bild av hur lång tid eleverna 
använder för att äta sin skollunch. De har själva fått skatta ungefärlig tid. 
En sammanställning finns i tabell 16.
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Tabell 16. Tid för lunchätandet under undersökningsveckan. (%).

Dagens rätt
<5

Tid i minuter för
5-10 11-15 16-20

lunchätande
21-25 26-30 Total %

Gröt Må 5 27 35 13 15 5 100
Raggmunk Ti 7 34 32 20 7 - 100
Korvgryta On 14 29 32 14 11 - 100
Pannkaka To - 34 34 14 9 2 100
Köttsoppa Fr 8 35 26 20 9 2 100

Ca 70 procent använder upp till 15 min för att äta. Fördelningen över 
veckodagar är tämligen jämn.

FRUKOSTVANOR OCH MELLANMÅL

Elevernas frukostvanor under de fem skoldagarna framgår också av 
lunehenkäten. Flertalet, så när som på 2 procent, åt någon form av 
frukostmål.

Även här har de fått skatta frukostmålets storlek utifrån vad var och en 
anser vara en normalstor frukost. Tabell 17 sammanfattar.
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Tabell 17. Frukostätande under veckan enligt elevernas skattningar.

Frukostens storlek Procent (%)

Ingen frukost 2
Liten frukost 18
Normal frukost 73
Stor frukost 7

Totalt 100

De vanligaste komponenterna i frukosten var smörgås med pålägg samt 
dryck (65 procent). Ca 25 procent åt fil eller gröt. Frukt eller juice 
förekom hos ca 20 procent.

Anledningen till att frukosten uteblev i några fall uppgavs antingen vara 
tidsbrist eller att man inte kände sig hungrig.

Skollunchen serverades mellan 10.30-11.50 i Bureskolan, på Kanalskolan 
mellan 10.30-12.30.

Ca 25 procent anger att de ätit någon form av mellanmål mellan frukost 
och lunch. Mest är det godis av något slag, dvs kolhydrater i form av 
sackaros, i mindre omfattning är det ett fruktmål. Eleverna kan även ha 
ätit en måltid i samband med hemkunskapsundervisning eller i tillvalskurs 
förlagd till förmiddagen. För vissa elever upplevs tiden fram till lunch 
som lång. Orsaken är då i regel att frukosten varit otillräcklig eller att 
avståndet i tid mellan frukost och lunch varit stort.

SOVTIDER

Till slut ger de fem lunchenkäterna en bild av högstadieelevernas 
sovvanor. De fick uppge när de lade sig kvällen innan och när de vaknade 
samma morgon. Det som kan kartläggas är alltså tiderna söndag-torsdag 
kväll, respektive måndag-fredag morgon. En sammanräkning har gjorts av
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tiderna. Figur 9 visar genomsnittliga tider för sänggående på kvällen och 
även ett genomsnitt av tiden för uppvaknande/uppstigning på morgonen.

Figur 9. Tider för sänggående och uppstigning.

Genomsnittligt antal sovtimmar illustreras i figur 10. Ca 70 procent sover 
8 timmar eller mer. Närmare 1/3 sover 7 timmar eller mindre

S1
S-

iS-
>

3 4 5 Sömntlm8 9 10 .11 12

Figur 10. Antalet sovtimmar under undersökningsveckan.
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Sammanfattning och kommentar

Det mest anmärkningsvärda som kommer fram vid analys av resultaten är 
det faktum att av hela gruppen elever är det bara drygt 40 procent som 
har som en självklar vana att dagligen äta skollunchen. Nära 60 procent 
uppger sig ha mer eller mindre oregelbundna vanor. Sett till denna grupp, 
med oregelbundna vanor, är det 55 procent som gör sporadiska överhopp, 
dvs 1-2 ggr per månad, vilket betyder 10-20 tillfällen på ett läsår.

För resterande 45 procent (vilka utgör ca 27 procent av totala 
undersökningsgruppen) har det blivit en regelbunden vana att hoppa över 
skollunchen.

Det är också anmärkningsvärt att så många elever äter så små portioner 
av huvudrätten. Att mer än 43 procent under veckan i genomsnitt åt för 
lite utifrån sitt behov bör noteras. Huvudrättens betydelse är central. Två 
av undersökningsveckans rätter orsakade särskilt högt bortfall av ätande. 
Korvgrytan var minst populär bland eleverna. Projektgruppens medlemmar 
avsmakade rätten och bedömde den fullt acceptabel. Däremot besannades 
elevernas påpekanden om "grötig" och "rörig", eftersom rotfrukterna som 
ingick var sönderkokta. Köttsoppan, som många elever också var negativa 
till, visade sig tillagas på ett sätt som eleverna inte känner igen hemifrån. 
Köttet var brynt före tillagningen vilket gav en annorlunda, ovan 
karaktär.

Tillbehören är också mycket väsentliga. Det är glädjande att salladerna 
upplevs ha hög kvalitet. Tyvärr ingick potatis bara en gång under veckan, 
det är vanskligt att bedöma den måttliga åtgången i relation till 
onsdagens korvgryta. Rätten innehöll mycket rotfrukter och behovet var 
inte så stort av potatis som tillbehör.

Den tid eleverna tar på sig för att äta är mycket minimal. Det förefaller 
som om man vill klara av måltiden på kortast möjliga tid, vilket är 
beklagligt. Tidpunkten på dagen för skollunchen borde i högre grad ta 
hänsyn till elevernas totala situation så att den ligger fast utan de stora 
variationer som förekommer i dag.
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ELEVER SOM HOPPAR ÖVER HUVUDRÄTTEN

Som framgått är det åtskilliga elever som inte åt av huvudrätterna som 
serverades under veckan. Det kan därför finnas anledning att göra en 
fördjupad studie av detta problem.

Genom att välja ut alla elever, som någon gång under veckan avstod från 
huvudrätten, har dessa kunnat studeras speciellt med avseende på

- omfattning och fördelning av överhopp
- orsaker till överhopp
- frukostvanor samt förekomst av mellanmål

Omfattning

Enligt tabell 9 var det som mest 31 procent under en dag som avstod från 
huvudrätten, som minst var det 4 procent. I genomsnitt avstår 17,4 procent 
från huvudrätten. Dessa kan indelas i två undergrupper, de som avstod 
helt från att äta (ca 10 procent) och de som kom till matsalen och åt 
smörgås och drack mjölk (ca 7 procent).

Det föreligger en viss skillnad mellan skolorna sett till undersöknings- 
veckan. I Bureskolan kan noteras ett bortfall på totalt 70 portioner, vid 
Kanalskolan är bortfallet 50 portioner. De 120 portionerna är fördelade 
på 64 elever.

Tabell 18 visar alla överhopp fördelade på skola, årskurs och kön.
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Tabell 18. Antal elever som hoppat över huvudrätten. Fördelning på sko
la, årskurs och kön.

Skola Årskurs/
kön Gröt Ragg

munk

Veckodagar
Korv- Pann-

gryta kaka
Kött
soppa

Totalt

Må Ti On To Fr

BUREÅ 7 pojkar - - 2 - 3 5
flickor 2 3 4 - 2 11

8 pojkar 3 - 5 - 5 13
flickor - - 9 - 3 12

9 pojkar 1 2 5 1 6 15
flickor 3 3 4 1 3 14

KANAL 7 pojkar 1 3 3 1 5 13
flickor - 4 1 2 3 10

8 pojkar 2 - 1 - 1 4
flickor 1 5 2 - 4 12

9 pojkar - - - - - -

flickor 2 - 4 1 4 11

Totalt antal 15 20 43 6 36 120
% 12 17 36 5 30 100

Här bekräftas åter att onsdagens korvgryta och fredagens köttsoppa 
orsakade många överhopp.

Flickorna svarar för närmare 60 procent av överhoppen. Kanalskolans 
pojkar har den lägsta frekvensen överhopp. 1 årskurs 9 är det inte några av 
pojkarna som hoppar över.

Frekvensen överhopp per vecka och elev framgår av tabell 19. Av de 64 
eleverna är det 11 som hade en särskilt hög benägenhet att avstå, 
nämligen 3-4 gånger under veckan, övriga 53 avstod 1-2 gånger.



Tabell 19. Frekvensen överhopp fördelade på på årskurser. (n=64).

Antal överhopp Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 Totalt

1 gång/vecka 15 16 13 34.( 53%)
2 gånger/vecka 5 8 6 19 ( 30%)
3 gånger/vecka 2 3 4 9 ( 14%)
4 gånger/vecka 2 - - 2 ( 3%)
5 gånger/vecka - - - -

Totalt 24 27 23 64 (100%)

Orsaker till överhopp

På frågan varför de inte ätit av huvudrätten var det vanligaste svaret 
bland de här eleverna att de inte tycker om maten, 63 procent uppgav 
detta. Se figur 11. Ca 20 procent har ätit en måltid i samband med 
hemkunskapsundervisning och därför inte haft behov av skollunchen. Andra 
orsaker kan vara tandläkarbesök, ärenden att uträtta och liknande.

För bråkigt i matsalen 

Annan orsak 

Var inte hungrig 

För lite tid 

Ätit på hemkunskapen 

Tycker inte om maten

PROCENT

Figur 11. Orsaker till varför eleverna hoppar över huvudrätten vid skol
lunchen.
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Frukostvanor och mellanmål

Bland de elever som inte åt av huvudrätten är frukostvanorna sämre än 
totalt i den samlade undersökningsgruppen. Skillnaden framgår i tabell 20.

Tabell 20. Frukoststorlek bland elever som hoppade över huvudrätten 
samt i hela gruppen. %.

Frukostens storlek Gruppen överhoppare Hela gruppen

Ingen frukost 8 2
Liten frukost 22 (30%) 18 (20%)
Normal frukost 62 73
Stor frukost 8 (70%) 7 (80%)

Totalt 100% 100%

Eftersom gruppen överhoppare även ingår i hela gruppen blir differen
serna något underskattade.

Frekvensen mellanmål ligger högre bland överhopparna (35 procent) än 
bland hela gruppen (25 procent). Mellanmålens näringsinnehåll domineras 
av socker och fett. Rubriken "annat" rymmer t ex glass, korv, hamburgare 
samt mat som avsmakats på hemkunskapen. Figur 12 illustrerar 
frekvensen.

Annat

Bulle

Frukt

Tuggumni

Godis

PROCENT
Figur 12. Mellanmålens innehåll och fördelning

»
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Några fallstudier inom gruppen överhoppare

Drygt 50 procent av överhoppen begränsades till en gång under 
undersökningsveckan. Anmärkningsvärt många har dock mer regelbundet 
återkommande överhopp.

Det finns anledning att gå tillbaka till den övergripande frågan redovisad 
i tabell 8, s 38. Där uppgav fem elever att de vanligtvis hoppar över 
skoilunchen 3-4 gånger per vecka. Vi har studerat fyra av de fem eleverna 
som svarade så, för att se hur deras svar stämmer med verkligheten under 
undersökningsveckan. Nedan, i tabell 21, är aktuella data för de fyra 
eleverna sammanställda (utifrån lunchenkäter och slutenkät).

Tabell 21. Fyra elevers skollunchintag under undersökningsveckan.

Hur mycket åt Du av huvudrätten? Vad äter Du vanligtvis
i stället när Du hoppar 
över?

Elev åk Må
Gröt

Ti
Ragg
munk

On
Korv
gryta

To
Pann
kaka

Fr
Kött
soppa

1 8 - - - liten
port

inget
alls

ingenting

2 8 normal
port

liten
port

inget
alls

normal inget 
port alls

mjölk och smörgås

3 7 inget
alls

inget
alls

inget
alls

normal
port

inget
alls

ingenting eller mackor 
och frukt

4 7 liten
port

inget
alls

liten
port

inget
alls

inget
alls

ingenting eller mackor

Gemensamt för dessa elever är att det är enbart flickor, två ur årskurs 7 
och två ur årskurs 8. Lunchenkäterna bekräftar deras allmänna utsagor; de 
har alla under undersökningsveckan hoppat över huvudrätten regelbundet. 
Nr 1 var frånvarande från skolan under tre dagar, de övriga har hoppat 
över 2, 3 eller 4 gånger.
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Sammanfattning och kommentar

Undersökningsveckan kom att omfatta både sådana rätter som av hela 
gruppen bedömdes som favoriträtter, t ex pannkaka på torsdag (omtyckt 
av flertalet), som illa omtyckta rätter, t ex onsdagens korvgryta, och även 
fredagens köttsoppa. Sammanställningen i tabell 21 skall alltså ses utifrån 
de fyra elever som uppger största frånvaro totalt från skollunchen.

Ser man till övriga resultat i slutenkäten beträffande just dessa fyra 
elever kan man konstatera att tre av dem sällan eller aldrig deltar i 
matlagningsarbete hemma. Skälet är att det antingen saknas intresse 
(kunskaper?) från deras sida, eller så tillåts man inte hemifrån. För den 
fjärde eleven hör det dock till daglig rutin att hjälpa till med 
matlagningen hemma.

Gruppen överhoppare utgör genomsnittligt under veckan 17,4 procent av 
de undersökta eleverna. Det bekräftas även i slutenkäten, där många 
elever uppger sig vanligtvis avstå från eller hoppa över skollunchen minst 
en ofta två gånger per vecka, i några fall till och med sä ofta som 3-4 

ggr/vecka.

Vad innebär då detta? Uteblir dessa elever helt från skolmatsalen? Genom 
den följdfråga som ställs, om hur man kompenserar en överhoppad 
skollunch, framkommer det att det främst är den aktuella maträtten/ 
huvudrätten som man avstår ifrån. Detta gäller för ungefär hälften av 
denna grupp (som hoppar över regelbundet); de går till matsalen, men 
nöjer sig med att enbart konsumera mjölk och smörgås. Resterande elever, 
antalet varierar beroende på olika omständigheter, uteblir dock helt från 
skolmatsalen. Bland dessa förekommer att man äter hemma eller vid ett 
gatukök eller liknande. Det är emellertid inte givet att man äter något:

"... Inget för det mesta, men nör det Ur extrapris på hamburgare
brukar jag Uta det ibland".
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Återstår alltså ett antal elever som ingenting alls äter eller som ersätter 
lunchmålet med enbart godis.

Därtill kommer att gruppen överhoppare dels har en tendens till sämre 
frukostvanor än den samlade undersökningsgruppen, 30 procent respektive 
20 procent, dels har de en tendens att äta mer mellanmål, 35 procent 
respektive 25 procent.

Vanligaste orsaken till överhopp är att man inte tycker om huvudrätten. 

RESULTAT - ELEVERNAS TOTALA MÅLTIDSORDNING 

MÄLTIDSDAGBOKEN - METODIK

Eleverna instruerades att i sin måltidsdagbok anteckna all typ av förtäring 
efter skolmåltiden och fram till sänggåendet under varje vardag. Under 
lördag/söndag bokförde de all förtäring från morgon till kväll. Tider för 
varje konsumtionstillfälle noterades även.

Dagboken tillför också en social dimension i och med att eleverna 
antecknade med vem/vilka de åt vid respektive tillfälle.

125 elever registrerade sina intag under veckan. Med hjälp av elevernas 
noteringar kan vi få en bild av måltidsordningen hos denna elevgrupp. 
Genomsnittsberäkningar har gjorts på antalet konsumtionstillfällen. För 
att systematisera bedömningen av innehållet, dvs intagens karaktär och 
kvalitet användes en kategorisering enligt följande:

1 = Allsidigt mål från minst 5 av kostcirkelns 7 grupper
2 = Mål som saknar grönsaker/rotfrukter eller frukt
3 = Ensidigt mål med snedfördelat närings-energiintag.
k - Litet mål (korv och bröd) att likna vid liten frukost 
5 = Måltid med hög beredningsgrad (färdiglagad mat) typ fil, miisli, smör

gås t ex allsidig frukost
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6 = Brödmål av "hög näringstyp" (smörgås med pålägg och mjölk)
7 = Brödmål av "högenergityp" (bullar och mjölk)
8 - Intag med högt fett/sockerinnehåll (godis, konditorivaror, chips etc)
9 = Frukt/grönsaker

Konsumtionstillfällen, vardagar

Genomsnittligt antal konsumtionstillfällen under vardagar har beräknats 
till 5,4 per elev. Denna summa inkluderar dels genomsnittsvärdet enligt 
lunchenkäterna för morgon och förmiddag (1,9) dels genomsnittsvärdet 
enligt måltidsdagböckerna för eftermiddag och kväll (3,5). Under 
lördag-söndag ligger genomsnittet enligt måltidsdagböckerna på 4,2 
konsumtionstillfällen.

Det första konsumtionstillfället efter skollunchen på vardagar sker för 
flertalet mellan kl. 15.00-17.00. Innehållet i intagen mellan 15.00-16.00 är 
framför allt näringsrika brödmål och frukt (mellanmål). Huvudmålet äts 
mollan 16.00-17.00 av ca 46 procent och mellan 17.00-18.00 av ca 25 
procent.

Brödmål av olika karaktär förekommer utspridda under både eftermiddag 
och kväll. Sena brödmål av högenergityp är inte ovanliga. En översikt av 
de mest frekventa typerna av intag fördelade efter tidpunkt ser ut som 
följer: (gäller vardagar)

Huvudmål Frukt
näringsrikt

Brödmål
högenergityp

Brödmål

16.00-17.00 (46%) 15.00-16.00 15.00-16.00
17.00-18.00 (25%) 20.00-21.00 20.00-21.00 20.00-21.00

I slutenkäten besvarade eleverna en fråga om hur måltidsmönstret 
vanligtvis ser ut i hemmet efter skolan på vardagar. De fasta svarsalter
nativen liksom elevsvaren finns i tabell 22.
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Tabell 22. Måltidsmönstret i hemmet efter skolan (enligt slutenkät).

Måltidsmönster Antal Procent (%)

1 lagat middagsmål 6 4
1 lagat mål + 1 lätt mål 119 84

1 lagat mål + 2 lätta mål 11 8

2 lätta mål 3 2

1 lätt mål 3 2

Totalt 142 100

Måltidsdagböckerna ger ett något högre genomsnittsvärde på antalet 
konsumtionstillfällen. Förklaringen ligger i att dagböckerna blir mer 
heltäckande, där avslöjas också det oorganiserade småätandet.

Huvudmålen hemma under veckan

Samtliga intag under veckan av karaktären lagade huvudmål, dvs kategori 
1-3, har sammanställts i tabell 23. Kategori 1, allsidigt huvudmål, 
förekommer i genomsnitt till 42 procent under vardagar och till 45 
procent vid helgen. En viss ökning märks för söndagen. Kategori 2 
förekommer efter ett liknande mönster, med undantag av söndag. Ensidigt 
felbalanserat huvudmål är t ex "stekt korv med pommes frites, ketchup, 
läsk".
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Tabell 23. Huvudmål av kategori 1-3 fördelade under veckans dagar, i 
procent av elevantal.

