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ABSTRAKT

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 stort i landet samt 
betydelsen av skollunchen i synnerhet. Vidare att kartlägga hur och vad 
eleverna äter samt synliggöra de elever som avstår från skolmåltiden och 
varför man gör det. I undersökningen deltog 78 högstadieklasser fördelade 
på 11 kommuner och sju län. Undersökningsinstrumenten, som utgjordes av 
enkäter, dagböcker, intervjuer, checklistor, observationer och fotografering, 
testades vid en förstudie i Skellefteå kommun. 1 Helsingborgs kommun 
deltog inom huvudundersökningen tre högstadieskolor, nämligen Fredriks- 
dalsskolan, Norrhedsskolan och Wieselgrensskolan. Skolorna representerar 
en stor variation i såväl yttre som inre miljö samt övriga förutsättningar 
inom kommunen. Totalt deltog 173 högstadieelever i undersökningen. En 
genomsnittlig frånvaro på ca 23 procent medförde att sammanlagt ca 640 
lunchtillfällen registrerades. Undersökningen gick till så att allt vad 
eleverna stoppade i sig registrerades under en vecka. Därtill kom en 
omfattande information via bl a enkätfrågor till elever och föräldrar om 
måltidsmönster och attityder till kost och mathållning. Intervjuer 
genomfördes dels med kommunansvariga som skolstyrelsens ordförande, 
kostchef och skolkamrer om kommunens policy beträffande skolmåltids- 
verksamheten, dels med skolpersonal som rektor, lärare, måltidspersonal 
och skolsköterskor om skolmåltidens funktion och utformning vid den 
lokala skolenheten.

Resultaten visade ett tämligen likartat måltidsmönster vid skolorna, trots 
att förutsättningarna i övrigt var skilda. Vid 45 procent av samtliga 
undersökta luncher åt eleverna en bristfällig portion av huvudrätten. 21 
procent bestod av en liten portion och 24 procent av ingen portion alls. 
Variationerna var stora under veckan beroende på huvudrätt. Utebliven 
huvudrätt kompenserades i huvudsak genom konsumtion av sallad och 
mjölk eller enbart smörgås och/eller mjölk. Vid var fjärde skollunch eller 
24 procent, uppgav eleverna att de lämnade mat. Uteblir man helt från 
matsalen är det vanligaste alternativet att man går hem och äter. Vid 
många luncher uppstod långa köer och vid 29 procent av luncherna uppgav 
eleverna att det tog mindre än 10 minuter att äta. 68 procent av eleverna 
åt ett fullständigt morgonmål, drygt 24 procent av de undersökta 
morgonmålen åt eleverna ett litet eller ofullständigt morgonmål medan 8 
procent var direkta överhopp. Ett lagat middagsmål på vardagarna åt man 
i 86 procent av fallen medan de övriga 14 procenten äter småmål som 
filmjölksmål, smörgåsmål och liknande. I kommunen arbetar man mycket 
intensivt med förbättringar av skolmåltidsverksamheten genom bl a 
ombyggnationer av köken och förbättringar i matsalarna, förändringar 
beträffande utbudet, fortbildning av personalen och en utveckling av 
verksamhetens målbeskrivning.



UNDERSÖKNINGEN SKOLAN OCH KOSTEN

BAKGRUND OCH SYFTE

Våren 1986 beviljade Forskningsrådsnämnden (FRN) pengar till projektet 
SKOLAN OCH KOSTEN. En av nämnden tillsatt arbetsgrupp hade 1980 
presenterat forskningsläget inom området konsumtion och kostvanor i 
skriften "Maten, makten och människan". I skriften påtalas behovet av 
forskning inom ett flertal teman däribland KOST och HÄLSA. Främst 

förordas en inriktning på de enskilda hushållens mathållning. I samband 
med forskningsinventeringen kunde gruppen påvisa att kunskaper saknades 
om våra konsumtionsvanor framför allt utifrån beteende- och samhälls
vetenskapliga aspekter.

Bland de många projekt som initierades kom några att studera måltids
ordningen och dess betydelse för hälsotillståndet. Inom forskningsområdet 
"Kostvanor hos barn, ungdom och skiftesarbetare" utvecklades sålunda 
efter en genomgång av internationell forskning (Nordlund, 1985) projektet 
SKOLAN och KOSTEN. Detta projekt skulle framför allt fokusera 
problematiken kring skolmåltiden och skolmåltidsverksamheten i vårt 
land.

Syftet med projektet är bl a att utifrån en kartläggning och analys av 
kommunernas och skolornas målsättning/viljeinriktning, identifiera skol
måltidens betydelse som ett inslag i verksamheten under skoldagen för 
såväl elever som personal inom skolan.

Syftet är även att söka ge en samlad bild av ungdomarnas kostvanor i 
stort, dels avseende deras vanor utanför skolan dvs i hemmet/på fritiden, 
dels avseende deras attityder till skolmaten. Därvid bör särskilt de elever 
uppmärksammas som regelbundet avstår från att äta skolmaten.

Resultaten kommer förhoppningsvis att kunna tjäna som faktaunderlag i 

samband med rekommendationer till kommunerna och för andra åtgärder 
till nytta för den framtida skolmåltidsverksamheten.
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METOD

Utgångsläge

Verksamheten under hösten 1986 inleddes med en intensiv genomgång av 
den forskning rörande kostens relation till hälsa och välbefinnande som 
producerats i Sverige under de sista decennierna. Särskilt intresse ägnades 
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 skolmåltids- 
ansvariga inom landets samtliga kommuner 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 relatera till aktuella problem och 
insatser inom skolmåltidsverksamheten. En historisk genomgång av 
hemkunskapsundervisningen i Sverige avslutades och publicerades också 
under denna period (Halling, 1986).

Undersökningsområden och försökspersoner

En utgångspunkt vid val av undersökningsområden och försökspersoner har 
varit att åstadkomma ett så riksrepresentativt sampel som möjligt. Härvid 
har strävan varit att erhålla dels en geografisk spridning över landet av 
såväl stad som landsbygdskommuner, dels en lokal spridning av skolor med 
varierande upptagningsområden. Urvalet av skolor baseras även på en 
variation i fråga om typ av kök och serveringsfunktioner.

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). Mot den bakgrunden valdes 
Umeå med omnejd, Uppsala med omnejd, och Helsingborg med omnejd. 
Som ett komplement till dessa områden valdes dessutom en kommun inom 
respektive region (län) som förutom ovanstående kriteria även tog hänsyn
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till bl a näringsgrensfördelning, andel förvärvsarbetande kvinnor och 
bebyggelsestruktur. Dessa kommuner som blev Vilhelmina, Tierp och 
Svalöv är av glesbygdskaraktär. Mycket tyder på att detta urval av orter 
väl representerar spridningskriteriet med hänsyn till tätort-glesbygd. För 
att erhålla data från en storstad valdes dessutom Göteborgs kommun.

Vid den årliga genomgång av kommunernas kostnader för bl a skolmåltider 

som görs i Haninge och som redovisas i den s k "Haningerapporten" 
påvisade 1986 års genomgång stora variationer mellan kommunerna. Med 
utgångspunkt från detta samt med hänsyn till spridningskriteriet valdes 
även Överkalix, Karlstads och Falu kommuner för medverkan.

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 urvalet 
men också för att koncentrera insatserna till ett stadium valdes enbart 
högstadiet. Tidigare undersökningar tyder på att tendensen att utebli från 
skollunchen ökar när eleverna kommer till högstadiet (Nordlund, 1982).

Högstadieeleverna är som regel hänvisade till större skolor. Deras schema 
kan ge fler håltimmar än på lägre stadier, de har ofta 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 ett större ansvar på dessa 
ungdomar (13-16 år) att själva ordna sin frukost och även måltid efter 
skolan i hemmet. De kan därmed utgöra en riskgrupp i ännu högre grad än 
låg- och mellanstadieeleverna. Centraliserade skolor innebär dessutom 
lång restid, vilket ytterligare komplicerar situationen för många 
högstadieelever. 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 undersök
ningen förlagts till högstadieklasser. Av tabell 1 framgår tidpunkten för 
undersökningen i de deltagande kommunerna. Figur 1 visar spridningen i 

landet.



Tabell 1. Undersökningens uppläggning avseende kommun och tidsperiod.

Kommun Undersökningsperiod

Skellefteå kommun (förundersökning) V
00■cf

r\ 1986

Umeå kommun V 7/8 1987

Vilhelmina kommun V 8/8 II

Karlstads kommun V 11/12 II

Överkalix kommun V 12/13 II

Uppsala kommun V 14/15 II

Tierps kommun V 14/15 II

Göteborgs kommun V 17/18 II

Falu kommun V 19/20 II

Helsingborgs kommun V 20/21 II

Svalövs kommun V 20/21 II

Inom varje kommun finns ett antal företrädare på central nivå som har ett 

direkt eller indirekt ansvar för skolmåltidsverksamheten. I den egenskapen 

var deras medverkan i undersökningen av största intresse. Följande 

kommunföreträdare har medverkat: skolstyrelsens ordförande (kommunal

politiker) skoldirektör/skolchef, kommunalkamrer/skolkamrer, kostchef/ 

ekonomif öreståndare.

Vid valet av skolor/klasser inom kommunerna har strategin varit att dels 

få med ett antal klasser från centrumdelen av kommunen dels från 

ytterområden, samt slutligen skolor med olika typer av kök. Det slutliga 

urvalet av skolor och klasser har utförts av skolchefen och skolkansliet 

inom respektive kommun.
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Av figur 1 framgår schematiskt hur undersökningsområdena fördelas över 
landet.

Vilhelmina

Falun

Karlstad

Göteborg

Helsingborg Sval öv

överkal ix

Skellefteå
Umeå

T^erpUppsala

(förundersökning)

Figur 1. Schematisk bild av undersökningens geografiska utsträckning.

För att erhålla data från samtliga årskurser på högstadiet krävdes 
dessutom minst tre klasser vid varje skola. För att få en lämplig kvantitet 
fördubblades urvalet av 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 9.
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Förutom högstadieelever har skolledning (rektor/studierektor), klassföre
ståndare, hemkunskapslärare, skolsköterska och kökspersonal (husmor) vid 
respektive skola deltagit i undersökningen. Samtliga föräldrar till de 
utvalda eleverna har också ingått i undersökningen.

Mätinstrument

Insamling av data har skett huvudsakligen via 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 
kostfrågor. Från de enskilda skolorna har insamlats lokala arbetsplanen 
och elevscheman samt, i mån av tillgång, dokumenterat material rörande 
kostfrågor och skolmåltidsverksamhet.

Genomförande

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

. frukostrutiner - om de åt och vad de åt hemma på morgonen 

. vanor vid skollunchen - om de åt och vad de åt av skolmaten 

. synpunkter på matsedel och servering vid dagens skollunch 

. 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 lunchenkäterna i en s k måltidsdagbok (se bilaga 2). Lunchenkäter 
och måltidsdagbok kompletterar varandra så, att i lunchenkäten noterades
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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 

. generella vanor avseende skolmåltiden

. upplevelse av matsalsmiljö och åsikter om skolmatsedeln i stort 

. egna önskemål angående skolmåltiden.

. synpunkter på kostundervisningen i skolan 

. måltidsvanor och matlagningsarbete i hemmet 

. måltidsmönster under helger

. bedömning av egen fysisk aktivitet och fysisk prestationsförmåga 

. om rökning och snusning

I början av undersökningsveckan fick eleverna ta med sig hem en 
föräldraenkät (se bilaga 4) som någon förälder eller vårdnadshavare kunde 
besvara. De uppgifter som på detta sätt samlades in gällde t ex:

. familjens storlek och sammansättning 

. kosthållet hemma, t ex
- vem/vilka som lagar maten
- hur de gemensamma måltiderna fungerar
- vad man tar hänsyn till vid val av matsedel till huvudmålet

. föräldrarnas åsikter och kännedom om skolmåltidens innehåll och funk
tion

. föräldrarnas yrke och utbildning.
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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) varvid bl a följande 
frågor belysts:

. kommunens kostpolitiska målsättning 

. budgeteringssystem, budgetfrågor, kostnadsutfall 

. samordningsproblem inom skolmåltidsverksamheten 

. skolmåltidsköken inom kommunen

. aktuella problem, planerad omorganisation eller liknande 

. 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:

. skolmåltidsverksamheten och den lokala arbetsplanen 

. schemaläggningen av skollunchen

. skolmiljön och måltidsmiljön, hur den upplevs och hur den skulle kunna 
förbättras

. skolmåltidens fostrande funktion, socialt och kunskapsmässigt 

. orsaker till frånvaro vid skolluncherna 

. egna attityder och synpunkter på verksamheten.

Förteckning över deltagande och bortfall

Totalt har 78 klasser på högstadiet fördelade på 28 skolor och 11 
kommuner deltagit i undersökningen. Det innebär ca 1900 elever. I tabell 
2 framgår deltagande elever fördelade på skolor samt frekvensen 
besvarade lunchenkäter, slutenkäter, måltidsdagböcker. Föräldraenkäterna 
besvarades som framgår av ca 1500 föräldrar. De två första skolorna i 
förteckningen är de båda som ingick i förundersökningen i Skellefteå 
kommun. De två skolorna i BD-län representerar Överkalix kommun.
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Tabell 2. Fördelning av elever fördelade på skolor och dokument.

Län/
Skola

Antal
deltag.
elever

Antal
enligt
klass
lista

Antal
besva
rade
lunch
enkäter

Antal
besva
rade
slut
enkäter

Antal
besva
rade
måltids-
dagböcker

Antal
besva
rade
föräldra
enkäter

Totalt
antal
dokum.

AC-A 73 73 343 68 38 63 336
AC-B 73 79 330 74 69 73 368
AC-C 81 83 352 73 66 66 337

AC-D 70 74 267 36 42 44 409
AC-E 74 74 343 71 70 72 336
AC-F 32 33 233 48 44 43 370

AC-G 42 43 202 41 37 39 319

AC-H 11 11 30 11 11 11 83

S-A 148 137 673 139 106 122 1042

S-B 69 70 330 67 66 63 328
S-C 83 83 379 80 69 73 603

BD-A 44 48 184 33 29 44 292
BD-B 14 14 62 11 9 8 90

C-A 64 78 302 61 34 36 473
C-B 34 33 233 33 46 38 400
C-C 40 48 171 29 23 23 248
C-D 62 63 279 37 49 46 432
C-E 79 86 374 74 61 66 373

O-A 82 83 369 71 63 62 600
O-B 30 33 210 43 37 34 326
O-C 88 89 403 64 62 68 399
O-D 64 72 273 34 44 42 413

W-A 86 87 406 71 72 73 624
W-B 76 80 339 69 38 36 322

M-A 80 83 361 68 62 61 332
M-B 46 30 222 42 44 43 330
M-C 36 39 209 46 33 40 330
M-D 71 73 209 41 29 34 313

Totalt 1836 (1929) 8138 1619 1419 1493 12712
% 100 88,9 88,2 77,3 81,3 86,33



10

SKOLMÅLTIDSUNDERSÖKNINGEN I HELSINGBORGS KOMMUN

DATA FRÅN KOMMUNEN

Presentation av kommunen

Helsingborg är huvudort i Nordvästra-Skåne, en del av Öresundsregionen. I

samband med den senaste kommunreformen ligger Helsingborg numera på
10 plats bland Sveriges kommuner. Helsingborgs kommun omfattar 343,3 

2
km och innefattar 15 tätorter med minst 200 invånare. I hela kommunen 
bor 107 000 invånare varav i Helsingborgs tätort 80 500 invånare. Av 
totalt 65 mandat i kommunfullmäktige 1986-88 innehar socialdemokrater
na majoriteten med 29 mandat, moderaterna 18, folkpartiet 10, 
centerpartiet 4 och VPK och miljöpartiet 2 mandat vardera. De borgerliga 
partierna har således 32 mandat, S+VPK 31. Genom en överenskommelse 
med miljöpartiet har de borgerliga fått majoriteten och ordförande
posterna i kommunens styrelser och nämnder, medan socialdemokraterna 
har posterna som vice ordförande. Miljöpartiet har en suppleantplats i 
kommunstyrelsen, i övrigt saknar partiet liksom VPK representation i 
kommunens nämnder. I valet 1988 återtog socialdemokraterna makten. Av 
den beskattningsbara inkomsten tar kommunen 16,10 procent i skatt, 
landstinget och kyrkan ca 14 procent (1988).

Utbildning

Kommunen är indelad i 15 rektorsområden förutom låg- och mellanstadiet 
innefattande sju högstadieskolor, sex gymnasieskolor. Vid höstterminens 
början 1987 fanns 15 300 elever inskrivna på grund- och gymnasieskolorna. 
Till höstterminen 1988 hade elevantalet minskat till 15 200 och enligt 
prognoserna är en ytterligare minskning att vänta de närmaste åren.
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Skolmåltidsverksamheten - organisation och ansvarsfördelning

I kommunen produceras och serveras dagligen under läsåret 179 serverings- 
dagar ca 14 000 portioner. Till dessa skall även räknas de portioner som 
lagas till skoldaghem och lägerskolor, pensionärer och personal. 
Tillagningen sker i 46 kök. 5 centralkök lagar förutom den egna 
skolenhetens mat även mat för elevernas till andra skolor (med 
mottagnings-/serveringskök). Av 36 mottagningskök är 15 för varm 
huvudkomponent och 1 kök är mottagningskök för kyld huvudkomponent. 
Övriga tillbehör lagas och förberedes på den egna skolenheten. Dessutom 
finns 5 serveringskök där alla komponenterna är färdigtillagade av 
centralköket/tillagningsköket. En ombyggnad av serveringskök till 
mottagningskök pågår vid en skola. För verksamheten finns totalt 160 
personer anställda. Nedan framgår fördelningen av olika typer av kök i 

grund- och gymnasieskolan (Helsingborgs kommun, 1988).