Måltidstyp
enligt
kategori Må Ti

Veckodag

On To Fr Lö Sö

1. Allsidigt 
huvudmål

46 38 40 46 42 40 50

2. Huvudmål
utan grönsaker

40 48 40 44 41 46 38

3. Ensidigt
felbalanserat
huvudmål

12 13 12 5 12 14 12

Totalt % 98 99 92 95 95 100 100

Av sammanställningen framgår att 96 procent i genomsnitt äter ett lagat 
huvudmål efter skolan på vardagen.

Totala konsumtionen under veckan

Olika kategorier av måltider fördelar sig över veckan enligt tabell 24. 
Den mest frekventa måltidstypen är kategori 8 (socker/fettrikt). Den 
förekommer särskilt frekvent på fredagskvällen med 32 procent, pä söndag 
avsevärt lägre med 17 procent.

Brödmålen, kategori 6 och 7, förekommer mycket ofta bland ungdomarna. 
Fruktmål (kategori 9) har en tendens att återkomma hos vissa elever men 
helt utebli hos andra.
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Tabell 24. Olika kategorier av måltider fördelade över veckans dagar 
samt den samlade frekvensen inom de 9 kategorierna. (96).

Kategori (se s 57-58)
Må Ti On

Veckodagar
To Fr Lö Sö Tot %

1 16,7 13,9 15,0 15,7 12,8 11,1 14,3 14
2 14,7 17,5 15,0 15,1 12,6 13,1 11,4 14
3 4,3 4,7 4,5 1,7 3,7 3,6 3,6 4
4 2,9 3,8 3,6 3,1 2,7 9,4 11,6 6
5 1,1 0,3 1,2 0,8 1,0 7,4 7,4 3
6 14,4 16,0 15,6 15,7 10,6 14,2 14,3 15
7 12,4 10,4 9,3 10,1 11,4 8,9 11,0 10
8 22,4 21,6 24,6 23,0 36,0 24,5 17,1 24
9 11,2 11,8 11,4 14,8 V 7,8 9,2 10

100 100 100 100 100 100 100 100

Intagen, som är ihopslagna för att skapa ett totalmått för en dag och 
person, varierar från 334 (onsdag) till 551 (lördag).

Vi har tittat speciellt på tillbehör och drycker. Här kan man konstatera 
att konsumtionen av potatis ligger på 63 procent i snitt (tabell 25). Då det 
gäller drycker tar mjölken den procentuellt största andelen fram till 5:e 
och 6:e intaget där saft/läsk dominerar (tabell 26).
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Tabell 25. Tillbehör till huvudrätten under veckan i procent.

Tillbehör
må

Veckodagar
ti on to fr lö SÖ Tot (%)

Potatis 68 65 58 70 67 44 70 63
Ris 3 5 8 7 10 16 7 8
Spagetti 26 30 30 21 17 22 21 23
Pommes frites 3 - 4 2 6 18 2 6

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabell 26. Typ av dryck som konsumeras vid varje intag, 
under veckan.

. Totalt i procent

Typ
1 2

Intag
3 4 5 6

Mjölk/fil 60,7 68,4 55,8 51,8 37,5 27,6
Saft/läsk/nektar 10,7 15,3 15,5 17,7 31,9 38
Juice 3,6 3,1 3,4 1,8 1,4 6,9
Vatten 1,7 1,9 3,4 5,5 7,8 -

Choklad 12,1 5,0 9,7 13,4 - 10,3 .
Te/kaffe 11,2 6,3 12,2 9,8 15,3 17,2

100 100 100 100 100 100
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Sociala relationer

Måltidsdagboken ger även ett mått på sociala kontakter i samband med 
måltider utanför skolan. Tre alternativ har använts för att beskriva med 
vem/vilka ungdomarna äter: med familj/andra vuxna, med syskon/kompisar, 
dvs jämnåriga eller ensamma på egen hand (tabell 27).

Analysen gäller intag 1-5 totalt under veckan i relation till hela antalet 
inom respektive intag.

Tabell 27. Ungdomarnas måltider tillsammans med andra, respektive på 
egen hand. (%).

Alternativ Intag nr
1 2 3 4 5

Familj/andra vuxna 51 60 60 52 48
Syskon/kompisar 21 16 17 17 21
Ensam 28 24 23 31 32

Totalt 100 100 100 100 100

Antalet tillfällen inom respektive kategori varierar från som mest 863
(intag 1) till 149 (intag 5).

Skillnader mellan vardagar och lördag/söndag

Skillnaderna mellan veckans skoldagar och de lediga, lördag/söndag, har 
redan antytts. T ex noteras ett lägre genomsnittligt antal konsumtionstill- 
fällen på lördag/söndag. Mältidsordningen skiljer sig bi a därför att 
ungdomarna sover längre när de är lediga från skolan. Frukosten äts 
senare eller utgår helt. Middagen/huvudmålet äter man i regel tidigare pä 
helgen än på vardagarna. Någon måltid motsvarande skollunchen på 
vardagarna återfinnes inte, däremot är det vanligt med ett enda stort 
huvudmål tidigt på eftermiddagen. Utöver detta lagade mål tillkommer på



helgerna ett flertal mindre mål av varierande karaktär, mest olika 
brödmål och snaskmål. Mindre än 20 procent äter två huvudmål under 
lördag respektive söndag.

Ungdomarna fick i slutenkäten själva fritt formulera sina förändrade vanor 
generellt beträffande mat- och måltider under lördag-söndag i relation 
till skolvardagarna. De flesta (85 procent) bedömde skillnaderna som 
stora. Exemplen var många men kan sammanfattas i två huvudalternativ:

Å ena sidan:

Godare mat - mer mat - mer samvaro med familjen - lugnare - deltar själv 
mer i matlagningen.

Å andra sidan:

Mer godis och fika, mer splittrat, mindre lagad mat, äter mindre hemma, 
är mer ute bland kompisar.

INSTÄLLNING TILL KUNSKAPER/FÄRDIGHETER INOM KOSTOMRÅDET

Slutenkäten innehöll även ett antal frågor med syftet att belysa elevernas 
kunskaper och intresse för kost och matlagning. Frågor ställdes till 
ungdomarna om, dels i vilken utsträckning de själva deltar i arbetet kring 
mat och måltider i hemmet, dels vad de anser sig ha för kunskaper, 
intresse för och behov av mera kunskaper inom kostområdet. De fick också 
uppge hur de förvärvat sina kunskaper, t ex om skolans undervisning i 
kostfrågor. Omfattningen av arbetsinsatser i matlagningsarbetet framgår 
av tabell 28.
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Tabell 28. Deltagande i matlagningsarbetet hemma.

Svarsalternativ Antal Procent (%)

Hjälper till/deltar varje dag 14 10

Hjälper till/deltar 3-4 dagar/vecka 13 9

Hjälper till/deltar 1-2 dagar/vecka 42 30

Hjälper, till/deltar 1-2 dagar/mån 54 38

Hjälper till/deltar sporadiskt 7 5

Deltar aldrig 12 8

Totalt 142 100

Vid alternativet "sporadiskt" finns kommentarer som t ex;

när mamma jobbar" 
när någon är sjuk"
sköter syskon när föräldrar lagar mat" 
när det känns roligt".

Utöver själva matlagningsarbetet hjälper alla ungdomar lite med något av 

alternativen; handla, göra inköp, duka/servera, diska/efterarbeta. Det är 

något vanligare, totalt sett att de äldre eleverna hjälper till, något 

vanligare också att flickorna markerar vid samtliga alternativ - inklusive 

matlagning - pojkarna gör färre markeringar totalt sett. Färre pojkar än 

flickor hjälper till med själva matlagningsarbetet. Pojkarnas insatser 

består framför allt i att handla och att diska/efterarbeta.

För att utröna intresset för och attityder till matlagningsarbetet i 

hemmet ställdes även en fråga huruvida de skulle vilja delta mer än vad 

de för närvarande gör. Svarsalternativen presenteras i tabell 29.
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Tabell 29. Elevernas synpunkter på ökat deltagande i matlagning hemma.

Svarsalternativ Antal Procent (%)

3a, men hinner inte 37 26
3a, men kan för lite 6 4
Vet inte 32 23
Nej, bra som det är 51 36
Nej är inte intresserad 9 6
Andra skäl 7 5

När ungdomarna tillfrågades hur de fått kunskaper om matlagning uppger 
ett mycket stort antal att det skett via föräldrarna, främst av mamma. 
Skolans undervisning inom ämnet hemkunskap uppges också av merparten, 
särskilt av eleverna i årskurs 8 och 9. Man har även på egen hand tränat 
och utvecklat vissa kunskaper. Tabell 30 nedan visar fördelningen mellan 
de tre årskurserna och antalet elever som markerat vid respektive 
alternativ.

Tabell 30. Viktiga kunskapskällor avseende matlagning. Antal markeringar.

Svarsalternativ åk 7 åk 8 åk 9 Total

Av mamma och/eller pappa 40 45 46 121
Hemkunskapsundervisningen 22 44 37 103
Lärt mig själv 13 15 15 44
Av syskon 3 4 6 13

Kunskaper om matens/kostens betydelse för hälsan har ungdomarna, 
förutom via hemkunskapsämnet, även fått inom främst No och idrotts
ämnet samt inom tillvalskurser, typ Friskvård och Ung konsument på 
högstadiet, men även i stor utsträckning under tidigare skolår, främst på 
mellanstadiet.
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Elevernas motiomvanor och rökvanor

En av frågorna gällde ungdomarnas fysiska aktivitet. De har själva gjort 
en bedömning av sin fysiska aktivitet - om de upplever sig som mer 
väl tränade och aktiva än sina jämnåriga kamrater, eller om de räknar sig 
som normalt eller mindre aktiva än flertalet. Resultatet av denna 
subjektiva bedömning finns i tabell 31 nedan. Några har avstått från att 
svara.

Tabell 31. Bedömning av fysisk aktivitet.

Svarsalternativ Antal Procent (%)

Tränar och rör mig mer än flertalet 39 28

Rör mig normalt, ej organiserad träning 86 62

Rör mig mindre än flertalet 13 10

Totalt 138 100

3 procent av ungdomarna har uppgivit att de röker 1-5 cigaretter om
dagen. 2 procent uppger att de snusar.

Sammanfattning och kommentar

Måltidsdagböckerna har givit ett kompletterande underlag för analys av 
den totala måltidsordningen i och med att de kartlägger elevernas 
matvanor utanför skolan, dels under vardagar, dels under lördagar- 
söndagar. Matvanor och måltidsordning under lördag-söndag förtjänar en 
ingående analys. Det är främst tiderna som blir annorlunda, någon måltid 
motsvarande skollunchen på vardagarna talar man inte om, däremot om 
senare frukost och tidigare middag eller om ett större "sammanslaget" 
huvudmål.
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Typen onyttiga mellanmål förekommer genomgående i mycket stor 
utsträckning. Med måltidsdagböckernas hjälp bekräftas också att 
matstandarden ändras under helgerna. För många höjs den, det är t ex 
vanligare med helt kött, grönsaker, fler rätter, främst efterrätter (särskilt 
glass), överhuvudtaget ett mer varierat innehåll samt mer samvaro med 
familj och vänner.

För många kan man dock tala om en kvalitetssänkning, så t ex äter många 
mer splittrat och utan någon bestämd måltidsordning, mer utanför hemmet 
och med ett dominerande inslag av "fikamål". Helgerna innebär för dessa 
ungdomar inte ett positivt näringsmässigt tillskott/komplement, i stället 
blir man "svältfödd" i varje fall på lagad mat av god kvalitet.

Mot den bakgrunden framstår skollunchen inte minst på måndagar som 
särskilt väsentlig. Gröt, som förekommer i undersökningsveckan, får väl 
därför betraktas som bristfällig lösning på måndagens skollunch.

En frågeställning som är svår att analysera och se effekterna av är den 
om ungdomarnas deltagande i arbetet kring måltiderna i hemmet. Är den 
undersökta gruppen "typisk" för sina åldrar i just detta fall? Det kan av 
undersökningen förefalla som om ungdomarna undanhåller sig från sådana 
arbetsinsatser, i varje fall från själva matlagningsarbetet, men dels gör de 
andra insatser (handlar, hjälper till med för- och efterarbeten) dels är 
många uppbundna av en rad fritidsaktiviteter, dels åtgår mycket tid till 

tröttande resor.

Det förekommer rätt ofta att ungdomarna får ordna med sin mat på egen 
hand, i synnerhet gäller det frukosten och måltiden direkt efter skolan. 
Det sker i ökande grad för de äldre eleverna, särskilt i årskurs 9.

Förutsättningarna att själva klara sin egen mathållning ökar naturligtvis 
med åldern, därtill kommer att skolans undervisning i hemkunskap 
koncentreras främst till årskurs 8 och årskurs 9. Hemmens roll som 
kunskapsförmedlare i detta fall får inte underskattas. På frågan om 
var/hur ungdomarna fått kunskaper och färdigheter i fråga om mat och 
mathållning är det genomgående att man framhåller hemmet (mamma/
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pappa) i första hand och vid sidan därav skolans hemkunskapsundervisning. 
Självklart varierar hemmens förutsättningar och attityder härvidlag. I 
vissa fall efterfrågas inte ungdomarnas insatser hemma, de tränas inte till 
ett eget ansvarstagande och ungdomarna känner osäkerhet inför sin egen 
förmåga. Dessto viktigare blir skolans undervisning, särskilt i ett 
framtidsperspektiv. Ungdomarna blir småningom själva föräldrar som skall 
föra kunskapstraditionen vidare.

Huruvida skolans undervisning i kostfrågor i dag är tillräcklig är givetvis 
svårt för ungdomarna att själva bedöma. De fick inte heller något konkret 
förslag att ta ställning till, som t ex skulle det ske på bekostnad av något 
annat innehåll - i så fall vilket?

FÖRÄLDRARNAS SYNPUNKTER

FÖRÄLDRAENKÄTEN

Hushållens storlek

Föräldrarnas åldrar varierar från något över 30 år till drygt 60 år, den 
vanligaste åldersklassen är 40-45 år. I 17 procent av hushållen finns ett 
barn. Mest förekommer 2 barn, men fler barn är också vanligt, som mest 6. 
Tabell 32 ger en bild av familjestorlek i procent av antalet deltagande.

Tabell 32. Familjernas storlek/antal barn i procent vid Bureskolan och 
Kanalskolan.

Skola Antal barn
1 2 3 4 5 6 Totalt %

Bureå 17 45 26 8 3 1 100
Kanal 17 50 21 9 3 - 100

Medeltal 17 *7,5 23,5 8,5 3 0,5
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I genomsnitt är antalet barn per familj 2,4, något högre i Bureå än vid 
Kanalskolan. I ett antal familjer är de äldsta barnen redan utflugna och 
tillhör inte längre hushållet. Uppgiftslämnarna har inte alltid klart 
uttryckt vilket som gäller. 12 procent av hushållen är enföräldersfamiljer.

Måltider i hemmet

Föräldrarna fick bl a ett antal frågor kring måltiderna i hemmet. T ex 
vem som lagar maten, faktorer som påverkar val av mat hur ofta man äter 
tillsammans med familjen, hur måltiderna upplevs osv.

När det gäller tillagningen av frukosten eller morgonmålet så framgår det 
av föräldrarna, (se tabell 32), att man turas om eller hjälps åt att ordna 
den. När det däremot gäller de övriga måltiderna så menar samtliga 
föräldrar att det praktiskt taget alltid är dom själva som lagar dessa mål.

Tabell 32. Tillagning av frukosten/morgonmålet - enligt föräldrarna (%).

Svarsalternativ Årskurs Socialgrupp
7 8 9 1 2 3

Jag lagar praktiskt taget alltid 
frukost

42 40 39 25 36 53

Min sambo/maka/make lagar alltid 
frukost

6 6 2 9

Vi vuxna turas om, har bestämda 
dagar

2 2 6 2

Vi vuxna turas om, som det faller 
sig

13 17 23 19 19 17

Barnet/barnen lagar praktiskt taget 
alltid sin frukost

2 3 2 2

Vuxna och barn turas om, har 
bestämda dagar

11 2 3 6 4 6

Var och en gör sin egen frukost 19 31 31 44 30 13

Annat sätt 2 1 1 4

100 100 100 100 100 100
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Föräldrarna uppger att de äter tillsammans med barnen/ungdomarna i 
något större utsträckning än vad barnen/ungdomarna själva uppger, t ex i 
måltidsdagböekerna. Enligt tabell 33 så uppger mer än 80 procent av 
föräldrarna att de äter med sina barn 5-7 gånger i veckan. Mycket få 
föräldrar uppger atf de bara ibland äter med barnen.

Tabell 33. Föräldrarnas måltider tillsammans med barnen uttryckt i pro
cent.

Antal gånger
i veckan 7

Årskurs
8 9

Socialgrupp
1 2 3

5-7 ggr/vecka 85 81 82 88 81 89
4-5 ggr/vecka 11 15 13 6 15 8

1-3 ggr/vecka 2 4 5 6 4 2

Inte någon gång 2

100 100 100 100 100 100

Av tabellen framgår att måltidsmönstret, hur ofta man äter tillsammans 
middagsmålet under veckan, inte skiljer sig mellan socialgrupper. Skälen 
till att man inte äter tillsammans med barnet/barnen uppger 8 av 10 
föräldrar beror på att man lagar middagsmat, men att det är svårt att 
samlas till ett gemensamt mål pga olika aktiviteter som sker parallellt 
under tiden, 4 procent av föräldrarna uppger att ett lagat middagsmål 
inte behövs, utan att man i stället äter ett lättare mål tillsammans.

Några skäl som föräldrarna uppger till att det kan vara problem med 
gemensamma tider för mat är enligt föräldrarna:

"Någon skall bort, när det är något speciellt".

"På grund av arbete/skiftesarbete"

"Svårt att hitta rätta tiden...".
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De flesta föräldrarna ser emellertid måltiderna som trevliga och 
trivsamma och något som man försöker ta tillvara (tabell 34).

Tabell 34. Föräldrarnas upplevelser av måltiderna hemma (%).

Svarsalternativ Årskurs Socialgrupper
7 8 9 1 2 3

Det är sköna och triv
samma stunder

62 55 54 63 50 66

Ganska trevligt, men 
samtidigt lite rörigt

36 38 44 31 41 34

Det gäller mest att få 
något i sig

2 3 4

Det är mest bråkigt 
och besvärligt

2 4 6 4

Att maten ska vara lättlagad och billig är inte det allra viktigaste för 
föräldrarna vid val av maträtt. En del menar att det viktigaste är:

"att maten är näringsriktig"

medan andra menar:

"att barnen får lära sig att äta all mat".

I tabell 35 redovisas föräldrarnas ställningstagande till olika svarsalter
nativ som berör frågan vad som i de flesta fall styr val av maträtt.



Tabell 35. Föräldrarnas syn vid val av maträtt. Antal markeringar uttryck
ta i procent vid respektive svarsalternativ, n = 140.

Svarsalternativ Viktigt Varken viktigt 
eller oviktigt

Oviktigt

Att maten är lättlagad, snabb 42 32 26 (100)
Att maten är mättande 90 6 4 (100)
Omväxling i kosten 98 2 - (100)
Matens kvalité 96 2 - (100)
Att maten är billig 74 22 4 (100)
Vad som är billigt i butiken 
den dagen, extraerbjudanden

42 38 20 (100)

Vad barnen ätit tidigare 
under dagen

96 3 1 (100)

Vad barnen tycker om 76 22 3 (100)
Vad vi vuxna har ätit 
under dagen

56 27 17 (100)

Vad vi vuxna tycker om 37 42 25 (100)

Föräldrarna och skolmaten

Informationen till föräldrarna, om vilken mat som serveras till eleverna i 
skolan sker uppenbarligen på flera sätt. Ungefär var tredje förälder får sin 
information genom annonsering i lokalpressen. Två av tre förälder från 
socialgrupp 2 och 3 läser den i pressen. Ca 50 procent av föräldrarna 
uppmärksammar det informationsblad som skickas ut från skolan. Även om 
man har fått information om skolans matsedlar och i förväg känner till 
vad som serveras så är det långt ifrån alla som planerar sin egen 
matlagning och inköp efter den. Ungefär var fjärde förälder menar dock 
att de alltid planerar matlagningen under veckan efter skolmatsedeln (se 
tabell 36).
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Tabell 36. Föräldrarnas matplanering och inköp efter skolmatsedeln (%).

Svarsalternativ
7

Årskurs
8 9

Socialgrupp
1 2 3

Aldrig 9 4 10 9 11
Ibland (1-2 dagar/vecka) 4 23 8 21 6
Ofta (3-4 dagar/vecka) 59 35 39 69 36 45

Alltid (5 dagar/vecka) 26 35 41 31 32 36

Annat 2 2 3 2 2

100 100 100 100 100 100

Förutom information om matsedlar så har skolstyrelsen i Skellefteå, i 
samråd med skolan, under hösten gått ut med en allmän information om 
skolmåltidsverksamheten i kommunen till alla föräldrar (se bilaga). Den 
innehåller bl a kommunens målsättning med skolmåltiderna, organisation 
avseende typ av kök, tillagning, distribution etc. Trots utskicket så svarar 
ungefär hälften av föräldrarna att de inte har fått någon sådan allmän 
information (se tabell 37).
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Tabell 37. Grad av information till föräldrarna uttryckt i procent.

Svarsalternativ Årskurs Socialgrupp
7 8 9 1 2 3

Jag har fått en utförlig allmän 
information och känner väl till 
hur det fungerar inom vår 
kommun/på skolan

11 13 5 13 9

Jag har fått viss allmän infor
mation och har vissa kunskaper

40 33 33 38 32 36

Jag kan inte påminna mig någon 
sådan information, men jag har 
själv skaffat mig information 
via egna kontakter

11 21 21 38 19 11

Jag kan inte påminna mig någon 
sådan information, därför känner 
jag dåligt till hur det fungerar 
i kommunen/på skolan

33 33 39 25 34 43

Annat 4 3 2 2

100 100 100 100 100 100

Föräldrarna fick också ett antal frågor som mer direkt berör skolmaten i 
den eller de skolor som deras barn går. I tabell 38 kan man framläsa att 
föräldragruppen har två förhärskande uppfattningar, ungefär hälften 
tycker att kvaliteten på skolmaten är bra eller mycket bra medan den 
övriga gruppen tycker att den är mindre bra eller tom dålig.



Tabell 38. Föräldrarnas uppfattning om skolmaten.

Svarsalternativ
7

Årskurs
8 9

Socialgrupp
1 2 3

Mycket bra 7 2 5 2 11
Bra 37 38 18 31 29 29
Mindre bra 30 38 46 56 38 38
Dålig 2 4 5 4 4
Vet ej 8 6 8 13 27 18

100 100 100 100 100 100

Den grupp föräldrar som tycker att skolmaten inte är riktigt bra menar 
att anledningen till detta är

- att tillagningen sker i för stor skala (ca 62 procent)
- att varmrätterna inte är tillräckligt varma (ca 17 procent)
- att eleverna får mat som de inte gillar (ca 10 procent).

Övriga menar att maten ibland serveras för tidigt på dagen eller att 
maten är för ensidig. Andra menar att bespisningspersonalen bidrar en del. 
Här är några övriga kommentarer i anslutning till detta:

"Oengagerad bespisningspersonal".

"För kort lunch - för lång kö".

"Den blir oaptitlig för bamen och är dåligt kryddsatt".

Föräldrarna har alltså en hel del kommentarer till skolmaten, men det är 
inte alltid så att man har skaffat erfarenheten genom att äta den utan 
deras uppfattning har de många gånger erhållit bl a genom sina barn. 1 
tabell 39 kan man se att ungefär två av tre föräldrar verkligen har ätit av 
skolmaten och att flera ur socialgrupp 1 och 2 har ätit än föräldrarna ur 

socialgrupp 3.
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Tabell 39. Föräldrar som ätit skolmat tillsammans med sitt/sina barn.

Svarsalternativ Årskurs Socialgrupp
7 8 9 1 2 2

Ja, jag har ätit 63 60 44 69 62 45
Nej, jag har inte ätit 37 40 56 31 38 55

100 100 100 100 100 100

De kommentarer som föräldrarna har lämnat i samband med denna fråga 
är följande:

"Vill inte smaka smörjan...
Blivit erbjuden men inte kunnat nyttja det.
Tycker maten är dålig tillagad - kryddat.
Ja - det var stökigt...
Ja, när maten lagades hör på Bureå då var den god.
Ja, pannkaka serverades (min favoritrött), men denna var fullständigt 
oätlig. Bitama hade legat och dragit i halvljummet tillstånd mycket 
länge. Bitarna var grå och vattenblaskiga...
Maten genomgående smaklig och miljön trivsam...".

Sammanfattning och kommentar

Föräldrarna vill betona omväxling och kvalitet när de väljer mat för det 
egna hushållet. Dessutom anser många att det är viktigt att beakta vad 
barnen ätit i skolan samma dag. I realiteten är det ca en fjärdedel som 
planerar det egna hushållet med hänsyn till skolmåltiden.

VAD HÄNDER I KÖK OCH MATSAL 

SYNPUNKTER FRÅN ELEVER OCH SKOLPERSONAL

Under rubriken Vad händer i kök och matsal? har vi valt att dels redovisa 
vissa fakta om matsalarna, som storlek, rutiner m m, dels elevernas syn på 
måltidsmiljön.
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Därtill redovisas intervjumaterialet som samlades in från olika personal
grupper inom skolan:

- skolmåltidspersonal
- lärare (klassföreståndare och hemkunskapslärare)
- skolhälsovårdens personal (skolsköterska)

Projektgruppens egna intryck från besöken tillfogas också. En utförligare 
studie av köks- och matsalsfunktioner utifrån checklista presenteras i 
bilaga 5.

Kanalskolan

2Matsalen är på ca 250 m och har bra dagsljus. Som belysning fungerar 
lysrör i taket. Borden har skivor av platslaminat och stolsbenen är av 
stålrör. Golvet är klätt med linoleummatta och taket är försett med 
ljudabsorbenter. Väggarna är utsmyckade med ett antal tavlor och 
textilier. F ö finns gott om gröna växter. Helhetsintrycket blir mjukt och 
ombonat.

Eleverna äter i 2-3 matlag, men det kunde fungera bättre eftersom 
eleverna kommer samtidigt vilket skapar stress och oro. Vuxennärvaron 
består av vaktande lärare och ett antal "kupongätande" lärare. Man har en 
egen lärarmatsal som är helt avskilt ifrån elevernas. Ett antal komvux- 
elever äter också i matsalen, vilket bidrar till att skapa en lugn atmosfär.

Via ett kapprum kommer eleverna in till en bra fungerande serveringsdisk 
med självtagning. Eleverna kan alltså själva bestämma hur mycket mat de 
vill ha, vilket gör att svinnet minskar avsevärt. Diskinlämningen där 
eleverna själva får sortera diskgodset fungerar utmärkt.

Matsalen är öppen mellan 10.30-12.30. Mycket tyder på att en jämnare 
ström till matsalen går att åstadkomma genom en bättre schemaläggning. 
Om matsalen var öppen t ex mellan 11.00-12.30 skulle man kunna ha 
minst 4 matlag med en sittid på 20 minuter och maximalt ca 100 elever i 
varje matlag (matsalen har 152 platser).
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Bureskolan

2
Skolans matsal upptar ca 200 m . Här äter både låg-, mellan och 
högstadieelever. Matsalen har 234 platser, vilket innebär att den har lägre 
kapacitet än Kanalskolans matsal. Intredningen är sparsam. Bord och 
stolar är av trä, vilket ger en trevlig framtoning. Eleverna kommer ofta i 
"klump", vilket ger onödiga toppar i serveringen, som pågår mellan 
10.45-12.00. Bardisken har två stationer och personalen portionerar 

måltidens huvudkomponent. Floderna i matsalen är bra, men kötiden kan 
bli lång, främst beroende på "anstormningen" under korta tidsintervaller.

Vuxennärvaron består av vaktande lärare, endast några få äter med 
eleverna. Lärarna har egen helt avskilt matsal. Måltidspersonalen ansåg 
att om fler lärare åt i elevmatsalen skulle det bli betydligt lugnare där.

Måltidspersonalen uppgav att barnen äter lite och att det blir mycket 
svinn. De måste beställa mat hela fem dagar före serveringstillfället, 
vilket gör det svårt att anpassa beställningen till den faktiska åtgången. 
Vi kunde själva konstatera att många elever bara åt smörgås och drack 
mjölk.

"Vakterna får inte skynda på eleverna - stressa dem - ofta lämnar 
eleverna mat då".

ELEVERNA OCH MATSALSMILJÖN

1 enkäten till eleverna har ungdomarna givits tillfälle att fritt formulera 
sin uppfattning av skolmåltidslokalerna på respektive skola. En katego- 
risering av svaren ger vid handen följande (se tabell 40).
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Tabell 40. Elevernas åsikter om skolmåltidslokalerna.

Kategorier Antal Procent (%)

Mycket bra 5 4
Bra 83 67
Godtagbara 34 27
Ganska dålig 2 2

Totalt 124 100

Alla har inte uttryckt någon uppfattning. Påfallande få negativa 
kommentarer förekommer, flertalet uttrycker sig i positiva ordalag även 
om de inte upplever matsalen direkt "mysig" så upplevs den som ljus, 
luftig, stor och trivsam vid båda skolorna.

Två frågor rörde mer direkt serveringssystemet - fungerar det bra eller 
dåligt? Påståenden av positiv respektive negativ karaktär finns samlade 
under var sin rubrik. Fler än ett påstående kunde kryssas för. De positiva 
kommentarerna är ungefär tre till fyra gånger vanligare än de negativa. 
Åsikterna går isär på vissa punkter. Problemen gäller främst köbildning, 

matens temperatur, portionsstorleken samt tiden. Med undantag för 
portionsstorleken finns för övrigt både positiva och negativa instämman
den. Köbildningen är det största problemet enligt eleverna.

SKOLMÅLTIDSPERSONALENS SYNPUNKTER

Arbetsförhållanden

Arbetsmiljön i köken upplevdes som bra. Nya maskiner, bra ventilation och 
minskat buller efter ny- och ombyggnad, har medfört att personalens 
arbetssituation förbättrats. Kanalskolans kök och matsal byggdes 1981 och 
Bureåskolans kök och matsal renoverades 1985.
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Antal anställda och antal ätande

Kanalskolan har 6 anställda på totalt 34 tim/dag för 405 ätande. 
Bureåskolan har 7 anställda på totalt 41 tim/dag för 645 ätande. Antalet 
ätande i detta sammanhang avser inskrivna elever och skolpersonal. 
Antalet ätande per dag ligger i genomsnitt på 365 respektive 555 
beroende på vilken mat som serveras. Personalen i köket har sin 
stressigaste period när matsalen är öppen, dvs kl. 10.30-12.30 på 
Kanalskolan och kl. 10.45-12.00 på Bureåskolan. De flesta i arbetslaget 
har fått sin utbildning via praktik i yrket. Vikarier som tas in ibland har 
för det mesta storköksutbildning. Stort behov av fortbildning föreligger 
dock, speciellt på specialkoster och inom området livsmedelskunskap.

Skolmåltidspersonalen vid skolorna är helt eniga om att skolmåltidsverk- 
samhetens viktigaste uppgift är att servera varm och god mat samt att 
hålla rent och snyggt i lokalen och vid tillredning av maten.

"Maten fmmför alltl Barnen måste bli mätta, många har långa 
skoldagar".

Matsedeln

De enskilda skolorna har svårt att påverka val av maträtterna. Kökens 
representanter kallas varje år till en planeringsdag på skolkontoret. 
Representanterna som företräder skolmåltidspersonalen känner bäst till 
sin egen arbetsplats. Personalen upplever inte att möjligheten till 
påverkan är särskilt stor.

Skolans matsedel bestäms på våren inför kommande läsår. De faktorer 
som anses avgörande för matsedelns slutgiltiga utseende är:
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- att barnen uppskattar rätten, dvs att de verkligen äter den
- kvalitetskrav
- rättens produktionstid/personalinsatser
- presentationsordningen av rätten
- säsongsanpassning av matsedeln
- hänsyn till distributionen från Jörnköket

Information om skollunchen

Vid matsalens entré i Bureå samt i matsalen på Kanalskolan finns en 
information om dagens rätt uppsatt på anslagstavla. Skolkontoret hade 
1986 skickat ut den tidigare nämnda broschyren om skolmåltidsverksam- 
heten (se bilaga 6) till alla hushåll. Annonsering av veckans matsedel sker 
veckovis i lokaltidningen. Låg- och mellanstadiet får terminens matsedel 
hemskickad. I Bureå har dessutom Hem och Skola haft ett upprop för 
skolmaten, där föräldrarna inbjöds att proväta skolmaten tillsammans med 
eleverna.

På Kanalskolan, som har sin matsal centralt i skolbyggnaden, har 
måltidspersonalen och lärarna en etablerad kontakt som resulterat i visst 
samarbete vad gäller information till eleverna. Bureåskolan har sin matsal 
i en separat byggnad vilket i viss mån försvårar kontakter med övrig 
personal.

"Att vi går på enskilda lärare och ber dem prata för skollunchen har 
förekommit, men vi har aldrig blivit inbjuden till klassmöten etc, 
vilket vore ett sätt att marknadsföra skollunchen".

På frågan varför inte vissa elever äter svarar man:

"Det är framför allt flickor som inte äter. De påverkar varann i grupp. 
Ledaren styr - hela gäng kan då låta bli att äta".

"Att vissa inte äter är en trend, vissa tröttnar på matsedeln".
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"Alla föräldrar vet nog inte om när deras barn inte äter. Om de vet så 
verkar de tro att det beror på att maten är så dålig på skolan - de 
följer inte upp vad som serveras här".

Att hemmiljön har en avgörande inverkan förefaller att vara en allmän 
uppfattning hos skolmåltidspersonalen. Hemmen har inte fostrat barnen 
att äta all mat vilket gör att många rätter är främmande för vissa. 
Personalen själva tycker att maten som serveras är bra.

"Jag tror inte att många äter en sådan lunch hemma, med både 
varmrätt, grönsaker, mjölk och ofta frukt och...?".

Önskvärda förändringar

Skolmåltidspersonalen tillfrågades om förslag till förändringar av rutiner 
m m som de trodde kunde bidra till bättre kvalitet och trivsel:

"Grönsaker borde man kunna få köpa utifrån säsong och pris.

Schemaläggningen måste ses över. Om många ätande kommer 
samtidigt, så får de inte någon lugn och ro vid ätandet. Köerna skulle 
kortas ned och tiden för ätandet förlängas.

Önskvärt att alla matgäster åt i samma lokal.

En satsning på miljöbiten, mer utsmyckning, gärna elevkonst, 
ändamålsenliga möbler och trevliga textiler".

Sammanfattning och kommentar

Skolmåltidspersonalen träffar eleverna dagligen och får därför en nära 
personkontakt med sina gäster. Inblicken i hur eleverna äter är stor men 
möjligheterna att vidta åtgärder, göra uppföljningar är i det närmaste 
obefintliga pga den högt uppskruvade arbetstakten under den tid som de 
ätande passerar. Den erfarenhet och inblick som personalen har skulle mer 
kunna tas tillvara. Delegerandet av vissa beslut kan tyckas självklara men 
upplevelsen av självständigheten på skolorna varierar.
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"Då det gäller tillbehör följer vi det som är föreskrivet. Om det står 
rivna morötter så river vi - fast vi vet att eleverna föredrar 
morotsbitar bättre".

"Tillbehören följs enligt matsedeln, men hur salladen blandas anpassas 
till elevernas smak".

Att schemat bättre skulle anpassas till elevernas arbetsdag och 
matproduktionens förutsättningar är ett allmänt önskemål. Den negativa 
attityden till maten från centralköket i Jörn som eleverna visar, delas 
inte i samma utsträckning av skolmåltidspersonalen. De menar t ex att 
informationen till föräldrar, lärare och elever borde vara ännu bättre. 
Framför allt borde fler känna till att en stor del av matproduktionen sker 
i det egna köket, samt att många djupfrysta hel/halvfabrikat till 
huvudrätterna kommer från andra delar av landet. Den negativa 
"Jörnstämpeln" är oförtjänt anser de.

En trolig förklaring enligt personalen till det negativa rykte, som maten 
på t ex Kanalskolan fick, är att när den nya skolmatsalen togs i bruk 1981 
så ändrades köket från ett produktionskök till ett mottagningskök. I och 
med detta försvann även skolmåltidstjänster. Centralköket i Jörn var inte 
färdigställt förrän 1982, så under det första året levererades varmhållen 
mat från Promus i Luleå, vilket kvalitetsmässigt var en stor kontrast mot 
det tidigare. I och med det nuvarande kyltransportsystemet har kvalitén 
på maten förbättrats ordentligt, men det negativa ryktet tenderar att 
finnas kvar.