Tabell 3. Kök för skolmåltider i Helsingborgs kommun.

Typ av kök Grundskola Gymnasieskola Totalt

Centralkök/Tillagningskök 4 i 5
Mottagningskök 32 4 36
Serveringskök 5 5 5

Totalt 41 5 46

Av sammanställningen framgår att centraliseringen är hög. Det finns en 
hög frekvens mottagningskök för varmrätter vilket medför att transport av 
varm mat sker till dessa skolor.

Kökens tekniska standard varierar. 1 många fall är en modernisering 
nödvändig om man skall kunna minska de prefabriserade maträtterna.
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Skolmåltidssektionen vid skolkontoret har ansvaret för verksamheten. 
Sektionen består av 2,5 ekonomiföreståndare varav en är kostchef. 
Dessutom finns en kanslist. Kostchefen är verkställighets- och kostnads- 
ansvarig för hela kommunen.

I kommunen finns en skolmåltidsgrupp där den biträdande skoldirektören 
är föredragande och en politiker sitter som ordförande. Gruppen träffas 
två gånger per år och har mest behandlat s k "små frågor" i verksamheten 

typ kafeteriaverksamhet. Gruppen har ingen beslutsrätt utan är endast 
rådgivande.

Mål och riktlinjer för skolmåltidsverksamheten

Skolstyrelsen i Helsingborgs kommun har beslutat om målsättningen för 
skolmåltidsverksamheten. Denna finns inskriven i 1987 års budgethandling 
och där står:

"Verksamheten avser att vidhandhålla fullvärdig skollunch till 
samtliga elever på grundskolan och gymnasiet samt elever ur 
vuxenutbildningen som ej har AMS-bidrag eller särskilt vuxenstudie
stöd. Skollunchen skall motsvara 33 procent av dagsbehovet och 
näringen".

I kommentarer kring målet säger skolstyrelsens ordförande att detta 
innebär att måltiden skall vara smaklig och tilltalande så att barnen äter 
av den. Annars uppnås inte målet. Dessutom är det viktigt att personal
kostnaderna inte får överstiga livsmedelskostnaderna. Detta finns dock 
inte inskrivet eller beslutat någonstans. Många kommentarer om vad 
målet med skolmåltiden är och borde vara har framkommit. Önskemål om 
en bredare skrivning finns, t ex att lagad mat skall serveras, krav på 
avstressad miljö, att maten serveras vid regelbunden tid under veckan etc. 
Varför målbeskrivning endast innehåller en näringskvantitet beror troligen 
på att man använt sig av tidiga rekommendationer som kommunförbundet 
utarbetat.



13

I skolorna finns lokala arbetsplaner. Det är ovanligt att målet med 
skolmåltiderna presenteras där. Information om hur skolmåitidsgruppen 
som är underställd skolstyrelsen skall arbeta finns ibland upptaget. När 
det gäller maten står det oftast ingenting. Verksamheten på skolorna 
vittnar dock om en strävan att bredda skollunchens målsättning till att 
även innefatta bl a fostran. Uppföljning och utvärdering av hur väl man 

når det uppsatta målet med skolmåltidsverksamheten har förekommit 
mycket liten skala. På skolor i denna undersökning kan man inte erinra 
sig några konsumtions- eller attitydundersökningar under de sista 10 åren. 
Man för statistik på skolorna på hur många som äter men det ger inget 
svar på om man når sitt mål att dagligen ge varje elev 33 procent av 
energi- och näringsbehovet. Skolmåltidssektionen håller på att utarbeta 
förslag till en klarare formulerad målbeskrivning. Detta är ett mycket 
viktigt styrdokument där kommunens ambition och vilja kommer att kunna 
avläsas.

DELTAGANDE SKOLOR OCH ELEVER

Elever från tre av kommunens högstadieskolor deltog i undersökningen. 
Skolorna representerar något olika upptagningsområden och även 
förutsättningar i övrigt i kommunen.

FREDRIKS DALSSKOLAN ligger i nordöstra delen av Helsingborg ca 3-k 

km från centrum. I närheten av skolan finns ett servicecentrum med bland 
annat livsmedelsbutiker och bageri. Kiosk finns i nära anslutning till 
skolan och nyttjas till stor del av skolans elever. Fritidsgård med viss 
cafeteriaverksamhet finns i närheten. Av skolans ca 767 elever går 585 på 
högstadiet i 6-8 parallelliga klasser. Eleverna kommer från hyres- och 
villaområdena i närheten av skolan samt från Drottningshög/Dalhoin som 
ligger ca 3,5 km bort. Eleverna som bor i hyreshus representerar ungefär 
75 procent av skolans elever. Skolan har ett centralkök som producerar ca 
6 300 portioner. Skolan byggdes 1971.



NORRHEDSSKOLAN byggdes 1974 för sex parallellt högstadium. Skolan 
har haft överbeläggning sedan starten. Av skolans ca 560 elever bor ca 
300 i Rydebäck (Söderförort och norra Europas största villaområde). De 
åker skolbuss dagligen. Övriga elever kommer från Råå och Ättekulla. 
Norrhedsskolan är beläget i Helsingborgs södra ytterområde och delvis 
omgiven av industrier. Skolan har ett mottagningskök som är mycket litet 
och egen matsal. 50 m från skolan ligger en av eleverna välbesökt 
servering.

W1ESELGRENSSKOLAN byggdes 1947 och ligger centralt belägen i 
Helsingborg. Upptagningsområdet består av villa- och höghusbarnen i 
skolans direkta närhet. Skolan har i dag ca 574 elever varav 73 respektive 
75 går i låg- respektive mellanstadiet. Högstadiet är 5-6 parallelligt (426 
elever). Närmaste snabbköpsaffär ligger ca 200 m från skolan.

Skolan har eget kök och matsal. Det över 20 år gamla köket har 
renoverats eftersom. I dag fungerar det som mottagningskök då det 1976 
utrustades med kokvagnar och varmluftsugnar.

Mer fakta om kök- och matsalsfunktioner finns i avsnitten "VAD HÄNDER 
I KÖK OCH MATSAL" samt i bilaga 5.

Deltagande klasser framgår av tabell 4. Norrhedsskolan deltog med två 
klasser, en från åk 7 och en från åk 9. Från Wieselgrensskolan deltog en 
klass från åk 8 och en klass från åk 9 och från Fredriksdalsskolan en klass 
från vardera åk 7, 8 och 9. Totalt deltog 94 procent av eleverna i de 
uttagna sju klasserna.
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Tabell 4. Deltagande elever fördelade på skolor, årskurser och kön. 

(N=173)

Skola

P

Åk /
fl

7

tot P

Åk 8
fl tot P

Åk ‘
fl

1

tot

Norrhed 9 12 (21) - - - 14 11 (25)
Wieselgren - 12 18 (30) 14 12 (26)
Fredriksdal 10 15 (25) 16 10 (26) 12 8 (20)

Totalt 19 27 (46) 28 28 (56) 40 31 (71)

Bortfall inom undersökningen

Eftersom undersökningen var upplagd för att följa eleverna under en hel 
vecka uppstod ett naturligt bortfall i samband med sjukdom och annan 
frånvaro under veckan. Bland de 173 deltagande eleverna varierar 
frekvensen besvarade lunchenkäter. I medeltal är svarsfrekvensen 77 
procent. Det betyder en genomsnittlig frånvaro i dessa klasser inom vår 
undersökning med 23 procent under de aktuella dagarna.

Måltidsdagboken som fördes frivilligt helt utanför skolan lämnades in av 
108 elever (62 procent). Slutenkäten besvarades under en klasstimme av 
129 elever (75 procent). Föräldraenkäten ifylldes av 117 föräldrar (68 
procent). Se även tabell 2, s 9.

Resultatanalysen bygger på detta varierande deltagande. Resultatet 
redovisas i vissa fall sammanslagna, i andra fall görs en åtskillnad mellan 
skolor, årskurser, kön och/eller socialgrupp.



16

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 generaliserande 

frågor. Ett exempel på en sådan övergripande fråga är: "Hur ofta äter Du 
vanligtvis skollunchen?"

Resultatredovisningen inleds med svarsfördelningen på den frågan, se 
tabell 5.

Tabell 5. Svarsfördelning på frågan. Hur ofta äter Du vanligtvis 
skollunchen? Procent och frekvens inom respektive årskurs.

Svarsalternativ Antal elever
åk 7 (f) åk 8 (f) åk 9 (f) tot (f)

Äter varje dag 33,3 (13) 38,6 (17) 35,6 (16) 35,9 ( 46)
Hoppar över
1-2 ggr/mån

43,6 (17) 43,2 (19) 46,7 (21) 44,5 ( 57)

Hoppar över
1-2 ggr/vecka

15,4 ( 6) 11,4 ( 5) 13,3 ( 6) 13,3 ( 17)

Hoppar över
3-4 ggr/vecka

5,1 ( 2) - - 4,4 ( 2) 3,1 ( 4)

Äter aldrig 2,6 ( 1) 6,8 ( 3) - - 3,1 ( 4)

Totalt 30,5 (39) 34,4 (44) 35,2 (45) 100 (128)
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Att avstå från skollunchen från 1-2 dagar/vecka till att aldrig äta 
förekommer i 25 procent bland flickorna och 12 procent bland pojkarna. 
Andelen elever som säger sig äta varje dag skiljer sig inte nämnvärt 
mellan årskurserna och ligger i genomsnitt på 36 procent.

44,5 procent avstår från skollunchen 1-2 gånger per månad.

Några få elever, 3,1 procent uppger att de aldrig äter skollunch. Lika 
många uppger att de hoppar över skollunchen 3-4 gånger i veckan.

Det framkommer olika varianter av överhopp t ex att man avstår från 

skollunchens huvudrätt och nöjer sig med att äta smörgås och mjölk.

Att kompensera sin lunch med smörgås och mjölk förekom i 38 procent av 
måltiderna. 22 procent av måltiderna kompenserades inte alls. I skillnader 
mellan årskurser framkommer här att det är vanligast att inte äta 
någonting alls i åk 8 (39,4 procent) jämfört med åk 9 (20 procent) och åk 7 
(6,5 procent). Ca 30 procent uppger att de äter hemma. Man kan även 
kompensera en utebliven lunch med det utbud som närliggande kiosker och 
gatukök erbjuder. Detta sker dock i mindre skala. I 6 procent har 
skolmåltiden ersatts av hamburgare och godis. Tabell 6 visar procentuell 
fördelning samt frekvens bland de elever som svarat på frågan.
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Tabell 6. Vad eleverna i olika årskurser kompenserar en utebliven 
skollunch med.

Alternativ åk 7 (31) åk 8 (33) åk 9 (35) Totalt
kompensation % (f) % (f) % (f) % (f)

Äter enbart smörgås 3,2 ( 2) - - 8,6 ( 3) 5,1 ( 5)
Dricker enbart mjölk 3,2 ( 1) 9,1 ( 3) - - 4,0 ( 4)
Äter smörgås och 
mjölk

48,4 (15) 18,2 (16) 48,6 (17) 38,4 (38)

Äter ingenting 6,5 ( 2) 39,4 (13) 20 ( 7) 22,2 (22)
Äter hamburgare 
eller liknande

3,2 ( 1) 3,0 ( 1) 2,9 ( 1) 30,3 (30)

Äter frukt 9,7 ( 3) 24,2 ( 8) 8,6 ( 3) 14,1 (14)
Äter godis 3,2 ( 1) - - 5,7 ( 2) 3 ( 3)
Annat 19,4 ( 6) 6,1 ( 2) 8,6 ( 3) 11,1 (11)

Då det gäller skillnader mellan könen så är det oftare förekommande att 
flickor ingenting äter 26 procent jämfört med pojkarna 17 procent. 
Flickorna kompenserar även oftare med frukt medan pojkarna i högre grad 
går hem och äter jämfört med flickor (36 procent respektive 26 procent).

HUVUDRÄTTENS BETYDELSE

Portionsstorlek

Lunchenkäten besvarades efter lunchrasten under 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?"
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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 melan 
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 konsumtion av antal smörgåsar och 
antal glas måltidsdryck samt mängd potatis och övriga tillbehör.

I de tre Helsingborgsskolorna utfördes inte undersökningen vid samma 
tidpunkt eftersom friluftsdagar, praoverksamhet etc kom emellan. Detta 
har medfört att en viss variation i skoliunchernas innehåll mellan olika 
klasser.

Matsedeln för de aktuella dagarna framkommer i följande sammanställ
ning. (Huvudrätten/huvudkomponenten anges först. Hårt bröd, bordsfett 
samt måltidsdryck - mjölk/vatten ingår varje dag).
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Matsedel för Helsingborgs skolor v 20/21 och undersökningsdagarna i de 
enskilda klasserna för lunchenkäterna.

Skola: Wieselgren Fredriksdal Norrheds
14-15 maj Årskurs: 8 9 7 8 9 7 9
Köttfärssås, spagetti 
gurkbit, riven ost

X X X

Bayonneskinka, mimosa
sallad, potatis, sallad

X X X X

18-22 maj
Köttbullar, potatis, sallads- 
grönsaker

- - X X X

Mexikansk majspannkaka, 
sallad, juice

X X X X X X

Stekt torsk, remouladsås, 
potatis, råkost

X X ~ X - X X

Vårsoppa, grovt bröd, smält- 
ost, frukt

X - X - X

Rostbiff, potatissallad, sallad X - X - X

25-26 maj
Hamburgare med potatismos X X X X
Fiskgryta med broccoli X X

I två klasser har lunchenkäter insamlats under 4 dagar och i de övriga fem 
klasserna under 5 dagar. På grund av studiebesök, klassresor, prao etc har 
olika skolor och klasser påbörjat undersökningen under olika dagar. Tre 
klasser har heller inte kunnat genomföra undersökningen fem dagar i 

följd.
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Tabell 7. Den genomsnittliga portionsstorleken under undersökningsdagarna 
vid olika skolor. 635 luncher totalt.

Skolor Portionsstorlek
Stor Normal Liten Ingen Totalt
% (f) % (f) % (f) % (f) % (f)

Norrhed 20,5 ( 45) 47 (103) 11,9 ( 26) 20,5 ( 45) 34,5 (219)
Wieselgren 12,4 ( 26) 34,4 ( 72) 26,3 ( 55) 26,8 ( 56) 32,9 (209)
Fredriksdal 19,3 ( 40) 30,9 ( 64) 24,6 ( 51) 25,1 ( 52) 32,6 (207)

Totalt 17,5 (111) 37,6 (239) 20,8 (132) 24,1 (153) 100 (635)

Av tabell 7 framgår den genomsnittliga portionsstorleken under en vecka. 
Totalt 24 procent av eleverna uppger att de inte äter någonting av 
huvudrätten. Sammanslaget äter 45 procent liten eller ingen portion 
medan 55 procent äter stor eller normal portion.

Skillnader mellan skolorna framgår med avseende på hur mycket eleverna 
äter under veckan. Norrhedsskolans elever äter mest. 67,5 procent äter där 
en stor eller normal portion jämfört med Fredriksdalsskolans och 
Wieselgrensskolans elever där 50,2 procent respektive 46,8 procent äter en 
stor eller normal portion.
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Tabell 8. Portionsstorlek i relation till huvudrätt under fem dagar. 
Procent och frekvens.

Huvudrätt Portionsstorlek
Stor Normal Liten Ingen
% (f) % (f) % 1[f) % (f)

Köttbullar 21 ( 30) 58,7 ( 84) 14,7 ( 21) 5,6 ( 8)
Majspannkaka 13,9 ( 19) 37,9 ( 52) 24,1 ( 33) 24,1 ( 33)
Stekt torsk 3,2 ( 3) 34,4 ( 32) 22,6 ( 21) 39,8 ( 37)
Vårsoppa 27,3 ( 27) 27,3 ( 27) 18,1 ( 18) 27,3 ( 27)
Bayonneskinka 18,8 ( 25) 30,0 ( 40) 24,8 ( 33) 26,3 ( 35)

Totalt 17,2 (104) 38,8 (235) 20,8 (126) 23,1 (140)

Tabell 8 visar några rätter som serverades fem skoldagar efter varann. 
Mest äter eleverna av köttbullarna, 80 procent äter av dem en stor eller 
normal portion. Den stekta torsken äter man minst av, hela 63 procent 
äter här en liten portion eller avstår helt. Av övriga rätter äter ungefär 
hälften av eleverna en stor/normal portion.

En uppdelning på socialgrupper visar att bland elever som äter 
"tillräckligt" (stor/normal), utgör socialgrupp 1 en större del (64 procent) 
än övriga socialgrupper. Pojkarna uppskattar sina portioner oftare som 
stor eller normal. Se tabell 9.