LÄRARNAS SYNPUNKTER

Klassföreståndare och hemkunskapslärare intervjuades om deras syn på 
skolmåltidsverksamheten som en del av skoldagen. Flertalet hade en ca 
20-årig lärarerfarenhet. De hade själva minst två barn i skolåldrarna 
10-19 år. En naturlig utgångspunkt för samtalen blev därför en jämförelse 
över tid - hur fungerade verksamheten för 15-20 år sedan?, vad har 
förändrats under åren?, varför har förändringar skett och vilka konsekven
ser har det fått?



Från båda skolorna rådde enighet om att "i stort var det bättre förr". Man 
syftade då främst på förhållandena som gällde före den genomgripande 
omorganisationen under tidigt 80-tal och som berörde båda skolenheterna. 
Dvs när de egna tillagningsköken förvandlades till mottagningskök.

Samtliga intervjuade uttryckte en stor besvikelse över denna nyordning. 
Särskilt under den första tiden var de negativa upplevelserna av den 

"opersonligt massproducerade", likartat kryddade", "återuppvärmda" maten 

påtagligt besvärande. Efter en intensiv kritik från elever, föräldrar och 
personal har allvarliga ansträngningar gjorts för att förbättra förhållan
dena och för att om möjligt komma ifrån det oförtjänt dåliga rykte som 
uppstått kring "jörnmaten".

Flertalet lärare menade att i dag är kvaliteten på maten acceptabel, men 
att det fortfarande är många, inte minst bland eleverna som "tror" att 
maten är dålig och därför inte äter av den mer än sporadiskt. Till detta 
bidrar säkert att när vuxna utanför skolan diskuterar jörnmaten så sker 
det ofta i negativa ordalag.

Elevernas lunchvanor

På vilket sätt kan elevernas inställning i dag till skolmaten beskrivas och 
vad säger en jämförelse över tid? I vilken utsträckning uteblir elever i dag 
från skollunchen? Att fler elever i dag "vågar" hoppa över skollunchen och 
helt utebli är de tillfrågade lärarna eniga om. Det var i det närmaste 
otänkbart för 15-20 år sedan, då det sågs som en självklar "plikt" att gå 
och äta. Även om det rör sig om ett fåtal, så finns vid båda skolorna en 
grupp elever som nästan aldrig besöker matsalen:

"Det finns säkert elever som äter så slarvigt att det bara blir slarv 
hela dagen".
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Ett antal elever går till matsalen, äter smörgås och dricker mjölk, men 
hoppar över den lagade rätten. Antalet varierar beroende på om 
huvudrätten "faller i smaken" eller ej. Inte sällan uppstår ett rykte i 
matkön inför "tveksamma rätter". Trycket från kamraterna kan medföra 
att osäkra elever avstår från maten utan att egentligen själva vilja det.

Några lärare framhöll systemet med "självtagning" som ett stort problem. 
När det tillämpas är det många elever som förser sig med enbart det som 
faller i smaken, t ex skivat kött som sedan äts på smörgås med mjölk till, 
men utan potatis och grönsaker.

"Varför skall eleverna servera sig själva, jag ser inga fördelar, 
måltidspersonalen finns ju ändå på plats!".

"Jag ifrågasätter systemet med självservering, många elever lär sig 
inte att äta potatis och det kan inte vara rätt!".

"Ser en klar försämring i elevernas matvanor, de äter mindre och 
dessutom mindre varierat, jag tycker att ungdomarna är kräsna och 
bortskämda, det är för mycket strykande medhårs i dag".

"Kanske hämmar beslutet att eleverna inte får slänga mat så, att de 
ibland inte törs ta av maten och smaka?".

Men utvecklingen har även varit positiv. En lärare exemplifierar med 
attityderna till fisk. Det var ganska vanligt förr att elever hoppade över 
alla fiskrätters "Så är det inte alls i dag, tvärtom har fisk blivit populär 
mat i skolmatsalen". Alltfler elever får också en positiv attityd till 
grönsaker och sallader. Den mest positiva förändring som nämns är 
restaureringen av matsalsmiljön vid Bureskolan. Den har betytt enormt 
mycket för allas trivsel.

Enligt lärarna kompenserar eleverna en utebliven lunch främst med 
godisätande;

"De elever som bara ätit smörgås och mjölk fyller ofta på med godis".

"Enstaka elever kan gå hem för att äta, andra köper en hamburgare 
eller motsvarande, eller så delar de ett paket glass med en kompis".
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Alla lärare förundras över elevernas stora tillgång till pengar!

"Hur kan eleverna ha så mycket pengar?" Det kommersiella trycket i 
skolornas närhet är besvärande, särskilt i centrala stan* Det finns exempel 
på att när det serveras särskilt impopulära rätter vid skollunchen, då 
lockar gatuköken med extrapriser på sina produkter:

"Det var fullkomlig folkvandring dit en dag i förra veckan, vi hade 
kunnat avbeställa skolmaten!".

Lärarnas lunchvanor

Hur ofta lärarna äter skollunchen beror givetvis på deras schema. Det är 
dock långt ifrån självklart för lärarna att gå till skolmatsalen på 
lunchrasten:

"Alltfler tar med egen lunchmat numera, själv har jag helt slutat 
utnyttja skolmatsalen, jag har med mig filmjölk, smörgås och frukt".

"Tidigare åt jag faktiskt varje lunch här på skolan, men nu kollar jag 
först matsedeln om det är någon god mat - jag har nog påverkats av 
allt prat om dålig mat!".

"Jag bor nära skolan och har alltid gått hem till lunch".

Övriga tillfrågade utnyttjade i varierande omfattning personalmatsalen, i 
något fall reservationslöst. Hemkunskapslärarna ansåg sig inte ha 
anledning att äta den ordinarie skollunchen annat än i undantagsfall.

Vid "vakttjänstgöring" i elevmatsalen var det inte självklart att äta 
tillsammans med eleverna:

"Man hinner inte både vakta och äta, jag går till personalmatsalen och 
äter efteråt".

De billigare kupongerna utnyttjades inte av någon av de tillfrågade.
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"Det blir mest vikarier eller andra som är här tillfälligt".

"Som lärare behöver man få dra sig tillbaka och äta med kollegor i 
personalmatsalen".

Skolmåltiden och den egna undervisningen

Skolmåltiden på högstadiet integreras inte vid någon av skolorna i 
undervisningen i form av "schemalagd lunch" dvs lunch på lektionstid. 
Därför var lärarna främmande för idéen och ställde sig även tveksamma 
inför tanken. Att klasslärarna på låg- och mellanstadiet är fastare knutna 
till skolmåltiden ser de som en självklarhet.

"Men visst kunde det vara jättebra, eleverna behöver social fostran vid 
matbordet, bordsskick t ex, - det skulle i så fall ingå i min 
tjänstgöring?!".

"Kanske skulle det bli lugnare i matsalen, nu är det alltför vanligt 
med slarv i samband med ätandet".

"Många barn får inte lära sig hemifrån att sitta lugnt och ta god tid 
på sig att äta - det skulle nog kunna göras mycket mer från skolans 
sida mot oron och stressen".

"Under högstadieåren sker en påtaglig förändring i ungdomarnas sätt 
att vara i matsalen, jag tycker att 9:omas sätt att umgås vid borden 
är så fint, de utnyttjar tillfället att sitta och samtala på ett 'vuxet' 
sätt".

För hemkunskapslärarna är samvaron med eleverna vid måltiden och 
frågor om ett vettigt kostval en viktig del av den egna undervisningen i 
hemkunskap i årskurs 8 och 9. Måltiderna i hemkunskapen präglas av helt 
andra förhållanden än i den stora anonyma elevmatsalen. Miljön är hemlik 
och avstressande. Tyvärr blir det inte så många tillfällen per elev 
eftersom hemkunskapsundervisningen är av liten omfattning och att såväl 
teori som praktisk tillämpning skall inrymmas.



Undervisning i frågor om kost och livsföring återkommet i flera 
ämnesområden. Lärarna ger exempel främst från NO och Idrott. Varje år 
återkommer ett uppskattat friskvårdstema i tre veckor under årskurs 8, en 
samverkan mellan hemkunskap, idrott och NO. Även i vissa tilivalskurser 
finns inslag med kostinriktning.

Lärarna ger inga exempel på ett mer direkt utnyttjande av skolmåltiden 
som pedagogisk resurs, indirekt sket dock ett visst utbyte. Söm 
klassföreståndare informerar de om skolmåltiderna i klasserna, främst i 
årskurs 7 när/om eleverna kommer nya till skolan. I höst har man kunnat 
ta hjälp av den broschyr om skolmåltidsverksamheten som kommunen givit 
ut. F ö blir det oftast ordningsfrågor, ibland kommer klagomål på att 
elever från klassen misskött sig i matsalen och det måste utrédas.

Föräldrakontakter

Problemen med elever som äter dåligt vid skollunchen eller helt hoppar 
över, uppmärksammas i viss utsträckning. Det kan ske t ex på klass- 
konferenser. Åtgärder som vidtages går oftast ut på att klassföreståndaren 

försöker tala med eleven och tar en uppföljande kontakt med föräldrarna.

Alla lärare är eniga om att det yttersta ansvaret för elevernas lunchvanor 
ligger hos föräldrarna, men att föräldrarna ofta är okunniga om de 
verkliga förhållandena:

"Föräldrarna tror att det fungerar med skolmaten och att deras barn 
äter, antagligen frågar man inte barnen så mycket hemma, i hopp om 
att allt fungerar bra".

"Man skulle ju önska ett bättre samarbete mellan hem och skola i 
dessa frågor".
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Tyvärr finns det inte alltid något gensvar från hemmen:

"Om man inte tacklar problemen hemma och ger stöd, kommer vi 
ingenvart".

"Grunderna för vad man skall öta måste ges i hemmen av föröldrama, 
deras påverkan är helt avgörande".

"Det finns säkert elever som mest bara äter bullar och mjölk hemma 
och det avspeglas naturligtvis här".

Att vanorna i hemmen varierar är självklart. Av egna erfarenheter känner 
lärarna väl till svårigheterna att t ex samlas till gemensamma måltider 
med barnen efter skolans och arbetets slut:

"Tiderna har förändrats - oftast jobbar båda föräldrarna och barnen 
har massor av olika aktiviteter att passa, därför är det många familjer 
som aldrig äter middag samtidigt".

Inom kommunen erbjuds alla föräldrar att komma till skolan för att äta 
skollunchen. Enligt lärarna är det få föräldrar på högstadiet som tar det 
tillfället. En bidragande orsak kan vara "svårigheterna" att få tag på 
kuponger. I de lägre klasserna är dock föräldrabesöken vanligare. 
Hemkunskapslärarna medverkar ibland vid föräldramöten med kostinfor
mation. Erfarenheterna var i stort sett positiva, men det är inte alltid så 
lätt att nå ut med sitt budskap om näringsriktig kost.

Önskemål från lärarna

Lärarna delgav sina åsikter om en väl fungerande skolmåltidsverksamhet, 
några exempel:

"Först och främst - tillagningskök på skolan, som det var här förut, då 
var det bra".

"Om de som tillagar maten också får se hur den tas emot av eleverna, 
då kan de ju snabbt ändra på det som inte fungerar".
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Bästa sättet att få det att fungera så att eleverna äter ordentligt och inte 
kastar bort maten är ju att laga mat som både smakar gott, och även ser 
god och aptitlig ut. Många elever reagerar i dag över att maten ser 
'geggig' uti

"Just på den punkten blev det påtagligt sämre när vi fick mottag- 
ningskök".

"Till ett mattagningskök får det inte levereras annat än tvättad och 
skäljd potatis, som sedan kan ligga i flera veckor innan den kokas, en 
klar nackdel".

"Fram för mer billiga och näringsrika grönsaker, jag tror att det 
skulle gå att utnyttja säsongen mycket bättre".

"Att koppla hemmen och föräldrarna mycket hårdare till verksam
heten, det tror jag pål".

"Fler vuxna i matsalen, men varför inte föräldrarna?".

"Varför inte betala för maten - att maten kostar är väl självklart?l".

Sammanfattning och kommentar

En grupp på åtta lärare utgör givetvis bara ett stickprov av den samlade 
lärarkåren vid skolorna. Intervjumetoden har dock fördelar framför en 
skriftlig enkätutfrågning i större skala. I detta fall särskilt vid jämförelser 
över tid.

Lärarna känner sig "drabbade" av den organisatoriska nyordningen. 
Konsekvenserna för deras del har blivit ett minskat utnyttjande av 
skolmåltiden.

Man anpassar sig successivt till förändringen, men de grundläggande 
värderingarna, bakom beslutet om centralkök ifrågasätts.

När lärarna bedömer elevernas situation tvingas de konstatera att många 
säkert slarvar med sin kost och livsföring. Det får givetvis konsekvenser:
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"Det är lätt att föreställa sig att elever som under lektionerna verkar 
hängiga, trötta och okoncentrerade har slarvat med både kosten och 
sömnen".

Livsvillkoren för ungdomarna i högstadieåldrarna är helt annorlunda i dag 
än för ca 20 år sedan. De kommersiella krafterna ute i samhället har 
blivit alltmer påträngande och utnyttjar de unga på ett ibland ganska 
hänsynslöst sätt. Hemmen är i dag mer splittrade och ungdomarnas 
samvaro med de vuxna är mer sporadisk än tidigare. En del ungdomar 
drabbas mer än andra av en otrygg tillvaro, ofta utelämnade åt sig själva.

Lärarna är väl medvetna om att det skulle kunna göras mer från skolans 
sida för att förbättra elevernas lunchvanor och trivseln i matsalen. T ex 
skulle större vuxennärvaro i elevmatsalen säkert bidra till mindre stress 
och ökad trivsel. Att locka med ett något lägre måltidspris ökar inte 
spontant lärarnas lust att äta tillsammans med eleverna. Det krävs 
förmodligen en mer djupgående ansats där alla berörda, elever, föräldrar, 
personal, skolledning och kommunansvariga samverkar för en så väl 
fungerande skolmåltidsverksamhet som möjligt.

SKOLHÄLSOVÄRDENS SYNPUNKTER

Förutsättningar

I skollagen (1962:312) framgår målsättningen med skolhälsovården.

"Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, 
bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för 
sunda levnadsvanor hos dem. De skall främst vara av förebyggande 
natur".

Ur SÖ instruktion den 7 augusti 1978 för skolläkare och skolsköterska i 
det allmänna skolväsendets hälsovård står att:

"den hälsovårdande verksamheten syftar till att bevara och förbättra 
elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa och till att förebygga och 
uppspåra sjukdom och handikapp" (s 132).
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"... Skolläkare och skolsköterska bör ge hälsoupplysning till elever, 
enskilt eller vid behov i grupp, samt efter överenskommelse medverka 
i skolans hälsoundersökning" (s 133).

Skolhälsovården på skolorna representerades av skolsköterskorna. De 
arbetade på 32 timmars tjänster och ansvarade för 735 respektive 660 
elever varav 360 respektive 220 var högstadieelever.

Skol hälsovårdens möjligheter

Elever som uppsöker skolsköterska på grund av huvudvärk visar sig oftast 
inte ha ätit frukost eller slarvat med lunchen. Information till eleven om 
vikten av att äta riktigt har bara skett i enstaka fall på grund av tidsbrist.

Möjligheterna att fånga upp elever som bedöms som en hälsorisk ur 
kosthänseende är små. Man förlitar sig på hälsokontrollerna i årskurs 1, 2, 
9, 6 och 8 och ser där speciellt på längd och viktkurvor. Via lärare och 
bespisningspersonal kan man ibland få något tips. Det är svårt, menar 
man, att hinna med även kosten i det hälsoförebyggande arbetet.

"Rutinprogram med längd, vikt och syn; klassundersökning, läkar
mottagning och föräldra- och elevkontakter tar mycket tid - man 
hinner inte allt man skulle vilja".

Någon målsättning för skolmåltidsverksamheten har man inte fått 
presenterad för sig. På en av skolorna tyckte skolsköterskan att en av 
målsättningarna borde vara att servera en fullvärdig kost.

Några orsaker till att vissa elever inte äter av maten

Att den centraliserade tillagningen skulle medföra sämre mat finns starkt 
förankrat både hos elever och personal i den ena skolan. Det finns 
dessutom ett rådande grupptryck eller mode som är förhärskande.

"Det är inne att inte äta. Det beror på vad de tongivande i gruppen 
tycker om maten. En del vill göra annat på lunchrasten. Flickorna är 
rädda för att bli tjocka".
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"Familjerna i dag består av yrkesarbetande föräldrar, olika tider att 
passa osv. Det är därför viktigt att värna om att man ska äta middag 
tillsammans i lugn och ro".

Önskvärda förändringar i skolmåltidsverksamheten

"Lärarna borde äta med barnen i lågstadiet - skolan ska ju fostra".

Ingen av skolsköterskorna äter själva av skol lunchen. Besök i matsalen och 
kontroll med serveringspersonal sker regelbundet på en av skolorna.

"Det är negativt att ha kalla rätter under vinterhalvåret, dålig 
planering av hur man lagt ut lunchtiderna på schemat".

Exempel på önskvärda förändringar och förbättringar:

- ökad vuxenmedverkan
- schemalagd lunch
- servering av enkla husmansrätter - inte för rörig mat
- ökade resurser för hemkunskapsundervisning
- mer kostundervisning.

"Hemkunskapen är viktig, det är för sent att börja i årskurs 8. Börja 
redan i årskurs 7, helst skall kosten finnas med från årskurs 1".

Sammanfattning och kommentar

Skolhälsovården som resurs när det gäller att föra ut information och 
undervisning om hälsoförebyggande åtgärder, skulle kunna utvecklas. 
Åtgärder som skolhälsovården anser är viktiga är ökad undervisning, både 
i hemkunskap och att de själva får gå ut och informera om t ex 
blodsockret och dess effekt i trötthet och huvudvärk. Samarbetet med 
övrig personal på skolan är marginellt efter det att eleven har passerat 
låg- och mellanstadiet. Den korta tid man har till förfogande för varje 
elev styr
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också verksamheten» Med ökade tidsresurser för skolhälsovården 
tillsammans med en prioritering av kost- och motionsfrågorna, skulle 
mycket kunna göras från skolhälsans sida. Ett engagemang och ökad 
samverkan i övergripande frågor typ skolmatsedelns innehåll, skollunchens 
placering på dagen, temadagar om skolmaten etc är helt klart av intresse 
för skolhälsovården»

ELEVERNAS SYNPUNKTER

Inställning till givna förändringsförslag

1 slutenkäten fick eleverna också ta ställning till ett antal givna 
förändringsförslag i form av påståenden. Varje påstående innebar någon 
typ av tänkbar förändring av nuvarande förhållanden inom skolmåltids- 
verksamheten. Förslagen gäller t ex mer och bättre information om 
maten, elevmedverkan dels vid planering, dels vid själva måltiden, 
tvårättssystem och/eller reservmål. Förslagen har rangordnats efter 
elevernas prioriteringar i tabell 41.
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Tabell 41. Elevernas rangordning av givna förändringsförslag, uttryckt i 
procent

Förslag Bra
förslag,
instämmer
helt

Dåligt
förslag,
instämmer
ej

Vet
inte

Att det finns två rätter att välja 
emellan

95 1 4

Att det finns ett reservmål (t ex 
filmjölk, smörgåsar, råkost)

86 6 8

Att vi elever medverkar med syn
punkter på skoliunchen, t ex 
innehållet och servering

67 7 26

Att skoliunchen inte serveras 
tidigare än kl. 11.00

56 16 27

Att vi får information om maten 
som serveras; om näring, hur den 
är tillagad, och vad den kostar

46 13 41

Att varje klass har en bestämd 
lunchtid, dvs att få äta på samma 
tid varje dag i veckan

39 19 42

Att få sitta vid mindre bord 34 30 36
Att eleverna får medverka och 
hjälpa till med t ex dukning 
och servering vid lunchen

29 39 32

Att lärarna äter tillsammans med 
eleverna

25 41 34

Av tabell 41 ovan framgår att de allra flesta eleverna skulle vilja ha ett 
alternativ till huvudrätten. Två av tre elever uttrycker en önskan att få 
vara med och påverka både innehållet i skoliunchen och förfarandet vid 
serveringsdiskarna. Mer än hälften av eleverna vill inte att skoliunchen 
skall serveras före kl. 11.00. Att äta tillsammans med lärarna är var fjärde 
elev positiv till, var tredje har inte tagit ställning till det förslaget.
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Egna for ändringsförsl ag

Till sist gavs ungdomarna en möjlighet, i slutenkäten, att själva Iritt 

formulera förslag till förändringar. Dels kunde de ge förslag på bra 
maträtter, dels förslag avseende miljö, schema m m.

Ungdomarnas förslag på bra maträtter är varierande, men ett tiotal rätter 

återkommer särskilt ofta:

Hamburgare, Pizza, Pannkaka, Kycklig, Spagetti med köttfärssås, Ravioli, 
Lasagne, Köttbullar, Pannbiff, Fiskpinnar.

Övriga förslag eller synpunkter tar också fasta främst på maten. En 
mycket vanlig åsikt är att smaken på maten skulle bli mycket bättre om 
den tillagades vid den egna skolan.

"Laga maten på samma sått 'sam hemma, då smakar den båttre". 

"Gör godare mat av den mat (de råvaror) som finns".

Särskilt från Bureåskolan kommer dessa vädjanden:

"Jörnmaten ger samma eftersmak efter alla råtter".

Vid Kanalskolan är man inte lika kritisk - många påpekar att det är bra 
som det är.

"Egentligen tycker jag att man får bra mat och varierad mat i skolan 
men man borde kanske ta bort korvgrytan, årtsoppan och vitamin- 
salladen".

"Inte så många grytråtter".

Bättre potatis efterlyses överlag liksom efterrätter, alternativ måltids
dryck (äppeldricka), flera goda sallader, mera frukt och tillgång till 
kryddor.
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Ett eftermiddagsmål - fil eller saftsoppa vid kl. 14.00 - "då dr man 
dödshungrigl".

Många vill ha längre lunchrast för att slippa jäkta. "5 lektioner före lunch 
dr inte bra".

"Dela upp mattidema så att vi slipper köa" (Kanal).

"Matsalen skulle kunna vara mysigare" (Kanal).

"Spela mjuk musik så blir det nog lugnare".

"Ha lussekatter till Lucia, dven om Lucia dr på en söndag".

"Två rdtter att vdlja mellan".

Detta är några av de förslag som framförs av eleverna.

Sammanfattning och kommentar

Till sist några kommentarer till ungdomarnas egna förslag på satsningar 
för att få skollunchen att fungera så bra som möjligt för så många som 
möjligt.

Ungdomarnas synpunkter är intressanta, de speglar deras medvetenhet, 
deras kunskaper och sätt att tänka. Långt ifrån alla har passat på 
tillfället att göra sin röst hörd. Är det ett utslag för oengagemang eller 
att "allt är bra som det är?".

Ungdomarnas egna förslag på maträtter, liksom deras bedömning av 
skolmatsedlarna visar prov på en tämligen likriktad, begränsad smakupp
fattning, starkt påverkad av det utbud som gatuköken, hamburgerbarer, 
pizzerior, kebabbarer och liknande står för.

En skolmatsedel som gick ungdomarna helt tillmötes på den punkten 
skulle då bjuda på hamburgare i diverse skepnader, varm korv med varie
rande tillbehör, pommes frites ej att förglömma, pizza av olika slag, pari
sare, skrovmål och kebab samt förstås pastarätter, våfflor och kyckling.



99

Vissa förslag framhåller i stället maten hemma som det bästa föredömet. 
Köttbullar som hemma, fisk som hemma, potatisen som hemma, ej så 
många grytor och blandningar!

Särskilt i Bureå är kommentarerna hårda från ungdomarnas sida mot 
företeelsen 'Jörnmaten'. Den står för något negativt. Säkert är det många 
som också hemma kommenterar maten i negativa ordalag. "Laga maten pä 
skolan" är deras råd. I Bureå vill undomarna också ha självservering.

Ungdomarna vill känna att de har en valmöjlighet och eget ansvar. Om 
skolmåltiden erbjöd lite mer av alternativ skulle det säkert ge ett positivt 
gensvar hos ungdomarna. Två maträtter att välja på, några olika sallader 
är sådana exempel.

Bättre kunskaper om bakgrundsvillkoren samt vad man inom kommunen 
verkligen vill med skolmåltidsverksamheten borde vara en självklar 
utgångspunkt för alla inblandade.

BUDGETERING OCH REDOVISNING AV SKOLMÅLTIDSKOSTNADER 

BUDGETARBETE

Budgetarbetet är långt utdraget i tiden (gäller kommunen som helhet). 
Exempel för budget 1987: Skellefteå kommuns skolor.
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Tidpunkt Aktivitet

nov 1985 Gemensamma planeringsförutsätt
ningar fastlägges (GPF)

dec 1985 Arbetet börjar vid förvaltningen

april 1986 Skolstyrelsens budgetförslag till 
budgetberedningen

maj-juni 1986 Remiss från budgetberedningen

aug 1986 Korrigerad budget åter till budget
beredningen

sept-okt 1986 Budgetberedning

nov 1986 Budgeten tas av fullmäktige.

Skolmåltidsbudgeten utarbetas på skolkontoret. Det svåraste arbetet är 
att bedöma kostnadsutvecklingen för livsmedlen. Om det saknas bra 
underlag för en sådan bedömning, använder man sig av tidskrifter och 
rundringningar.

Fastighetskontoret ansvarar för de investeringar som görs i kök och 
matsalar.

Kommunens policy för täckning av kostnadsökningar följer inflations
målen. Expansionen har varit följande i kommunen som helhet:

1983 4 procent
1984 4 procent
1985 3 procent
1986 3 procent
1987 2 procent (budget)
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De verkliga kostnadsökningarna för livsmedlen har dock överstigit 
ovanstående med åtskilliga procentenheter. Exempelvis steg priserna^ 
med ca 8,5 procent under 1985 och ca 6,8 procent under 1986.

Budgeten för skolmåltiderna görs upp centralt. Något delegerat 
ekonomiskt ansvar till varje skola finns inte. Tilläggsanslag har erhållits 
1983 och 1984 med sammanlagt 1.640.000 kr.

KOSTNADSREDOVISNING

Kostnadsredovisningen sker centralt och inte per enhet (skola). Samtliga 
kostnader redovisas förutom el, vatten, värme, sophämtning, underhåll, 
avskrivningar och ränta. Vid redovisning per "portion" använder man sig av 
en normering efter vad en mellanstadieelev förbrukar (dpM). Man för 
statistik (månadslistor) ute på skolorna över antalet ätande.

Kostnadsuppfölning sker en gång per månad via datalistor. Fakturorna för 
livsmedel hanteras av kommunens inköpsavdelning. Från skolkontorets sida 
har man små möjligheter att kontrollera dessa.

Intäkter till skolmåltidsverksamheten består främst av försäljning av 
personalmålfider, ersättningar från andra kommuner och försäljning av 
mat till servicehus (socialförvaltningen). Lärarna betalar enligt tre 
modeller (hösten 1986):

1. Vaktande: Gratis
2. "Pedagogisk lunch": 12 kr
3. Personalmatsal: 16 kr

1) Enligt konsumentprisindex för livsmedel.
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Kostnadsutfallen för åren 1985 och 1986 samt budget 1987 redovisas i 
tabell 42.

Antal producerade och serverade portioner 1986: 2 730 000.^ För 1985 

och 1987 var antalet serverade portioner 2.439.000 respektive 2.290.000.

Tabell 42. Kostnader för skolmåltidsverksamheten, utfall år 1985 och 
1986 samt budget 1987.

Kostnadsslag kkr
1985

UTFALL

kr/dpM kkr
1986

dpM

BUDGET
1987

kkr kr/dpM

Livsmedel 13 675 5.61 13 225 4:84 13 485 5.88
Löner 17 414 7.14 19 162 7:01 20 1201) 8.79

Transporter 211 0.09 190 0:06 194 0.08
Övrigt2^ 2 919 1.20 4 230 1:54 4 127 1.80
Kapital^ -

- - - - -

Summa 34 219 14.04 36 807 13:45 37 926 16.55

1) Ej klart. Här påslag med 5 procent.
2) Avser diverse förbrukningsartiklar m m.
3) Avser avskrivningar och ränta för lokaler och maskiner som inte 

redovisas på skolmåltiderna.

1) Motsvarar med 178 serveringsdagar 15 340 dpM/dag.
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När ttiah beräknat antalet dpM ovan haf hänsyn tagits till följande:

1. Antal inskrivna elever 1986:
Lågstadiet: 2 928
Mellanstadiet: 3 038
Högstadiet: 3 006
Gymnasiet 3 032 (inkl vårdskolan)

12 024

2. Antal ätande lärare och personal: 882/dag 
Gäster på servicehus: ca 600/dag

3. Genomsnittlig frånvaro (schablon):
Grundskolan: 5 procent 
Gymnasiet: 18 procent

4. Lågstadieelev = 0,66 dpM 
Meilanstadieelev = 1,0 dpM 
Högstadieelev = 1,33 dpM 
Gymnasieelev = 1,5 dpM 
Lärare, personal = 1,5 dpM

I kommunen åtgår 1 160 timmar per dag till administration, produktion 
och servering av skolmåltiderna. Detta motsvarar totalt 4,6 min/dpM eller 
5,8 min/inskriven elev 1986.

ANALYS OGH KONSEKVENSER

Denna kartläggning har bl a påvisat vilken inställning man har till 
skolmaten och hur verksamheten är organiserad.



Målsättningen

Den nuvarande målbeskrivningen (broschyren "Att äta i skolan") är 
uttryckt i allmänna formuleringar om matens betydelse, miljön, energi- 
och näringsintag m m och är inte formellt förankrad i t ex fullmäktige.

Problem

Av de intervjuer som genomförts med förtroendevalda och tjänstemän 
framkom olika typer av problem som man upplevde i samband med 
skolmaten. Problemen/önskemålen är följande (ej rangordnade):

behovet av en bättre formulerad målsättning som alla skall känna till

ätmiljön, stressfaktorer

ekonomin

svårigheter att nå ut med information till lärare och föräldrar 

svårt att påverka maten ute på skolorna 

kritik mot maten

svårt att kontrollera hur högstadieeleverna äter. På låg- och 
mellanstadiet går lärarna med och äter med eleverna vilket gör 
översynen lättare

många hoppar över skollunchen och går på "stan" och äter. Speciellt 
de dagar maten inte är omtyckt

svårt att bedöma kostnadsutvecklingen för livsmedel och löner i 
samband med budgetarbetet

otillfredsställande att alla kostnader inte redovisas.
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Uppföljning

I kommunen sker ingen konsumtionsuppföljning vilket innebär att man inte 
vet hur och vad eleverna äter och huruvida man uppfyller målsättningen/ 
riktlinjerna. T ex förblir rekommendationen om 1/3 av energi- och 
näringsbehovet teori utan praktisk förankring. Det sker enbart statistik 
över antalet ätande vilket ger besked endast om vilka elever som besöker 
matsalarna, inte vad de faktiskt konsumerar eller vad de anser om sin 
måltidssituation. Avsaknaden av konsumtionsuppföljning skapar också 
problem för kostnadsberäkningarna.

EKONOMIN

Den budgetprocess som ovan beskrivits måste karaktäriseras som lång och 
utdragen. Detta skapar problem då man måste planera verksamheten så 
långt i förväg. Budgetarbetet bygger dessutom på föregående års utfall 
varför risken finns att man "bygger på" kostnader utan att veta vad de 
står för. Verksamheten styrs (kontrolleras) sedan genom budgetavräkning. 
Då särredovisningar per kök inte görs är det ytterst svårt att bedöma hur 
pass effektivt systemet är. Härigenom avstår man från ett instrument som 
kan öka personalens ansvar och motivation och stimulans till ett 
ekonomiskt tänkande.

Kostnaderna för skolmåltidsverksamheten beskrivs delvis av ovan 
redovisade tabell 42. Eftersom man inte redovisar alla kostnader uppstår 
svårigheter att tala om självkostnader. Kostnader för el, vatten, värme, 
sophämtning, avskrivningar och ränta kontoförs således inte på skolmål
tiderna. Detta innebär att man saknar ca 10-15 procent av de totala 
kostnaderna, vilket har sin betydelse vid t ex debiteringar. För att 
åstadkomma en så rättvis kostnadsbild som möjligt har vi inom projektet 
gjort en komplettering gjorts enligt följande för 1986.



Tabell 43. Kompletterad redovisning av kostnader för skolmåltiden 1986.

Kostnadsslag
kkr

2 730 000 dpM 
kr/dpM Relativ andel

Livsmedel 13 225 4:84 29,7
Löner 19 162 7:01 43,0
Transporter 190 0:06 0,4
Förbrukningsmatr. m m 4 230 1:54 9,5
El, vatten, värme m m 1 392 0:51 2,9
Kapital 6 448 2:36 14,5

Summa 44 647 16:32

Kostnaden för el, vatten, värme m m har beräknats efter schablon 
(erfarenhetsvärde) med 0:51 kr/dpM.

Kapitalkostnaden har beräknats efter två modeller:

1. Tillagningskök och mottagningskök

10 procent av totalkostnad per dpM vilket motsvarar 3 420 000 kr/år

2. Centralköket i Jörn

Beräknad investering på ca 22 Mkr motsvarar 3 028 000 kr/år i 
avskrivningar och ränta.

Av kostnadsutfallet ovan kan konstateras att verksamheten är relativt 
personalintensiv vilket sannolikt dels kan bero på att livsmedlen har en 
låg beredningsgrad (stor andel beredd råvara), dels att man har "dubbla" 
resurser med personal i centralköket och personal på mottagningsköken 
där man också i princip kan laga mat. Denna dubbla resurs gäller även 
investeringar i lokaler och maskiner med välutrustade mottagningskök och 
ett stort centralkök för kyld mat.



Den av kommunen redovisade kostnaden per medelportion (dpM) fr, trots 
den lovvärda normeringen, inget mått på effektiviteten då man inte 
känner till elevernas konsumtionsmönster. Man vet således inte hur långt 
de ca 13,2 Mkr som livsmedlen kostade 1986, räckte för att nå 
målsättningen 1/3 av energi- och näringsintaget för eleverna.

Den kostnadskompensation man fått för stigande livsmedelspriser under 
åren 1982-1986 kan jämföras med konsumentprisutvecklingen för 
livsmedel.

Tabell 44. Prisutvecklingen på livsmedel 1982-1986.

Anslagsökning KPI-L*)

1982 6.7 procent 12,5 procent
1983 4 procent 11,6 procent
1984 4 procent 11,7 procent
1985 3 procent 8,5 procent
1986 3 procent 6,8 procent

Hela perioden 22,4 procent 62,5 procent

Att konsumentpriset på livsmedel stigit snabbare än inflationen beror 
delvis på minskade statliga subventioner. Skillnaderna mellan budgeterad 
och verklig kostnadsutveckling har lett till rationaliseringar och 
tilläggsanslag (1983 och 1984). Någon prutning på matens standard anser 
man sig inte ha gjort. Från och med höstterminen 1983 utnyttjar man de 
köttrabatter som Svensk kötthandel erbjuder den svenska skolmåltidsverk- 
samheten. Det har, fram till och med hösten 1986, gett kommunen ca 1,4 
Mkr i extra tillskott.

*) Konsumentprisindex för livsmedel.
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Med utgångspunkt från den kartläggning av skolkostnader m m som utförs 
av drätselkontoret i Haninge kommun varje år kan vissa jämförelser göras 
med landet i övrigt. En sådan jämförelse kan dock inte ske reservations
löst. Från den enkät som ligger till grund för skolkostnaderna kan man 
dock erhålla de absoluta kostnaderna för skolmåltidsverksamheten i de 
flesta kommuner i Sverige. Därtill måste man ta hänsyn till följande:

normering av portionsstorleken eftersom en elev inte är lika med en 
"portion". Eleverna äter ju olika mycket beroende på ålder (stadietill- 
hörighet)

kommunerna har olika sätt att redovisa antalet ätande på, nämligen:

- maximalt antal inskrivna elever
- genomsnittligt antal ätande elever beräknad efter schablon
- genomsnittligt antal ätande elever beräknad efter faktisk närvaro 

(statistik)

livsmedlen har olika beredningsgrader (beredd råvara, halv- och 

helfabrikat)

konsumtionsmönstren varierar, dvs vad de elever faktiskt äter som är 
närvarande vid skolmåltiderna

geografiska skillnader, olika typer av kök (centraliseringsgrad), 
kommunens storlek mm

hur man beräknar sina kostnader och vilka kostnader som tas med
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För de två största kostnadsslagen livsmedel och löner kan följande 
kostnader beräknas utifrån Haninge-rapporterna och med hänsyn till 
portionsstorlek och en schablonmässigt beräknad närvaro (se tabell 45}.

Tabell 45. Beräknade kostnader för livsmedel och löner.