Tabell 9. Portionsstorlekar relaterade till socialgrupp och kön.

Kategorier Portionsstorlek
Stor Normal Liten Ingen
% (f) % (f) % (f) % (f)

Socialgrupp 1 17,6 (19) 46,3 ( 50) 14,8 (16) 21,3 (23)
Socialgrupp 2 18,0 (34) 38,6 ( 73) 21,2 (40) 22,2 (42)
Socialgrupp 3 17,0 (25) 34,0 ( 50) 18,4 (27) 30,6 (45)
Ej angiven 
socialgrupp

17,3 (33) 34,6 ( 66) 25,7 (49) 22,5 (43)

Flickor 13,0 (45) 38,2 (132) 23,4 (81) 25,4 (88)
Pojkar 22,9 (63) 37,1 (102) 17,5 (48) 22,5 (62)

Totalt 27,5 37,6 20,8 24,1

Eleverna har också fått uppge om de avstått från att äta upp allt och 
alltså lämnat något av maten. Detta förekom vid 123 av de 513 
lunchtillfällena. Se tabell 10. Vad som lämnades framgår inte av svaren.
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Tabell 10. Andelen elever vid olika skolor som lämnade något av skol
maten. Genomsnittligt värde under veckan.

Skolor Svarsalternativ
3a Nej

% (f) % (f)

Norrhed 16,2 ( 32) 83,8 (165)
Wieselgren 31,1 ( 47) 68,9 (104)
Fredriksdal 26,7 ( 44) 73,3 (121)

Totalt 24,0 (123) 76,0 (390)

Totalt angav vid ca 1/4 av luncherna att mat lämnades. Vid Wieselgrens-
skolan lämnades mat i någon större utsträckning (31 procent) än vid de 
andra skolorna.

På frågan varför mat lämnades angavs följande skäl:

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

60.2 procent
13.3 procent

6.3 procent
2.3 procent 
3,1 procent

25,8 procent
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De som åt upp hela portionen fick också ange skäl till detta. Följande 
alternativ användes:

- jag var hungrig 59,3 procent
- maten var god 51,4 procent
- för att bli mätt 33,8 procent
- jag behöver maten för att må bra 15.0 procent
- jag vill inte lämna mat 9,7 procent
- andra skäl M procent
- kände mig tvingad att äta upp M procent

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 från respektive skola framgår av tabell 11.

Tabell 11. Elevernas upplevelser av huvudrätterna under fem dagar 
avseende smaklighet och temperatur. Procent och frekvens.

Huvudrätt Smaklighet Serveringstemperatur
pos varken neg pos varken neg
% (f) % (f) % (f) % (f) % (f) % (f)

Köttbullar 65,5( 97) 6,2( 9) 28,3( 42) 73,3( 88) 10 (12) 16,7(20)
Majspannkaka 48,1( 51) 20,8(22) 31,1( 33) 65,8( 73) 20,7(23) 13,5(15)
Stekt torsk 66,7( 40) 11,6( 7) 21,7( 13) 60,7( 34) 23,2(13) 16,1( 9)
Vårsoppa 55,6( 54) 11,3(11) 33,1( 32) 71,6( 58) 13,6(11) 14,8(12)
Bayonneskinka 62,1 ( 64) 14,6(15) 23,3( 24) 66 ( 66) 9 ( 9) 25 (25)

Totalt 59,5(306) 12,5(64) 28,0(144) 68,2(319) 14,5(68) 17,3(81)
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Att smakligheten, enligt eleverna, varierar mellan rätterna ger resultaten 
tydliga belägg för. Det är lätt att urskilja preferenser för Bayonneskinka, 
och stekt torsk medan vårsoppan inte bedöms lika positivt. Totalt 
redovisar 28 procent av eleverna en negativ smakupplevelse av de fem 
rätterna.

Vid 68 procent av luncherna uppger eleverna sig vara nöjda med 
server i ngstemperat uren.

En viss skillnad framkom mellan de olika skolorna i fråga om smakupp
levelser. Mest positiv till smaken på huvudrätten var Norrhedsskolans 
elever (71 procent) och Wieselgrensskolans elever (65 procent), lägre 
acceptans visade Fredrikssdalsskolans elever (57 procent) vilka också var 
minst nöjda med temperaturen på maten, 61 procent var där nöjda med 
serveringstemperaturen mot 70 procent på de båda andra skolorna.

De positiva omdömena från Norrhedsskolan har överensstämmelse med 
tabell 7 där eleverna vid Norrhedsskolan är de bästa skollunchätarna.

Skolmatsedeln under fyra veckor

I slutenkäten återgavs fyra veckors matsedlar från pågående termin. 
Eleverna fick bedöma dessa 20 rätter efter en tregradig skala. De samlade 
resultaten finns i bilaga 6. 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 
representerade i såväl toppen som botten.
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Tabell 12. Topp- och bottenlista utifrån matsedeln v 18-21. Gäller alla 

elever. (N-124).

Matsedel Uppskattad 
mat %

Mindre upp
skattad mat %

Köttfärssås, spagetti, gurkbit, riven ost, 
ketchup

97,5

Köttbullar, sås, potatis, salladsgrönsaker, 
lingonsylt

93,4

Tunn fläskpannkaka, sallad, juice 87,9

Nötfårsbiffar, grönpepparsås, potatismos, 
tomat

87,7

Biff Stroganoff, ris, salladsgrönsaker, 
inlagd gurka

84.6

Chili Con Carne, ris, sallad, tomat
ketchup

83,5

Mexikansk majspannkaka, solskenssallad, 
juice

60,5

Stekt tork, remouladsås, potatis, råkost 59,5

Sprödbakad torsk, filsås med kryddgrönt, 
potatis, ärtor

54,5

Kokt fisk med dill och senapssås, 
potatis, råkost

45,8

Vårsoppa, grovt bröd, smältost, frukt 41,7

Tabell 13 återger matsedeln vid de tre skolorna. Elevernas omdömen har 
kategoriserats till flickor och pojkar.

Inga större skillnader framkommer mellan flickornas och pojkarnas 
bedömningar av matsedeln. För enstaka rätter framkommer skillnader i 
omdömen. Pojkarna är mer positiva till nötfärsbiff och kokt torsk än 
flickorna. Flickorna är däremot mer förtjusta i Bayonneskinka och stekt 

torsk.
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Tabell 13. Elevernas bedömningar av fyra veckors matsedlar. Gäller 
flickor respektive pojkar i procent.

Matsedel v 18-21 1987 Flickor Pojkar
Bra Ej bra Bra Ej

Tunn fläskpannkaka, sallad, juice 84 11 86 14

Biff Stroganoff, ris, salladsgrön- 
saker, inlagd gurka

83 17 86 14

Inbakad, spätta, skarpsås, potatis, 
råkost, citronklyfta, frukt

66 34 59 41

Nötfärsbiff, grönpepparsås, potatis
mos, tomat

80 20 98 2

l:a maj

Grönsakssoppa, tunnbröd, rökt med
vurst, glass

71 29 67 33

Wienerkorv, potatismos, ärtor, majs 
och paprika, gurkbit, senap, ketchup

82 18 82 18

Skink- och ostsallad, paprika
dressing, rågbulle

60 40 65 35

Sprödbakad torsk, filsås med krydd- 
grönt, potatis, ärtor

54 46 55 45

Chili Con Carne, ris, sallad med 
tomatketchup

85 15 82 18

Tomat- och nudelsoppa, rågkaka, 
ost, frukt

69 31 67 33

Ugnstekt falukorv med purjolök, 
potatismos, sallad med gurka, senap

76 24 82 18

Kokt fisk med dill och senapssås 
potatis, råkost

38 62 58 42

Köttfärssås, spagetti, gurkbit, riven 
ost, ketchup

97 3 98 2

Bayonneskinka, mimosasallad, 74 26 67 33
potatis, sallad med tomat
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Forts. Tabell 13.

Matsedel v 18-21 1987 Flickor Pojkar
Bra Ej bra Bra Ej bra

Köttbullar, sås, potatis, sallads- 
grönsaker, lingonsylt

93 7 94 6

Mexikansk majspannkaka, solskens- 
sallad, juice

62 38 58 42

Stekt torsk, remouladsås, potatis, 
råkost

62 38 56 44

Vårsoppa, grovt bröd, smältost, 
frukt

34 66 39 61

Rostbiff, potatissallad, sallad, 
stekt lök, pickles

80 20 86 14

Totalt 71 29 73 27

TILLBEHÖRENS BETYDELSE

Potatis och sallader

Slutenkäten gav eleverna möjlighet att göra en generell bedömning av 
kvaliteten på potatis och sallader som serveras till huvudrätterna under 
läsåret. Som framgår av tabell anser flertalet (83 procent) att salladerna 
håller en god kvalitet, medan kvaliteten på potatisen ofta upplevs som 
låg.
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Tabell 14. Elevernas bedömning av kvaliteten på potatis och sallader. 
Gäller hela läsåret.