Skellefteå Hela riket
kr/dpM kr/dpM

Livsmedel 4:84 4:83
Löner 7:01 5:85

Summa 11:85 10:68

Reservation således i första hand för elevernas konsumtionsmönster.

Till sist presenteras en faktaruta där för undersökningen vissa intressanta 
variabler för Skellefteå kommun kan jämföras med riket i övrigt.
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FAKTARUTA - Skellefteå - hela riket - 1986

Skellefteå Hela riket

Allmänt
1. Folkmängd 74 000 8 370 000
2. Skattesats 32:35 30:34
3. Arbetslöshet 3,3% 2,6%
4. Politisk majoritet (S) (S)

Skolmåltider
5. Antal ätande elever/dag 13 000 1 230 000
6. Antal kök 50 4 900^

7. Antal anställda 169 18 500
8. Bruttokostnad"^ 13:45 11:21

per medelportion (dpM) varav
. Livsmedel 4:84 4:83
. Löner 7:01 5:85
. Transporter 0:06 0:16
. Övrigt |4 \ 1:54 0:37

4)9. Bruttokostnad per inskriven 2 725 2 165
elev och år

3)10. Bruttokostnad ; i Mkr 36,8 2 700

1) Avser 1985
2) Grundskolor och gymnasier
3) Exklusive rörliga och fasta lokalkostnader
4) Inklusive ätande personal.
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RESULTAT OCH DISKUSSION

Skellefteå kommun blev utvald i denna undersökning som en lämplig 
kommun för att göra våra förförsök i och för att skaffa oss viktiga 
erfarenheter för de fortsatta undersökningarna inom projektet. Kommunen 
kan karakteriseras som en allsidig sammansatt geografisk enhet med 
glesbygd, ett antal större tätorter och ett stort dominerande primärt 
centrum. Skattetrycket är något större än riket i övrigt. Arbetslösheten är 
också något större.

Beträffande kostnader till livsmedel inom skolmåltider ligger kommunen 
på samma värde som riksgenomsnittet. Kostnader för löner är dock större. 
Tillagningen av skolmåltidernas huvudrätter för grund- och gymnasie
skolorna domineras av tillverkningen vid centralköket i Jörn som 
distribuerar ca 72 procent av portionerna. Två högstadieskolor, en 
centralskola (Kanalskolan) och en glesbygdsskola (Bureåskolan) utvaldes 
av kommunens skolförvaltning. Totalt innebar det att sex högstadieklasser 
med 150 elever kom att ingå i undersökningen.

För att få ett så fullständigt deltagande som möjligt nedlades stor omsorg 
i information om projektet för skolledning och lärare. Frivilligheten för 
eleverna betonades och dessa fick också ta med sig information om 
projektet till föräldrarna för att inhämta deras samtycke. I skolorna 
prövades delvis två olika modeller för genomförandet av datainsamlingen. 
Vid Kanalskolan skötte en elevassistent hela veckans datainsamling, 
medan vid Bureåskolan kom ett stort antal lärare att involveras i 
undersökningen. Båda modellerna fungerade utmärkt och styrkte vår 
uppfattning om att många olika modeller var tänkbara. Det viktiga för oss 
var emellertid att informationen insamlades i direkt anslutning till 
skolmåltiden.

Vi prövade också med att belöna klasserna i Kanalskolan med en summa 
pengar till klasskassan för deltagandet, medan Bureåskolans elever inte 
fick något. Deltagandet var mangrant (med undantag för några elever i 
Kanalskolan som inte ville vara med) och ingen systematisk skillnad 

mellan dessa kunde påvisas.
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De använda instrumenten som framgår i bilagorna 1-5 kom efter 
undersökningens genomförande att revideras, men inte i någon större 
omfattning. Ändringarna bestod framför allt i lay-out mässiga detaljer och 
ordval.

Den relativt nära kopplingen i tid beträffande frukost- och förmiddags- 
intagen samt skollunchen och ifyllandet av lunchenkäten (se bilaga 1) 
visade att eleverna inte hade några problem att komma ihåg sina olika 
intag och omfattningen av den. Ifyllandet av måltidsdagboken på
eftermiddagarna och kvällarna visade sig hela 89 procent av eleverna 
utföra mycket punktligt. Så gott som alla föräldrar till de barn som deltog 
i undersökningen besvarade föräldraenkäten (se bilaga 4).

Sammantaget så fungerade uppläggningen av undersökningen till
belåtenhet och föranledde inga förändringar i det fortsatta arbetet.

Under den vecka som undersökningen pågick serverades det till eleverna 
både populär mat som t ex pannkaka och gröt och icke-populär mat som 
t ex korvgryta och köttsoppa. Resultaten visade att nästan 44 procent av
eleverna åt i genomsnitt ingenting eller endast en liten portion av
huvudrätten. De dagar som icke-populär mat serverades ökade sifran 
mellan 65-70 procent. Detta är naturligtvis högst otillfredsställande och 
ställer höga krav på matordningen i hemmen för att man inte ska 
definiera dessa elever som en tänkbar riskgrupp beträffande hälsa och 
prestation i skolan.

Portionsstorlekarna i undersökningen har bedömts utifrån elevens egen 
bedömning. Visserligen blir en sådan bedömning subjektiv och kommer att 
skilja sig med en viss differens i mängden mat mellan elever, men vi tror 
att det är ett användbart mått utifrån deras närings- och energibehov. 
Mycket talar för att en liten portion innebär för eleven att man inte äter 
sig mätt. Vid våra observationer i matsalarna kunde vi konstatera att för 
många elever var en liten portion så liten att vi knappt kunde så någon 
huvudrätt på tallriken. Den kompensation för huvudrätten som man gör är 
i regel att man i stället äter smörgåsar med t ex mjölk. Salladerna har här
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förmodligen en viktig roll. Eleverna upplever dessa som bra och en 
utökning av salladsutbudet skulle sannolikt betyda mycket för många 
elever.

Vid analysen framgår också att för ca 27 procent av eleverna har det 
blivit en regelbunden vana att hoppa över skollunchen. Alternativen vissa 
dagar utgörs av det utbud som presenteras i närliggande kiosker och 
hamburgerrestauranger.

1 Barnundersökningen 80/81 (Hagman m fl, 1986) konstaterade man bl a 
att måltidsmönstret förändrades för ungdomarna under helgerna - ofta till 
det sämre. I denna undersökning kan man säga att för många elever 
innebär helgerna en klar försämring i matstandard medan för andra 
innebär det en kvalitetsförbättring. För den första gruppen av elever 
framstår måltidsordningen som splittrad med många inslag av "fika". 
Helgerna innebär för dessa ungdomar ett minimum av lagad mat av god 
kvalitet. Kökspersonalen menar att det är större åtgång av mat på 
måndagar och speciellt efter ett skollov. Det framstår som rimlig tanke 
att det kan finnas samband mellan ätandet hemma och intaget i skolan. 
För den andra gruppen av elever innebär helgerna en förbättring så 
tillvida att samvaron och den sociala funktionen vid måltiderna fungerar 
bättre. Måltidernas innehåll förbättras också jämfört med veckan i övrigt.

Ingen i skolledningen uppger att man har skolmåltiderna som utgångs
punkt vid schemaläggningen, och det är kanske inte så underligt. Det är 
många faktorer att ta hänsyn till vid en schemaläggning som t ex 
bespisningslokalernas storlek, antalet elever som ska äta, olika stadier, 
tillgängliga lärosalar, blockämnen, skolskjutsar och inte minst lärarnas 
uttryckta behov och krav. Emellertid tror vi att det kan göras en hel del
beträffande schemaläggningen, bl a bör man sträva efter att eleverna får

/

äta vid samma tidpunkt varje dag och att högstadieeleverna inte behöver 
äta tidigare än kl. 11. Skolmåltidspersonalen menar att köerna många 
gånger blir för långa på grund av schemat och att tiden för ätandet är för 

kort. Som det nu ser ut så sitter k av 10 högstadieelever mindre än tio 
minuter vid matbordet vilket måste betraktas som otillfredsställande.



I övrigt var båda skolornas kök och matsalar relativt bra både avseende 
funktion och miljö. Förbättringar kan dock göras för att öka trevnaden och 
stimulera eleverna att äta bra. Miljöerna måste emellertid klassas som 
stressiga eftersom många elever kommer samtidigt speciellt gäller det 
Bureåskolan. Floderna är bra med fina serveringsfunktioner och med en 
utmärkt inlämning där eleverna själva får sortera disken. Matsalarna har 
bra med dagsljus, men stela lysrör förekommer på t ex Kanalskolan. 
Utsmyckningen i matsalarna varierar. På Kanalskolan har väggarna pryds 
med glada elevarbeten medan utsmyckningen i Bureåskolan var sparsam. 
Möbleringen är relativt trist på båda skolorna och bullerskapande. Båda 
köken erbjuder bra arbetsmiljö i fräscha lokaler. Inga varmhållnings- 
problem förekommer då all mats värms (kyld) eller tillagas på plats 
(soppor och vissa andra rätter). Båda köken har efter mindre komplette
ringar resurser att laga mat själva såväl tekniskt som personellt.

Den enda handling som uttrycker kommunens målsättning med skolmål
tiderna är en tämligen nyutgiven broschyr (se bilaga 6) i vilken framgår i 
allmänna ordlag matens betydelse, miljön, energi- och näringsintag m m. 1 
kommunens verksamhetsplan finns inte detta preciserat. Det är ganska 
förvånande att en så stor och omfattande verksamhet som skolmåltiderna 
utgör i kommunen inte klart har uttryckts i en målsättning som fastlagts i 
kommunstyrelse eller skolstyrelse. Några saker som skulle kunna ingå i en 
sådan målbeskrivning är t ex om skolmåltiderna ska utgöras av lagad mat, 
vilka baskomponenter som ska ingå, möjlighet till valfrihet beträffande 
t ex huvudrätt, bröd och dryck; typ av serveringssystem, när maten ska 
serveras, hur konsumtionsuppföljningen skall se ut dvs hur barnen faktiskt 
äter, på vilket sätt skolmåltiden kan göras som en del av utbildningen 
under skoldagen etc.

En ordentlig målbeskrivning måste betraktas som mycket viktig och 
styrande för hela verksamheten.
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Bilaga 1
1

LUNCHENKÄT

Vi vill gärna att Du besvarar följande frågor genom att antingen
- sätta ett kryss (x) i lämplig ruta eller på helstreckad linje
- skriva ett svar där det finns linjerade rader

Vad heter Du?...........
När är Du född?
I vilken skola går du?
1 vilken klass går Du?

1. Vilken veckodag är det i dag?

□ måndag
□ tisdag
D onsdag
□ torsdag
□ fredag

2. Vilken maträtt serverades i dag på skollunchen?

3. Äter Du specialkost på skollunchen?

□ nej
Q ja, jag äter:...................................

4. Hur mycket åt Du av huvudrätten i dag?

□ en stor portion
□ en normal portion
□ en liten portion 
I | inget alls
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5. Hur många smörgåsar med smör/margarin åt Du till skollunchen? 
(skriv antal)

6. Hur många glas drack Du?

.......... mjölk

.......... vatten

.......... lingon/bordsdricka

.......... inget alls

7. Hur många potatisar åt Du?

.......... st

l

8. Hur stor portion spagetti/makaronér åt Du?

I 1 stor 

I t normal 
I 1 liten

9. Om Du svarat att Du inte åt huvudrätten på fråga 4, vad var då den 
främsta anledningen till att Du inte åt i dag?

i | jag är inte van vid den mat som serverades
□ jag tyckte inte om maten 
1 I jag var inte hungrig
□ mina kompisar åt inte
□ kön var för lång
□ jag hade för liten tid för att äta
□ det var för bråkigt i matsalen
□ annat skäl, nämligen: ...................................................................
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10. Om Du köpte något i cafeteria/gatukök/kiosk/hamburgerbar/affär etc 
i stället för skollunchen vad var det i så fall?

1. Hur tyckte Du att huvudrätten smakade i dag?

a Mycket bra 
Q Bra
□ Ganska bra

I I Varken bra eller dåligt

□ Ganska dåligt
□ Dåligt

I I Mycket dåligt

12. Hur tyckte Du att serveringstemperaturen var på huvudrätten?

I 1 Mycket bra
□ Bra

□ Ganska bra
□ Varken bra eller dåligt 
I I Ganska dåligt

□ Dåligt
I I Mycket dåligt

13. Lämnade Du någon mat i dag?

□ ja, jag lämnade..............................................................................

□ nej, jag lämnade inget



14. Om Du lämnade mat - varför gjorde Du detta?

□ jag var mätt
□ maten var dålig
□ jag tog/serverades för mycket
□ lunchtiden var för kort - jag hann inte
□ jag blev stressad av andra i matsalen
n annat skäl, nämligen: ............................... .

15. Om Du åt upp all Din mat - varför gjorde Du det?

□ maten var god
□ jag var hungrig
□ för att bli mätt
O jag tycker inte om att lämna mat
□ jag känner mig tvingad att äta upp allt
(Hl jag vet att jag behöver maten för att må bra
□ annat skäl, nämligen: ............................................

16. Under hur lång tid åt Du Din skollunch i dag?

I I Mindre än 5 minuter
□ Mellan 6-10 minuter
□ Mellan 11-15 minuter 
I I Mellan 16-20 minuter 
I I Mellan 21-25 minuter
□ Mellan 26-30 minuter

17. Åt Du någon frukost i dag?

n Nej, jag åt ingen frukost 
I f 3a, jag åt en liten frukost 
n 3a, jag åt en normal frukost 
I I 3a, jag åt en stor frukost
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IS. Vad ät Du till frukost i dag? 
(flera alternativ kan förekomma)

I~1 fil/gröt
I I smörgåsar med pålägg,
I I mjölk/mjölkchoklad 
f~l te/kaffe 
□ frukt, juice 
I I annat, nämligen: ...........

19. Om Du inte ät någon frukost, varför gjorde Du inte det?

□ Jag var inte hungrig 
I t Jag hann inte
□ Annat skäl, nämligen:.......... .......................... ...........

20. Har Du ätit något mellan frukosten och skollunchen i dag?

□ 3a
□ Nej

21. Om Du har ätit något vad var det då?

CU Godis
□ Frukt
fl Bulle/kaka 
I 1 Tuggummi
□ Annat, nämligen: ....................... .................. .................

22. Vilken tid somnade Du igår? .... 
Vilken tid vaknade Du i morse?
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23. Hur tycker Du det var i skolmatsalen i dag?

3a Nej Vet .

Jag blev vänligt bemött av bespis- 
ningspersonalen

□ Q □
Det var lagom ljudnivå □ □ □
Matkön var snabb □ □ □
Åt några eller andra vuxna med Er? □ □ □
Var bordsskick och uppträdande bland 
eleverna sådant att Du trivdes vid 
bordet?

□ 0 □
Annat vad?



UMEÅ UNIVERSITET /Ok* '
Pedaaoqiska inst. MÄLTIDSDAGBOK FÖR 1 VECKA Bilaga 2 -.HL'

Skolana namn............................................. ...................

Jag heter..................................................... ...............

Född år....... .......... . .Klass.....................

Anvisningar: I detta kort antecknar Du allt Du äter efter lunchen och tills
Du lägger Dig.(Frukost och behöver alltså inte antecknas)
Detta gäller alla skoldagar.
Under lördaq och söndag vill vi att Du skriver ner allt Du äter.

Tack för Din medverkan

Här följer ett exempel:
:~ki Typ av maltid ! Måltiden bestod av :Plats där jag-åt At till-

: sammans med
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Veckodag: .Datums

Måltiden bestod avTyp av måltid At till-Plat3 där
jag åt 3ammans mec
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Bilaga 3 1

ENKÄT TILL ELEVER

Vi vill gärna att Du besvarar följande frågorl Vi ber Dig att göra det 
antingen genom att
- sätta ett kryss (x) i lämplig ruta, eller genom att
- skriva ett svar där det finns linjerade rader

1. Jag som svarar heter:.....................................
Klass: ................................................ ..............
Skola: ..............................................................

n jag är född i Sverige
f~1 jag är född i annat land, nämligen:

2. Vilka bor Du tillsammans med i Din familj?

3.

I I med mamma och pappa 
I I med en av föräldrarna 
I~J med enbart äldre syskon 
1 1 med annan vuxen
I I med en av föräldrarna + en annan vuxen 
O annan, nämligen: ............................ ....... ........

Ungefär hur långt har Du till skolan?

I 1 några hundra meter 
O ungfär 1-2 km 
CD ungefär 2-3 km 
CD ungefär 3-5 km 
CD mer än 5 km

4. Hur färdas Du vanligtvis till skolan?

I I jag promenerar - till fots 
□ jag cyklar (när det går)
I I jag åker bil/buss 
1 I jag färdas på annat sätt, nämligen:
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5. Ungefär hur lång tid tar det för Dig att komma hemifrån och till 
skolan?

O 5-10 min 
Q 15-30 min 
a mer än 30 min

6. Hur ofta äter Du vanligtvis skollunchen?
(Gtiller inte bara denna vecka)

□ jag äter skollunchen varje dag som jag är skolan
□ jag hoppar över skollunchen någon gång ibland (ungefär 1-2 

gånger/månad
n jag hoppar över skollunchen ganska ofta (ungefär 1-2 gång

er/vecka)
a jag hoppar över skollunchen ofta (ungefär 3-4 gånger/vecka)
□ jag äter aldrig skollunchen

7. De tillfällen som Du hoppar över skollunchen, vad äter Du i stället?

8. Hur ser Dina måltidsvanor ut efter det att Du har kommit hem från 
skolan?

a jag äter först ett mellanmål och senare ett lagat middagsmål
a jag äter ett lagat middagsmål och sedan inget mer
a jag äter först ett lagat middagsmål och senare på kvällen 

ett lätt mål
□ jag äter bara ett lätt mål (t ex te+smörgås, filmjölk+smör- 

gås)
D jag äter två lätta mål, ett efter skolan och ett senare på 

kvällen
□ jag äter annat, nämligen: .........................................................
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9. Hur ofta äter Du efter skolan tillsammans med övriga familjen? 

a varje dag
CD ofta (ungefär 3-4 dagar/vecka 
a ofta (ungefär 3-4 dagar/vecka 
a ibland (ungefär 1-2 dagar/vecka
□ nästan aldrig (2-3 gånger/månad 
CD aldrig
□ annat, nämligen: .......................... .

10. Brukar Du delta i matlagningsarbetet hemma?

LD ja, jag brukar hjälpa till varje dag
CD ja, jag brukar ofta hjälpa till (ungefär 3-4 dagar/vecka 
Q ja, jag hjälper till ibland (ungefär 1-2 dagar/vecka 
I I ja, men mycket sällan (1-2 dagar/vecka)
Q nej, jag deltar aldrig
O annat, nämligen: .................................. ............. ........... .