Svarsalternativ Potatis (%) Sallad (%)

Hög kvalitet 7,4 28,8
Ganska bra kvalitet 28,9 55,9
Låg kvalitet 63,7 15,3

Totalt 100 100

Smörgås och mjölk/dryck

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, ost, messmör 
eller liknande ingår. Smörgåskonsumtionen växlar över de fem dagarna i 
undersökningsveckan. Tabell 15 ger en översikt över medelkonsumtionen.

Tabell 15. Smörgåskonsumtionen under undersökningsveckan i medeltal 
per elev och dag.

Skola Antal smörgåsar i medeltal

Norrhed 0,6
Wieselgren 0,3
Fredriksdal 0,5

Totalt 0,4
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Mest smörgås konsumeras i Norrhed. Flickorna har en större konsumtion av 
smörgås än pojkarna, 0,5 mot 0,3 smörgåsar per lunch.

Konsumtionen av mjölk skiljer sig åt mellan de olika skolorna vilket 
framgår av tabell 16. Svaren baseras på 638 luncher och antal glas mjölk 
per tillfälle.

Dryckeskonsumtionen ligger i genomsnitt på 1,6 dl per elev och dag varav 
mjölk dricks i 80 procent av måltiderna. Vatten förekommer sparsamt. Viss 
skillnad förekommer mellan skolorna där Norrhedsskolans elever dricker 
mest mjölk, 1,26 dl per elev och dag.

Tabell 16. Dryckeskonsumtion vid olika skolor under undersökningsveckan 
i medeltal per elev och dl.

Dl dryck Norrhed

Skola
Wieselgren Fredriksdal Totalt

Mjölk 1,26 1,24 0,99 1,26

Vatten 0,01 0,04 0,03 0,03

Lingon/Juice 0,2 0,4 0,5 0,3

Totalt M7 1,68 1,52 1,59

Slutenkäten användes för att ge en bild av ungdomarnas totala konsumtion 
av kalla drycker.

I en fråga ombads de att skatta sin ungefärliga konsumtion per dag av 
kalla drycker. Deras skattningar återfinns i tabell 17 och gäller deciliter i 
medeltal av de angivna exemplen på drycker. Konsumtionen är utslagen 
på samtliga elever.
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Tabell 17. Skattad mängd kalla drycker, dl i medeltal per elev och dag.

Antal dl i medeltal
Dryck åk 7

(39 elever)
åk 8
(44 elever)

åk 9
(46 elever)

Totalt

Vatten 2,3 4,4 3,2 3,30
Saft 0,6 1,5 1,1 1,06
Juice 0,9 1,0 0,9 0,93
Lättmjölk (0,3%) 0,8 2,0 1,1 1,33
Mellanmjölk (1,5%) 1,9 1,7 0,4 1,28
Standardmjölk (3%) 1,9 3,9 4,3 3,43
Annat * 0,7 0,4 0,6 0,40

Totalt 9,1 14,9 11,6 11,73

Den totala mjölkkonsumtionen, lätt+mellan+standard, kan utifrån detta 
beräknas till 6 dl/person och dag. För flickor ligger medelkonsumtionen på 
3,3 dl, för pojkar på 7,1 dl per dag. Flickorna dricker dubbelt så mycket 
lättmjölk jämfört med pojkarna vilka i sin tur dricker mer än dubbelt så 
mycket standardmjölk. Den 3%-iga standardmjölken är den mjölksort som 
både pojkar och flickor dricker mest av.

ANDRA FAKTORER AV BETYDELSE

Tid för ätande

Via lunchenkäterna kan vi också få en bild av hur lång tid eleverna 
använder för att äta sin lunch. De har själva fått skatta ungefärlig tid. En 
sammanställning finns i tabell 18.
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Tabell 18. Genomsnittlig tid i minuter för lunchätandet under undersök- 
ningsveckan i de tre skolorna. I procent.

Tid i minuter för lunchätande
Skola
%

<5 5-10 11-15 16-20 21-25 26- 30 Totalt

Norrhed 2 24,8 42,1 25,2 3,4 0,5 100
Wieselgren 4,3 30,5 43,3 15,9 4,9 1,2 100
Fredriksdal 4,3 21,6 39,5 24,7 7,4 2,5 100

Totalt 3,4 25,6 41,7 22,2 3,9 1,3 100

Mer än var tredje elev äter sin lunch på mindre än 10 minuter vid
Wieselgrenskolan. Totalt äter 70,7 procent av eleverna sin lunch under en 
tidsperiod på upp till 15 minuter.

Frukostvanor

Elevernas frukostvanor under de fem skoldagarna framgår också av 
lunchenkäten. Drygt 8 procent åt inte någon form av frukostmål under den 
aktuella veckan.

Även här har de fått skatta frukostmålens storlek utifrån vad var och en 
anser vara en stor, normalstor, liten eller ingen frukost. Tabell 19 
sammanfattar.
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Tabell 19. Frukostätandet i olika skolor under veckan enligt elevernas 
skattningar. Procent samt antal svar. Totalt 627 svar.

Frukostens storlek
Elevgrupp Ingen (antal Liten (antal Normal (antal Stor (antal Tot

% svar) % svar) % svar) % svar) %

Norrhed 4,5 (10) 20,1 ( 44) 63 (138) 12,3 (27) 100
Wieselgren 10,7 (21) 24,6 ( 50) 59,6 (121) 5,4 (11) 100
Fredriksdal 9,8 (20) 27,8 ( 57) 53,2 (109) 9,3 (19) 100

Totalt % 8,2 (51) 24,1 (151) 58,7 (368) 9,1 (57) 100

Totalt äter 32,3 procent otillräckligt, dvs liten/ingen frukost. Bäst äter
elever i Norrhedsskolan där 75 procent av frukostmålen registrerats som 
normal/stor.

De elever som inte äter frukost återfinns till största delen vid 
Wieselgrensskolan där 10,7 procent av svaren anger överhoppad frukost. 
Eleverna vid Norrhedsskolan har i 75 procent angett att de äter en 
stor/normal frukost mot 65 respektive 62 procent vid de andra skolorna. 
Vanliga orsaker till att inte äta någon frukost är tidsbrist eller att man 
inte känner någon hunger.
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På frågan "Vem åt Du frukost tillsammans med?" svarade 44 procent 
ensam, 12 procent med syskon och 44 procent att de åt med någon vuxen. 
Att äta med en vuxen förekom oftare.

Intag mellan frukost och skollunch

I ungefär 71 procent av svaren uppgav att eleverna att de ingenting åt 

mellan frukost och lunch. Resterande 29 procent åt något av tuggummi, 
godis, frukt, bullar eller glass. Fördelningen på skolorna presenteras i 
tabellen nedan.

Tabell 20. Mellanmål på förmiddagen. Procenttal. 563 svar.

Svarsalternativ
Skolor Nej Ja,

glass
Ja,
godis

Ja,
frukt

Ja,
bulle

Ja,
tuggum
mi

Ja, i Annat 
hem
kunskap

Norrhed 71,3 1,5 19,0 1,5 - 4,6 2,1 -
Wieselgren 64,1 1,7 7,7 1,1 3,3 13,8 6,1 2,2
Fredriksdal 75,9 4,3 7,0 4,3 1,1 6,4 - 1,1

Totalt 70,5 2,5 11,4 2,3 1,4 8,2 2,7 1,1

I Wieselgrensskolan äter eleverna oftare mellanmål än vid övriga skolor. 
Innehållet i mellanmålet är till övervägande del kolhydrater, företrädesvis 
i form av sackaros. Bland de meilanmålsätande eleverna finns en stor 
procent av godisätarna på Norrhedsskolan medan tuggummituggarna 
återfinns på Wieselgrensskolan.



36

Elever som inte äter vid skollunchen

Som framgått är det ca 19 procent av eleverna som på den övergripande 
frågan om eventuella överhopp (s 16) svarar att de mer eller mindre 
regelbundet hoppar över skollunchen, dvs en eller flera gånger/vecka.

Sett till undersökningsveckans faktiska resultat ligger deras skattningar 

något lägre. I genomsnitt hoppade de över ca 23 procent av de undersökta 
skolluncherna. De icke ätande eleverna fördelar sig i antal på olika skolor 
som framgår av tabell 21.

Tabell 21. Antal elever som avstod helt från skollunchen under 5 dagar 
på respektive skola. Totalt registrerades 637 luncher.

Skola Ej skollunch Totalt 
av alla 
luncher

Totalt %

Norrhed 39 222 (17,6)
Wieselgren 47 209 (22,5)
Fredriksdal 58 206 (28,2)

Totalt 144 637 (22,6)

Av de 637 luncherna som erbjöds eleverna under veckan avstod man från 
144, dvs 23 procent.

Benägenheten att avstå från skollunchen varierade beroende på vilka 
rätter som serverades. Skillnader mellan skolorna framkom också.

Procentuellt sett förekommer största antalet överhopp bland Fredriksdals- 
skolans elever, av vilka mer än var fjärde avstod från lunch under 
undersökningsveckan. Motsvarande siffra för övriga skolor ligger mellan 

18-23 procent.
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Sett till olika veckodagar så var minsta antalet överhoppare på måndag 
(15 elever) och tisdag (26 elever).

Sammanfattning och kommentar

Vid analys av resultaten framkommer att totalt av hela gruppen är det 
endast en dryg tredjedel (33 procent) som uppger det som en självklar 
vana att dagligen äta skollunchen. Övriga har mer eller mindre 
oregelbundna vanor. Sett till den aktuella undersökningsveckan så avstod 
man helt från 144 av de 637 serverade luncherna, dvs 23 procent. Därtill 
kommer det antal som avstår från huvudrätten, och som därmed äter en 

"näringsmässigt snedfördelad" lunch.

Anmärkningsvärt är även att en relativt stor andei (45 procent) äter så 
små portioner av huvudrätten. Andelen växlar dock beroende på vilken 
huvudrätt som serveras. Huvudrätten har alltså en central betydelse.

Tillbehören är också mycket väsentliga. Salladerna upplevs genomgående 
som positiva (85 procent). Kvaliteten på potatisen varierar men 
ungdomarna bedömer den överlag negativt och de är mycket återhåll
samma i varje fall när det gäller att äta kokt potatis.

Den tid eleverna tar på sig för att äta är minimal. Det förefaller som om 
man vill klara av måltiden på kortast möjliga tid, vilket är att beklaga. 
Tidpunkten för skollunchen borde i högre grad ta hänsyn till elevernas 
totala situation och ligga fast utan de stora variationer som är i dag.

När resultaten från olika skolor jämförs kan konstateras att om man ser 
till andelen elever som äter en stor eller normal portion, respektive 
liten/ingen portion så uppvisar Norrhedsskolan relationen 68 respektive 32 
procent gäller medan de båda övriga skolorna har relationen 50 procent 
stor/normal och 50 procent liten/ingen portion.
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ELEVERNAS TOTALA MÅLTIDSORDNING

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.

108 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 som innehåller livsmedel från minst fem av kostcirkelns 
sju grupper

2- Ett relativt allsidigt mål, men där grönsaker/rotfrukter eller frukt 

saknas

3= Mål av ensidig typ där få livsmedelsgrupper finns representerade, ett 
mål med snedfördelat närings- och energiintag

4= Litet mål där komponenterna är väl sammansatta ur närings- och 
energisynpunkt (t ex fil och müsli, smörgås med pålägg och frukt/juice

5- Litet mål av biandtyp näringsmässigt (både bra och sämre livsmedel) 
t ex smörgås och mjölk + tårta och godis

6= Enbart frukt/grönsaker/juice
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7- Mål av enklare typ (t ex smörgås utan pålägg och mjölk, bullar och 
mjölk)

8= Mål av låg näringskvalitet (t ex saft och bullar). Högt sackaros och/ 
eller fettintag

9= Mål av extremt låg näringskvalitet (läsk, chips, godis etc). 

Konsumtionstillfällen

Genomsnittligt antal konsumtionstillfällen under vardagar har beräknats 
till 4,3 per elev. Denna summa inkluderar dels genomsnittsvärdet enligt 
lunchenkäterna för morgon och förmiddag dels genomsnittsvärdet enligt 
måltidsdagböckerna för eftermiddag och kväll. Under lördag-söndag ligger 
genomsnittet enligt måltidsdagböckerna på 3,6 konsumtionstillfällen.

Under vardagar äter flertalet elever (92 procent) ett morgonmål mellan 
06.30-07.30 bestående av som tidgare nämnts företrädesvis smörgås med 
dryck (mjölk, choklad, te) eller filmjölk/youghurt med miisli/flingor och 
smörgås. Under lördag/söndag förskjuts detta mål framåt i tiden eller 
utgår helt. I 68 procent av samtliga frukostar bedömer eleverna att de har 
ätit en normal eller stor frukostportion. En tidigt serverad skoliunch på 
vardagarna kan eventuellt bidra till att frukostmålet inte blir så stort 
eller till och med utgår helt.

På vardagarna förekommer, förutom vid skollunchen en hög frekvens av 
intag mellan kl. 15.00-17.00, i flertalet fall i form av ett mål av 
frukosttyp (36 procent) eller ett huvudmål utan grönsaker (33 procent).

På lördag/söndag finns inte samma distinkta mönster, då sprids måltiderna 
och förekommer under nästan alla tider på dagen.

En översikt av de mest frekventa typerna av intag fördelade efter 
tidpunkt ser ut som följer: (gäller vardagar)
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Tidpunkter Frekvens % Kategori (1-9)

- 13.00 3,9 7,9 (godis, läsk m m)
13.01 - 15.00 12,7 4 ("frukostmål")
15.01 - 17.00 28,2 4, 2 (frukost-huvudmål 

utan grönsaker)
17.01 - 19.00 23,7 2, 4 (frukost-huvudmål 

utan grönsaker)
19.01 - 21.00 23,4 4 (mjölk/fil, smörgås)
21.01 - 8,1 4 (mjölk/fil, smörgås)

I genomsnitt under vardagarna åt ca 77 procent av eleverna ett lagat mål 
(1-3) hemma efter skolans slut. Den näringsmässiga kvalitén varierar dock. 
Av vardagarnas samtliga lagade huvudmål kan 3,5 procent bedömas som 
allsidiga (kategori 1). 86 procent saknar grönsaker/rotfrukter eller frukt 
(kategori 2) och 10,5 procent kan bedömas som snedfördelade (kategori 3).

I slutenkäten besvarade eleverna en fråga om hur måltidsordningen 
vanligtvis ser ut i hemmet efter skolan på vardagar. De fasta svarsalter
nativen liksom elevsvaren finns i tabell 22. Uppdelning är gjord på flickor/ 
pojkar.



Tabell 22. Måltidsordningen i hemmet efter skolans slut (enligt slut
enkät). Procent och frekvens. 125 svarande.

Måitidsmönster Flickor

% (f)

Pojkar
% (f)

Totalt
% (f)

1 lagat middagsmål 4,1 ( 3) 1,9 ( 1) 3,2 ( 4)
1 lätt mål + 1 
middagsmål

lagat 60,3 m) 75 (39) 66,3 ( 83)

1 lätt mål + 1
1 fikamål

lagat mål + 19,2 (14) 13,5 ( 7) 16,8 ( 21)

1 eller 2 lätta mål 16,5 (12) 7,7 ( 4) 12,8 ( 16)
Annat - (- ) 1,9 ( 1) 1,9 ( 1)

Totalt 100 (73) 100 (52) 100 (125)

Enligt detta resultat äter 86 procent ett lagat huvudmål dagligen efter 
skolan. Denna skattning ligger dock något högre än vad som framkommer 
av måltidsdagböckerna. Vanligaste måltidsordning är ett lätt mål + ett 
lagat mål. Det är något vanligare att först äta ett mellanmål och senare 
ett middagsmål som det omvända, dvs att det lagade målet äts först och 
ett lätt mål senare.

I slutenkäten ställdes en direkt fråga om hur ofta man äter tillsammans 
med övriga familjen på vardagarna (gällde huvudmål efter skolan). Där 
svarar eleverna enligt tabell 23.
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Tabell 23. Måltider tillsammans med familjen, gäller vardagar efter 
skolan, procent och frekvens.

Svarsalternativ Flickor

% (f)

Pojkar
% (f)

Totalt

% (f)

Varje dag 48 (36) 52,9 (27) 50 ( 63)
Ofta (ca 3-4 dag/vecka) 28 (21) 25,5 (13) 27 ( 39)
Ibland (någon dag/vecka) 16 (12) 11,8 ( 6) 14,3 ( 18)
Aldrig 8 ( 6) 5,9 ( 3) 7,2 ( 9)
Annat - (- ) 3,9 ( 2) 1,6 ( 2)

Totalt 100 (75) 100 (51) 100 (126)

För hälften, 50 procent, är det en daglig vana på vardagar att samlas till 
måltid med familjen. För ca 27 procent sker det tämligen ofta, medan det 
för ca var femte elev sker oregelbundet och sporadiskt. I några fall sker 
det aldrig under vardagar.