11. När Du hjälper till hemma - vad brukar Du då göra? 
(Du kan kryssa för fler ön ett alternativ.')

O jag brukar handla/göra inköp
□ jag brukar laga mat 
D jag brukar duka/servera 
a jag brukar diska
□ annat, nämligen:..................................................
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12. Skulle Du vilja delta mer i matlagningsarbetet hemma än vad Du för 
närvarande gör?

□ ja, men jag hinner inte på grund av andra aktiviteter

□ ja, men jag kan lör lite om matlagning 
a vet inte

d nej, det är bra som det är nu 
a nej, jag är inte intresserad
a annat skäl, nämligen:....................................................................

13. Hur har Du lärt Dig den matlagning som Du nu kan? 
(Flera alternativ är tänkbara)

rj av mamma och/eller pappa 

a av syskon 
O har lärt mig själv 

a i förskolan
I i i skolan (på hemkunskapen)
□ på annat sätt, nämligen:........................................

14. När har Du hittills i skolan haft undervisning om kostens betydelse 
för hälsan och om betydelsen av goda matvanor?
(Flera alternativ är tänkbara)

a På lågstadiet 
□ på mellanstadiet 
a På högstadiet 
O vet inte
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15. I vilka skolämnen har Du fätt undervisning och kunskaper om matens
betydelse för hälsan?
(Flera alternativ är tänkbara)

D barnkunskap
□ hemkunskap
a idrott
o NO (biologi, kemi, fysik)
o SO
□ tillval, nämligen: ............

o andra: ...............................

16. Vad tycker Du om omfattningen av kostundervisningen i skolan?

□ jag skulle vilja ha mer kostundervisning i skolan 
a jag tycker att det är tillräckligt som det är 
a jag skulle vilja ha mindre kostundervisning i skolan 
a vet inte

17. Tycker Du att Dina matvanor och måltidsvanor under lördag-söndag 
skiljer sig på något sätt från skoldagarna under veckan?

□ ja - det finns vissa skillnader
□ ja - det skiljer sig mycket
□ nej - jag tycker att jag äter ungefär på samma sätt, ungefär 

lika mycket och lika ofta under vardagar som under helger

18. Om Du tycker att det finns skillnader under lördagar-söndagar, på 
vilket sätt skiljer det sig? Hur vill Du beskriva skillnaderna?
(Det kan vara skillnad på vad Du öfter, hur mycket, var och med vilka 
Du äter, hur mycket Du själv deltar i arbetet med maten osv)



19. Röker Du?

□ ja 
Q nej

20. Om Du röker, hur ser Dina rökvanor ut?

a jag röker ungefär 1-5 cigaretter/dag
□ _11_ 6-10
□ 11-15
a _!l_ 16-20

a mer än 20 cigaretter/dag

21. Snusar Du?

CD ja 
CD nej

22. Hur bedömer Du Din fysiska aktivitet (i stort)?

□ jag rör mig mer än flertalet av mina jämnåriga (tränar regel
bundet)

n jag rör mig ganska normalt för min ålder (ingen organiserad 
träning)

□ jag rör mig något mindre än flertalet av mina jämnåriga
□ annat:...............................................................................................

23. Vad tycker Du om skolmåltidslokalerna på Din skola? 
Berätta kort!
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24. Hur brukar serveringen fungera på Din skola?

a Serveringen fungerar mycket bra
IZD Serveringen fungerar bra

a Serveringen fungerar dåligt
CU Serveringen fungerar mycket dåligt

25. Du som tycker att serveringen fungerar bra - vad är det som är bra? 
(Du kan kryssa för fler Un ett påstående.')

□ Det flyter bra utan köer
□ Det är tillräckligt med tid för att äta
□ Temperaturen på maten är bra
□ Man får tillräckligt med mat

□ Man får backa om
□ Det är bra att få servera sig själv

26. Om Du tycker att serveringen fungerar dåligt - vad är det som inte är 
bra?
(Du kan kryssa för fler ön ett påstående.')

□ Det blir ofta en lång kö och lång väntan på maten

□ Det känns stressigt när man skall äta
□ Maten har inte rätt temperatur

□ Man får för stor portion
□ Man får för liten portion
□ Man får inte ta två gånger av maten 

D Man hinner inte koppla av

□ Annat skäl, nämligen: ..........................................................................
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27. Nedan följer en förteckning över mat som serveras på Din skola under 
denna höst. Studera förteckningen och ge Ditt omdöme om vad Du 
tycker om maten, dvs de olika huvudrätterna: Använd en 3-eradig 
skala så här:

BRA ^ag gillar maten mycket bra och äter gärna. Jag tycker 
att det är bra att den finns med och vill gärna ha den 
kvar!

GANSKA BRA

DÅLIGT

Jag gillar maten "så där". Den tillhör inte mina favoriter, 
men jag äter ändå med ganska god aptit. Den kan finnas 
kvar, men inte serveras så of tal

Jag gillar inte den rätten, jag äter mycket litet eller 
avstår helt från den. Jag tycker att den rätten kan utgå, 
eller serveras mycket sällan!

Vecka 45 3-7 november Bra Ganska
bra

Dåligt

Må Pytt i panna, rödbetor, råkostsallad □ □ □
Ti Pöisa, potatis, rödbets- och vitkålssallad □ □ □
On Spagetti, köttfärssås, rårivna morötter n □ n
To Ärtsoppa, ost, frukt □ □ □
Fr Köttfärslimpa, sås, potatis, inlagd gurka, 

morotsbit

Vecka 46 10-14 november

□ □ □

Må Palt, vitkålsbit □ □ □
Ti Fisk, potatis, gurkmajonäs, rårivna 

morötter
□ □ □

On Kött- och grönsaksgryta, potatis n □ □
To Tonfisksallad, senapssås, mjukt bröd □ □ □
Fr Pannbiff, lök, potatis, äpple- och 

ananassås
□ □ □
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Vecka 47 17-21 november

Bra Ganska
bra

Dåligt

Må Fiskpinnar, gurkmajonäs, potatis, citron, 
morotsbit

□ L1 □
Ti Kassler, champinjonsås, potatis, vitamin

sallad
n □ □

On Chili con carnc, vitkålsbit rt □ n
To Pannkaka, morotsbit D n n
Fr Köttsoppa m klimp, ost, mjukt bröd

Vecka 48 24-28 november

a □ n
Må Gröt, kokt medvurst, messmör, mjukost, 

frukt
□ □ □

Ti Raggmunkar, kålrotssallad □ □ □
On Korvgryta, potatis, salladskål □ □ □
To Fläskkarré, sås, potatis, vitkål- och 

ananassallad
□ Q □

Fr Ris- och köttfärsrätt, morots- och 
vitkålssallad

Vecka 49 1-5 december

□ □ □

Må Köttbullar, makaroner, rårivna morötter n □ □
Ti Stekt fisk, ägg- och kaviarsås, potatis 

vitkålsbit
□ □ □

On Potatisburgare, kålrotssallad □ □ □
To Lasagne, salladskål □ □ □
Fr Varmkorv, potatismos, salladsgrönsaker, 

frukt

Vecka 50 8-12 december

□ □ □

Må Soppa, leverpastej, ost, mjukt bröd □ □ □
Ti Blodpudding, lingon- och vitkålssallad, 

frukt
□ □ □

On Korv Stroganoff, ris, rärivna morötter □ □ □
To Köttfärslimpa, sås, potatis, inlagd 

gurka
□ □ □

Fr Skink- och potatisgratäng, vitamin
sallad

□ □ □
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28. Om Du tänker särskilt på kvaliteten på potatisen och salladerna som 
serveras till huvudrätterna, vad tycker Du då i allmänhet?

lira Ganska bra Dålig
kvalitet kvalitet kvalitet

Potatis □ a □
Sallader □ □ n

29. Vad tycker Du att man skulle satsa på för att få skollunchen att 
fungera så bra som möjligt? Utgå från situationen på Din egen skola 
och ge några förslag som Du tror pål
Du kan dels ge tips på bra maträtter men även komma med förslag på 
andra förändringar som rör t ex schema, miljön i matsalen, vilka som 
skall äta tillsammans osv.

a) Förslag på bra maträtter:

b) Övriga förslag:



11

30. Här följer ett antal påståenden som Du: 
antingen kan instämma i och tycka är bra, 
eller inte instämma i därför att Du tycker det är dåligt 
Har Du inte någon speciell uppfattning kryssa för "vet ej"!

BRA- DÅLIGT- VET EJ 
instäm- instäm-

att varje klass har en bestämd 
lunchtid dvs få äta på samma tid 
varje dag i veckan (t ex 11.30)

att skol lunchen inte serveras tidigare 
än kl. 11.00

att få information om maten som 
serveras. Vad den ger för näring, 
hur den är till lagad och vad den 
kostar

att vi medverkar med synpunkter 
på skollunchen t ex på innehåll 
och servering

att eleverna får medverka och 
att hjälpa till med t ex dukning 
och servering vid skollunchen

att det finns ett reservmål om 
man inte är så hungrig eller 
inte är förtjust i den rätt som 
serveras. Reservmäl kan vara 
t ex filmjölk, smörgås och räkost

att lärarna äter tillsammans
med eleverna

att vi får sitta vid mindre bord

att det finns två maträtter att 
välja emellan

mer mer ej

□ □ □

□ n □
n □ n

□ n □

□ □ □

□ □ □

□ □ □
n □ □
□ □ □





UMEÅ UNIVERSITET 
Pedagogiska institutionen

Bilaga 4
INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR

TILL FÖRÄLDRAR I KLASSER SOM DELTAR I PROJEKTET "SKOLAN 
OCH KOSTEN"

Din son/dotter tillhör en av de klasser i länet som blivit uttagna för 
medverkan i projektet "SKOLAN OCH KOSTEN". Projektet leds från 
pedagogiska institutionen vid Umeå universitet och finansieras av 
forskningsrådsnämnden (FRN) Stockholm.

Syftet med projektet är bl a att kartlägga och analysera faktorer av 
betydelse för barns och ungdomars kostvanor, främst med inriktning på 
högstadiet. I centrum för undersökningen står skolmåltidens funktion och 
betydelse. Därtill kommer skolans ansvar för att lära eleverna "att välja, 
tillaga och äta näringsriktig kost" (Läroplan 1980, s 85). Urvalet av klasser 
och kommuner har skett helt slumpmässigt, dock med kravet att såväl 
tätort som glesbygd skall vara representerade.

Avsikten med de frågor som vi ställer till Dig i denna enkät är att få 
komplettera övrig information dels från eleverna själva, dels från lärare, 
skolledning och övriga kommunansvariga.

Vi vill informera om att det är ett stort antal deltagare från hela landet 
med i undersökningen. Varje enskild persons medverkan är viktig för att 
resultaten skall kunna ge en så nyanserad och sann bild som möjligt av 
verkligheten. Enskilda personers svar kommer däremot inte att pekas ut 
eller identifieras. Materialet kommer att behandlas helt konfidentiellt.

Vi är synnerligen tacksamma för Din hjälp och medverkani

Projektgruppen:

Berit Halling,
Tommy Jacobson 
Ulrika Larsson 
Gerhard Nordlund 
docent, projektansvarig 
tel: 090/165755
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ENKÄT TILL FÖRÄLDRAR 

Anvisningar:

Vi ber Dig som svarar att göra det genom att sätta ett kryss i rutan för 
det svarsalternativ Du väljer, eller genom att skriva en kommentar på de 
streckade linjerna.

Om Du är gift/samboende, ber vi Dig att även besvara de frågor som rör 
Din make/maka/samboende.

1. Vad heter Ditt barn som deltar i denna undersökning?

Namn: .............................................................................................................................
Ärskurs: ..........................................................................................................................
Skola: .............................................................................................................................

2. Vilka personer består hushållet av?
Anteckna alla som bor och äter i hushållet (minst fyra dagar i veckan)

Personer: Född år Kvinna/
Flicka

Man/
Pojke

Jag själv □ D
Min samboende/maka/make □ O

Barn 1, äldsta barnet Di O

Barn 2, näst äldsta □ D

Barn 3, ... etc o IZT
Barn k o Dl
Barn 5 □ Dl
annan hushållsmedlem □ Dl
annan hushållsmedlem □ Dl

3. Äter någon i familjen specialkost?

Dl 3a
P Nej



3

4. Om ja, vem? 
Vilken kost:

5. Hur långt har du till affär där Du vanligtvis handlar livsmedel?

dl några hundra meter 

d 1/2 - 1 kilometer
□ 2-3 kilometer 

n 4-7 kilometer

□ mer än 8 kilometer

6. Hur ofta brukar Du handla livsmedel till hushållet?

CU dagligen

□ ungefär varannan dag 
O 2 gånger i veckan

I I 1 gång i veckan
□ annat......................................................................... ...............................

7. Om du har tillgång till trädgård och egna odlingsmöjligheter i vilken 
utsträckning odlar Du själv egna produkter?

Allt eller Omkring Bara en Ingen
nästan allt hälften av mindre del ting
vi behöver, 
mer än 75%

det vi be
höver, ca 
50%

av det vi 
behöver, 
mindre än 
25%

alls

Potatis □ □ □ □
Grönsaker □ □ □ □
Frukt □ □ □ □
Bär □ □ □ □
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8. Brukar Du plocka vilda bär, fiska och/eller jaga? I så fall, vilken 
betydelse får det för hushållet?

Ja, stor Ja, liten Ingen bety
betydelse betydelse delse alls

Bärplockning □ □ □
Fiske □ □ □
Jakt □ □ □

9. Vilka möjligheter har Du att förvara livsmedel (i källare, skafferi, kyl, 
sval, frys)? Dels färskvaror som potatis, rotfrukter, frukt, mjölk, ägg, 
kött, fisk m m dels konserver som sylt, saft, inläggningar, fryskon- 
server m m.

Cl Förvaringsmöjligheterna är helt tillfredsställande efter 
våra behov

□ Förvaringsmöjligheterna är inte särskilt bra, vi skulle be
höva större och bättre

n Förvaringsmöjligheterna är mycket begränsade, vi skulle 
behöva ha mycket större och bättre

n Kommentar: ..........................................................................................

10. Vem lagar frukost/morgonmål i Ditt hushåll?
(Kryssa för det alternativ som stämmer bäst i Ditt hushåll.')

I I Jag lagar praktiskt tagit alltid frukost

□ Min sambo/maka/make lagar praktiskt taget alltid frukost 

n Vi vuxna turas om, har bestämda dagar
im Vi vuxna turas om, som det faller sig 
I I Barnet/barnen lagar praktiskt taget alltid frukost
□ Vuxna och barn turas om, har bestämda dagar 

im Var och en gör sin egen frukost
□ Vi gör på annat sätt, nämligen:.....................................................
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11. Vem lagar övriga måltider?
(Kryssa för btista alternativ!)

O Det är praktiskt taget alltid jag som lagar maten

□ Det är praktiskt taget alltid min sambo som lagar maten
n Vi vuxna turas om, har bestämda dagar
rn Vi vuxna turas om, som det faller sig
□ Det är praktiskt taget alltid barnen som lagar maten

f I Vuxna och barn turas om, har bestämda dagar
L_I Vuxna och barn turas om, som det faller sig
flU Var och en gör sin egen mat

I f Vi gör på annat sätt, nämligen: .....................................................

12. Hur ofta äter Du/Ni ett lagat mål mat tillsammans med barnen efter 
skolans/arbetsdagens slut?

I I 5-7 gånger i veckan
□ 4-5- gånger i veckan
I 1 1-3 gånger i veckan
1 1 inte någon gång

13. När Ni inte äter ett lagat mål tillsammans med barnen efter 
arbetsdagen, vad beror det på?

I 1 Middagsmat lagas, men det är svårt pga olika aktiviteter 
att samla alla till ett gemensamt mål

I I Middagsmat behövs inte, vi äter lättare mål i stället

f I Annan orsak, vad i så fall?...............................................................

14. Om/när Ni äter tillsammans, hur upplever Du måltiderna?

□ Det är sköna och trivsamma stunder

D Ganska trevligt, men samtidigt lite rörigt 
D Det gäller mest att fä något i sig 
dl Det är mest bråkigt och besvärligt
□ Annan åsikt, nämligen: ....................................................
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15. Hur viktigt anser Du att följande är när Du/Ni bestämmer vad Ni skall 
äta efter skolan/jobbet?
(Markera vid alla påståendenl)

Mycket Ganska Varken Ganska Mycket
viktigt viktigt viktigt

eller
oviktigt

oviktigt oviktigt

Att maten är lätt- 
lagad, snabb

□ □ n □ □
Att maten är 
mättande

□ n □ □ □
Omväxling i kosten □ □ D □ □
Matens kvalitet n n □ □ n
Att maten är billig □ n □ n □
Vad som är billigt i 
butiken den dagen, 
extraerbjudanden

□ □ □ □ □
Vad barnen ätit tidi
gare under dagen

□ □ □ n □
Vad barnen tycker om □ n □ □ □
Vad vi vuxna har 
ätit tidigare under 
dagen

□ □ □ □ □
Vad vi vuxna tycker 
om

n □ □ n □
Annat, vad? ............. □ □ □ □ □

16. Informationen till föräldrarna, om vilken mat som serveras till 
eleverna i skolan, kan ske på olika sätt. Hur brukar Du få 
information? Kryssa för det som passar för Dig?
OBS! Gäller matsedlar! (veckomatsedlar).

□ Genom annonsering i lokaltidning
□ Genom informationsblad från skolan 

a Via anslag i livsmedelsbutiken
□ Barnen berättar själva efteråt vad de ätit a Ingen information
I ] Annat: ......................................................................................................
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17. Om Du har fått information om skolans matsedlar och i förväg känner 
till vad som skall serveras, i vilken utsträckning brukar Du utgå frän 
skolmatsedeln vid egen matplanering och egna matinköp?

□ Aldrig
Q Ibland (1-2 dag/vecka)
□ Ofta (3-4 dag/vecka)
a Alltid (5 dag/vecka)
□ Kommentar: ....................

18. Förutom informationen om matsedlar brukar ansvariga från kommu
nen, ofta i samråd med skolan, ge en allmän information om 
skolmåltidsverksamheten. Den brukar gälla bakgrundsdata som 
exempelvis kommunens målsättning med skolmåltiderna (näringsmäss- 
igt och socialt) organisation avseende tillagning, distribution och 
servering, kostnader m m.
I vilken utsträckning har Du fått en sådan allmän information?

I I Jag har fått en utförlig allmän information och känner väl 
till hur det fungerar inom vår kommun/ på skolan

□ Jag har fått viss allmän information och har vissa kun
skaper
om hur det fungerar inom vår kommun/på skolan 

I I Jag kan inte påminna mig någon sådan information, men
jag
har själv skaffat mig information via egna kontakter

I I Jag kan inte påminna mig någon sådan information, därför 
känner jag dåligt till hur det fungerar i kommunen/på sko
lan

I I Egen kommentar:........................................... .........................

19. Har Du som förälder/vårdnadshavare någon gång ätit skolmaten 
tillsammans med Ditt/Dina barn?

□ Ja
□ Nej

Kommentera gärna:....................................................................................
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20. Hur bedömer du kvaliteten på skolmaten i den skola där Ditt barn 
går?

□ Mycket bra

□ Bra

I | Mindre bra

□ Dålig
I I Vet ej

21. Om Du anser att kvaliteten på maten och/eller andra förhållanden i 
samband med skolmåltiden är mindre bra eller dåliga, varför är det så 
tror Du?
(Du kan kryssa för flera påståenden.')

I I Tillagningen sker i för stor skala 
1 I Eleverna får mat som de inte gillar 
I I Eleverna får för lite mat 
□ Maten är för ensidig 
I I Maten serveras för tidigt på dagen 
I I Varmrätterna är inte varma 
I I Annan orsak, nämligen: ........................... .

22. Brukar Du ta reda på av Ditt barn vad och hur mycket han/hon 
egentligen ätit vid skollunchen?

□ Ja, regelbundet 

I I Ja, ganska ofta

I I Ja, någon gång ibland
□ Nej, i regel inte
I I Annat: ................................... ..................................................................
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23. Vilket är Ditt yrke/Din befattning?
Om Du inte förvärvsarbetar nu, ange yrke/sysselsättning som Du tidi
gare huvudsakligen haft.
(Ange utförligt, t ex damfrisör, ekanamibitröde, högstadielörare, jour
nalist, kontorist, postkassör).

Beskriv kortfattat Dina arbetsuppgifter:

fl Har aldrig förvärvsarbetat

24. Vilket är Din samboende/maka/makes yrke eller befattning?
Om han/hon inte förvärvsarbetar nu, ange yrke/sysselsättning som 
han/hon tidigare huvudsakligen haft.
(Ange utförligt, pä liknande sött som i föregående fråga).

Beskriv kortfattat hans/hennes arbetsuppgifter:

□ Har aldrig förvärvsarbetat

25. Hur många timmar i veckan arbetar Du vanligen i Ditt förvärvs
arbete?
Hur många timmar i veckan arbetar Din samboende vanligen i sitt 
förvärvsarbete?

Jag själv Min sambo
Förvärvsarb. 35 tim eller mer i veckan □ □
Förvärvsarb. 20-34 tim i veckan □ □
Förvärvsarb. 11-19 tim i veckan □ □
Förvärvsarb. 6-10 tim i veckan □ O
Förvärvsarb. 1-5 tim i veckan □ □
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26. Vilken av dessa utbildningar är den högsta Du har genomgått? 
Vilken av dessa utbildningar är den högsta Din samboende/make/maka 
har genomgått?

3ag själv Min sambo/ 
make/maka

Folkskola, fortsättningsskola □ □
Grundskola, enhetsskola □ P
Realskola □ □
Flickskola □ □
Yrkesskola, fackskola □ P
Gymnasium □ □
Universitet eller högskola □ □
Annan utbildning, vilken? □ □

27. År Du själv eller Din samboende/make/maka inflyttad från annat 
land?

□ Nej, jag är inte inflyttad
P Nej, min sambo/make/maka är inte inflyttad
□ 3a, jag är inflyttad från:....................................................................
□ 3a, min sambo/make/maka är inflyttad från:............................
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Att äta i skolan
SkoHunchen är ett betydelsefullt inslag för eleverna under deras 
skoldag. En nyttig/näringsrik och välsmakande lunch är viktig för 
elevernas välbefinnande oavsett vilken typ av skola de går i. Det 
är också av betydelse för trivseln att miljön är lugn och avkopp
lande.

Det är vår förhoppning att den här informationen diskuteras in
te enbart i skolan, utan även i hemmen.

gH Skellefteå skolstyrelsen
ip kommun



I Skellefteå kommun har vi tre olika 
sorters kök för skolmaten beroende 
på hur och i vilken omfattning maten 
tillagas.

Tillredningskök är avsett för mat 
som är baserad på beredda råvaror, 
halv- eller helfabrikat. Maten tillreds 
med hjälp av konventionella köksma
skiner. Dessa kök kan arbeta i direkt 
anslutning till servering eller produce

ra för vidare distribution. Som tillred
ningskök räknas även Jörnköket.

Mottagningskök tar emot kyld 
eller fryst mat från centralkök (tillred
ningskök) eller direkt från livsmedel
sindustrin. Uppvärmning sker i speci
ella apparater.

Potatis och grönsaker kokas i kö
ket och färska grönsaker ansas och 
bereds. Här förekommer också tillag

ning av mat, t. ex. gröt, vissa soppor 
och sallader. Mottagningsköket är 
som regel direkt förbundet med ser- 
veringslokalen.

Serveringskök svarar för serve
ringen av färdiglagad varm mat som 
levereras från tillredningskök. Här fö
rekommer även potatis- och grön- 
sakskokning.

Tillredningsköket vid ör/ansskolan Kanalskolans mottagningskök

Hur och var lagas maten
De flesta skolorna i Skellefteå har 
idag tillredningskök. Jörnköket till
lagar flest portioner som sedan serve
ras vid mottagningskök. Ett fåtal sko
lor får sin mat från andra kök.

Varje dag serveras ca 13 000 lun
cher från de olika köken varav ca 
8 000 från köket i Jörn. Av kommu
nens 50 skolor är det 25 som får mat 
från Jörn och dessa finns företrädes
vis i centralorten. Utanför centralor
ten är det Bureå, Ostvik, Kåge, Ers- 
mark, Boliden och Jörn som har mot
tagningskök. örjansskolan, Norr
hammarskolan och Sörböleskolan 
har tillredningskök och lagar själva 
sin mat.

Maten som kommer från Jörn är 
kyld och har som regel lagats dagen 
före serveringen. Efter tilllagningen 
kyls maten snabbt ned till +4 grader 
och kan då förvaras upp till fyra 
dygn. Detta system har funnits i 
mindre omfattning i kommunen se
dan 1974. Före Jörnkökets tillkomst 
köptes kyld mat från industrier i 
andra kommuner. / Jörnköket tillagas b! a dietmat



Huvudrätten från Jörn
Jörnköket lagar huvudkomponenten 
till måltiden, som sedan skickas till 
mottagningsköken. Det innebär att 
potatis, sallader och rotfrukter be
reds och tillagas av personalen i mot
tagningsköken. Från Jörn kommer 
den huvudsakliga rätten, t ex köttbul
lar, fisk och pastarätter. Soppor, gröt 
och sallader lagas i mottagningskö
ken.

Genomtänkt matsedel
Inom skolkontoret finns en speciell 
skolmåltidssektion som har huvud
ansvaret för att matsedeln innehåller 
omtyckta och näringsriktiga kompo
nenter. Matsedeln ligger sedan till 
grund för tillrednings- och mottag- 
ningskökens beredning av maten. 
Även för Jörnköket. Matsedeln ligger 
också till grund för kommunens upp
handling av råvaror.

Varje läsår beslutar skolstyrelsens 
arbetsutskott, efter förslag från skol
kontorets ekonomiavdelning, vilka 
huvudrätter som ska serveras vid vå
ra skolor. Matsedeln är densamma 
för hela kommunen. När beslutet är 
fattat gör skolmåltidssektionen de 
tillägg som behövs för att skollun- 
cherna ska få rätt näringsvärde.

Eleverna tycker till
Innan man kan gå till beslut om mat
sedlarna har mycket hänt. Vid årliga 
informationsträffar med skolmåltids- 
personalen lämnas synpunkter på 
matsedlarna från våra kök. Uppskat
tas maten av dem som äter? Är det 
problem vid tillagning, etc?

Ibland händer det att en maträtt 
försvinner under läsåret efter en in
formationsträff.

I början av vårterminen tar skol
kontoret kontakt med elevgrupper 
för att få ytterligare synpunkter på 
maten i skolan. I första hand är det 
elever i högstadiet och gymnasiet 
som är med.

Några gånger har konsumtionslin- 
jen vid Balderskolan varit med i mat- 
sedelsarbetet. Det är synnerligen an
geläget att eleverna är med och dis
kuterar den mat som serveras. Ge
nom elevernas medverkan har mat
sedlarna förändrats under åren. Alla 
önskemål kan emellertid inte tillmö
tesgås av olika skäl — bl a ur kost
nadssynpunkt. Ibland serveras en 
provrätt för att undersöka att den till
talar eleverna och om den passar i 
produktionssystemet.

När matsedlarna görs deltar också 
våra kokerskor och representanter 
för Jörnköket, samt skolhälsovården.

Skolmatsedelns näringsvärde mot
svarar en tredjedel av dagsbehovet. 
Då krävs naturligtvis att den som äter 
tar av alla måltidens komponenter. 
Äter man t ex bara köttbullar blir lun
chen inte näringsriktig och måltidens 
uppgift förfelas.



Vid Kanalskolan tillämpas självservering

Skolans och hemmets roll

Serveringen i våra matsalar
Serveringen i våra matsalar sker på 
flera olika sätt. Vanligast är det så 
kallade barsystemet där eleven blir 
serverad vid bardisk.

Vid några av de större skolorna 
provas nu självservering. Det innebär 
att eleven själv tar sin mat vid bardis
ken. På så vis hoppas man att elever
na bara ska ta så mycket mat som de 
orkar äta upp.

Självserveringen underlättar också 
för personalen, som då slipper ensidi
ga rörelser och därigenom förhindrar 
förslitningar i muskler och leder.

Borddukningssystemet är en tredje 
variant. En elev hjälper till med att 
plocka fram mat till '"sitt" bord, sä att 
de övriga eleverna får sätta sig vid 
dukat bord precis som hemma. Detta 
serveringssätt förutsätter att all per
sonal, såväl lärare som skolmåltids- 
personal, känner till vilka krav som 
ställs på de olika grupperna så att det 
kan fungera på ett riktigt sätt.

Miljön i matsalarna är viktig för 
skollunchen. Trängsel och stoj mot
verkar de krav vi har på skolmiljön. 
Den ska vara avslappnande och en 
lugn stund för att ge energi till det 
tröttande arbete som skoldagen 
medför. Skolans schema måste an
passas till den matsalsmiljö som råder 
vid skolan.

Det är viktig att skolan ser skollun
chen som en del av skolans vardag. 
Det är önskvärt att lunchen varje dag 
kommenteras av lärare eller annan 
personal med insikt om näringslära 
o d. Kostcirkeln är ett naturligt inslag 
i sådana diskussioner — åtminstone 
på låg- och mellanstadiet.

Skolan försöker att ge eleverna 
sunda kostvanor genom en allsidigt 
sammansatt skollunch.

För att hälsofostran ska fungera 
tillfredsställande är det också viktigt 
att elever och föräldrar diskuterar 
kostvanor. Det är de vuxna som kan 
förklara för och påverka barnen, så 
att de får sunda och riktiga matvanor 
med sig upp genom åren.

Matsalen i örjansskolan
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INDELNING I SOCIALGRUPPER

Vid indelning i socialgrupper har utgångspunkten varit 

Statistiska Centralbyråns Socioekonomiska indelning (SEI) 

i olika yrkeskategorier (SCB, 1982:4). Nedan framgår de 

hopslagningar som används i denna rapport

Socialgrupp SEI-kod Kod nr Kategorier

1 06, 07 54, 55 Akademiker, ledande befattningar.

12 57, 60 ledare av större företag,

fria yrkesutövare

2 a) 05 44-46 Tjänstemän i meliangraderna, tekniker

10, 11 76-79 Företagare

08, 09 86-89 Lantbrukare

b) 04 34, 35 Lägre tjänstemän 2

3 a) 02 21, 22 Arbetare, facklärda

03 33 Lägre tjänstemän 1

b) 01 11, 12 Arbetare, ej facklärda, vårdare

Övriga a) 30 92 Hemarbetande

b) - 95 Inget yrkesarbete, arbetslös 

förtidspensionering

c) 14,

15, 16

98 Studerande

d) 40 - Ålderspensionärer
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Elevernas skattningar av maträtter i skolan under sex veckor. Siffrorna 
procent.

Mycket Upp Ej upp
upp skattad skattad
skattad mat mat
mat

Pannkaka, morotsbit 75 22 3
Köttbullar, makaroner, rårivna morötter 68 29 3
Varmkorv, potatismos, salladsgrönsaker, 
frukt

78 19 3

Spagetti, köttfärssås, rårivna morötter 62 31 7
Fläskkarré, sås, potatis, vitkål- och 
ananassallad

55 38 7

Palt, vitkålsbit 53 37 11
Kassler, champinjonsås, potatis, vitamin
sallad

43 45 12

Korv Stroganoff, ris, rårivna morötter 40 46 14
Fiskpinnar, gurkmajonäs, potatis, 
citron, morotsbit

44 42 14

Lasagne, salladskål 56 25 18

Tonfisksallad, senapssås, mjukt bröd 49 32 19
Gröt, kokt medvurst, messmör, mjukost, 
frukt

47 33 20

Pannbiff, lök, potatis, äpple- och 
ananassås

36 42 22

Pytt i panna, rödbetor, råkostsallad 28 46 26
Raggmunkar, kålrotssallad 39 35 26

Köttfärslimpa, sås, potatis, inlagd gurka, 
morotsbit

20 50 30

Chili con carne, vitkålsbit 29 40 31
Blodpudding, lingon- och vitkåissallad, 24 45 31
Ris- och köttfärsrätt, morots- och 
vitkåissallad

21 47 32

Soppa, leverpastej, ost, mjukt bröd 21 46 33

Köttfärslimpa, sås, potatis, inlagd gurka 24 40 36
Fisk, potatis, gurkmajonäs, rårivna 
morötter

25 36 39

Pölsa, potatis, rödbets- och vitkåis
sallad

19 42 39

Skink- och potatisgratäng, vitaminsallad 16 43 41
Köttsoppa med klimp, ost, mjukt bröd 17 38 45
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Potatisburgare, kålrotssallad
Stekt fisk, ägg- och kaviarsås, potatis,
vitkålsbit
Ärtsoppa, ost, frukt 
Korvgryta, potatis, salladskål 
Kött- och grönsaksgryta, potatis

Mycket Upp Upp
upp skattad skattad
skattad mat mat
matt

25 28 1*7
15 31 5k

5 30 66
2 30 68
5 25 70
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ARBETSRAPPORTER FRÅN PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN UMEÅ 
UNIVERSITET

Ti di Rare i donna serie utgivna rapporter:

1984

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

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

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

k. 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. INTERVJUER 
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 PÅ 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 Jacobsson.

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

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 FAMILJEMÖNSTER. 
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 SUBJEKTIVT INDUCERADE 
VARIATIONER I LÄSHASTIGHET.
Jarl Backman.



1985

23. LÅGSTADIESATSN1NGEN 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.

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.
En beskrivning av ett samordningsförsök mellan gymnasieskola och 
KomVux i Ånge kommun.
Christer Jonsson.

31. DEN SVENSKA SAMESKOLANS HISTORIA.
Sten Henrysson.

32. THE LIFE-HISTORY APPROACH - A TOOL IN ESTABLISHING NORTH- 
SOUTH EDUCATION RESEARCH COOPERATION?
Inga Elgqvist-Saltzman, Annika Forsslund, Keiko Sampei och 
Margareta Sjöström.

33 ARBETSLIVET I LÄROMEDEL. En studie av hur arbetslivet skildras i 
läroböcker i samhällskunskap.
Edmund Edholm.



1987

34. NÅGRA DRAG I ÖVRE NORRLANDS HISTORIA. En lekmannaskiss. 
Sten Henrysson.

35. UTBILDNINGSPLANERING OCH RESURSFÖRDELNING PÅ REGIONAL 
OCH KOMMUNAL NIVÅ. Gymnasium och kommunal vuxenutbildning. 
Joel Wikström.

36. SAMISK KYRKO- OCH UNDERVISNINGSLITTERATUR I SVERIGE 
1619-1850.
Tuuli Forsgren.

37. KVINNORS VÄGAR I UTBILDNINGSSYSTEMET. Om kvinnors val av 
utbildning, karriär och familjemönster.
Inga Elgqvist-Saltzman.

38. LÅGSTADIESATSNINGEN 1986/87. En kartläggning av lokala projekt. 
Ragnhild Nitzler.

39. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet 
under läsåret 1986/87 vid tre fallstudieskolor i den norra högskole- 
regionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.

40. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING.
Lärarreaktioner på ett samordningsförsök mellan gymnasieskola och 
KomVux.
Christer Jonsson.

41. KOSTVANOR OCH SKOLLUNCHEN.
Inger Veisseh.

42. ELEVERNAS MATSITUATION VID ÅLIDHEMSSKOLAN.
Hans Nilsson, Roger Nilsson och Håkan Strandberg.

43. ELEVERNAS KOSTVANOR PÅ SÄVARSKOLAN OCH WASASKOLAN I 
UMEÅ KOMMUN.
Peter Hoxell, Johanna Håkansson och Ros-Marie Kemi.

44. ELEVERNAS MATSITUATION VID HAGASKOLAN I UMEÅ.
Anders Erkers, Ulf Pethö och Christer Steen.

45. ORIENTERINGSÄMNETS NATURORIENTERANDE DEL - VAD SKA 
UTVÄRDERAS?
Rapport från en konferens med låg- och mellanstadielärare samt 
lärarutbildare.
Widar Henriksson, Kjell Gisselberg, Staffan Karp, Tommy Lyxell och 
Ingemar Wedman.



46. ROSTADLÄRARINNORS LIVSMÖNSTER OCH KULTURMÖTEN. 
Utbildningshistoria ur ett tvärvetenskapligt kvinnoperspektiv.
Inga Elgqvist-Saltzman och Tordis Dahllöf.

47. SIDE BY SIDE IN CLASSROOMS AND AT WORK...?
Ideology and reality in Swedish Educational Policy and Practice. 
Annika Andrae-Thelin och Inga Elgqvist-Saltzman.

48. IDROTTEN, FRISKVÅRDEN OCH SKOLGYMNASTIKEN.
Ett försök till analys av en världskonferens.
Martin Johansson.

49. KOMMUNERNAS MÅLSÄTTNING FÖR SKOLMÅLTIDSVERKSAMHETEN. 
En studie om målsättningarnas omfattning och innehåll.
Thomas Schumann.