På frågan om hur man upplever de gemensamma måltiderna i hemmet 
märks en övervikt av positiva omdömen bland elever från socialgrupp 3.

Konsumtionsinnehåll

I tabell 24 finns en sammanställning av huvudmålen där även huvudkompo
nenten ingår. Av tabellen framgår att varannan middag består av en 
köttfärsrätt eller annan rätt av helt eller fördelat kött. De flesta målen 
återfinns inom gruppen huvudmåltid utan grönsaker och rotfrukter.



43

Tabell 24. Innehåll i huvudmål av kategori 1-3 (gäller vardagar) och 
procent av eleverna.

Huvudkomponent Kategori 1

% (f)

Kategori 2

% (f)

Kategori 3

% (f)

Totalt

% (f)

Köttfärsrätter 16,7 ( 2) 24,9 ( 86) 10 ( 3) 23,5 ( 91)
Övriga kötträtter 50 ( 6) 25,8 ( 89) 6,7 ( 2) 25,1 ( 97)
Korvrätter - - 13,9 ( 48) - - 12,4 ( 48)
Fisk - - 13,3 ( 46) 3,3 ( 1) 12,1( 47)
Pannkaka/pizza - - 6,1 ( 21) 60 (1 8) 10,1( 39)
Kyckling 8,3 ( 1) 4,6 ( 16) 10 ( 3) 5,2( 20)
Övrigt 25 ( 3) 23,4 ( 81) 10 ( 3) 11,6( 95)

Totalt 100 (25) 100 (345) 100 (30) 100 (387)

Tillbehören till huvudrätten framgår av tabell 25. I tabellen har alla 
huvudmålstyper 1-3 sammanslagits till en kolumn, alla mellanmålstyper 
4-6 till en och måltidstyper 7-9 till en kolumn rubricerad övriga mål. 
Tabellen visar även skillnader i flickornas och pojkarnas val av tillbehör.



Tabell 25. Förekomst av tillbehör, drycker och godis under vardagar 
fördelat på olika intagstyper och kön. Procent av totala 
antalet intag inom gruppen.

Måltidstyp
Tillbehör Huvudmål 1-3 Mellanmål 4-6 Övriga mål 7-9

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar
% (f) % (f) % (f) % (f) % (f) % (f)

Potatis 30,9(101) 45,3( 68) 0,6( 2) 1»2( 3) - -

Spagetti 12,3( 31) 16,7( 25) - - 0,8( 2) - -
Ris 12,6( 32) 11,3( 17) - - - - -
Pommes
frites

4 ( 10) 9,3( 14) 1,2( 4) 0,4( 1) - -

Bröd m 
pålägg

6,3( 16) 6,0( 9)56,4(181) 64,7(156) 2,9( 4) -

Bröd utan 
pålägg

5,5( 14) 5,3( 8) 7,2( 23) 6,2( 15) 15 ( 21) 9,7( 7)

Grönsaker/
rotfrukter

39,5(100) 35,3( 53) 9,7( 31) 41 ( 10) -

Frukt 9,9( 25) 2,7( 4)44,9(144) 30,3( 73) 2,K 3) 2,8( 2)
Mjölk 57,7(146) 70(105) 35,8(115) 54,4(131) 5,7( 8) 5,6( 4)
Saft/läsk 13,4( 34) 12 ( 18) 10,6( 34) 14,9( 36) 36,4( 51) 41,7(30)
Vatten 7,5( 19) 2,7( 4) 4,7( 15) 0,4( 1) 2,9( 4) 1,1( 0
Juice 7,1( 18) 5,3( 8)11,5( 37) 12 ( 29) 7,9( 11) 6,9( 5)
Choklad 0,4( 1) - 6,9( 22) 7,5( 18) 1,M 2) 5,6( 4)
Te/kaffe 4 ( 10) 0,7( 1)14 ( 45) 9,K 22) 6,4( 9) 5,6( 4)
Annat 11,9( 30) 12,7( 19) 7,5( 24) 7,5( 18) 10,7( 15) 16,9(12)
Godis 3,6( 9) 0,7( 1) 7,2( 23) 5,8( 14) 41,4( 58) 47,2(34)

Totalt 21,5(253) 12,7(150) 27,3(321) 20,5(241) 16,9(140) 6,1(72)
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Pojkar äter oftare potatis till huvudmålen 45 procent jämfört med flickor 
(40 procent). Vid 43 procent av alla intag dricker eleverna mjölk. Pojkar 
dricker oftare mjölk till huvudmålen (70 procent) jämfört med flickor (58 
procent). Flickorna är däremot de största fruktkonsumenterna, 10 procent 
mot pojkarna 3 procent. Totalt äter eleverna grönsaker vid 16 procent av 
intagen, företrädesvis till huvudmålen. Att dricka juice är vanligare bland 
flickor än pojkar. Flickorna dricker också dubbelt så mycket kaffe/te (30 
procent) som pojkarna (15 procent).

Endast vid ca 6 procent av huvudmåltiderna förekommer bröd som 
tillbehör. Vid mellanmålen förekommer bröd med pålägg upp till 56 
procent för flickorna och 65 procent för pojkarna.

Skillnader mellan vardagar och lördag/söndag

Att matvanorna skiljer sig mellan skolvardagar och lediga dagar som 
lördag/söndag är tydligt. Dels skiljer måltidsordningen bi a för att 
ungdomarna sover längre när de är lediga. Frukosten äts senare eller 
utgår helt. Middagen/huvudmålet äts tidigare på helgen än på vardagarna. 
Någon måltid motsvarande skollunchen på vardagarna finns sällan. 
Däremot är det vanligt med ett enda stort huvudmål tidigt på efter
middagen. Utöver detta lagade mål tillkommer på helgerna ett flertal 
mindre mål av varierande karaktär mest brödmål (fikamål) och godis.

På en övergripande fråga om eventuella skillnader i matvanor och 
måltidsvanor under lördag/söndag fördelades svaren enligt tabell 26.
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Tabell 26. Matvanor och måltidsordning under lördag/söndag jämfört med 
vardagar.

Svarsalternativ Flickor

% (f)

Pojkar
% (f)

Totalt
% (f)

Ja, det finns stora skillnader 61,3 (46) 60,4 (32) 60,9 ( 78)
Ja, det finns vissa skillnader 34,7 (26) 28,3 (15) 32 ( 41)
Nej, knappast någoin skillnad 4 ( 3) 11,3 ( 6) 7 ( 9)

Totalt 100 (75) 100 (53) 100 (128)

61 procent anger att det är stora skillnader mellan matvanorna på 
vardagarna jämfört med helgerna.

På en direkt fråga till eleverna om vari skillnaderna består blev 
svarsfördelningen som framgår av tabell 27. Svaren är sammanställda dels 
under rubriken matordning, dels under sociala faktorer. Flera svarsalter
nativ per elev förekommer. Ett vanligt sätt att karaktärisera skillnaderna 
är med "godare" mat på helgerna.
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Tabell 27. Skillnader i matordning och sociala faktorer lördag-söndag 
jämfört med vardagar (flera svarsalternativ per elev).

Svarsalternativ Flickor

% (f)

Pojkar
% (f)

Totalt
% (f)

Matordning

Godare mat - äter mer 77,8 (56) 66 (31) 73,1 (87)
Mer småätande 27,8 (20) 34 (16) 30,3 (36)
Mer godisätande 27,8 (20) 29,8 (14) 28,6 (34)
Fler fikamål 26,4 (19) 21,3 (10) 24,4 (29)
Sammanslaget huvudmål 18,1 (13) 21,3 (10) 19,3 (23)

Tidigare middag 13,9 (10) 12,8 ( 6) 13,4 (16)

Sociala faktorer

Umgås mer med familj/vänner 31,9 (23) 362 (17) 33,6 (40)
Deltar mer i matlagningen 16,7 (12) 128 ( 6) 15,1 (18)

Pojkarna är i högre grad än pojkarna "sociala" såtillvida att de umgås mer 
med familj och vänner medan flickor deltar mer i arbetet med måltiden 
hemma.

Några få elever uppger att de totalt sett äter mindre under lördag-söndag.

Skillnader i sociala relationer framgår även i tabell 29, s 49. I 
måltidsdagboken har ungdomarna nämligen kunnat ange eventuella sociala 
kontakter i samband med måltider utanför skolan med tre alternativ: med 
familj/andra vuxna, med syskon/kompisar, eller ensamma på egen hand.
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Vid analysen har ett totalt mått beräknats för samtliga intag under 
vardagar respektive lördag/söndag.

Tabell 28. Ungdomarnas måltider tillsammans med andra respektive på 
egen hand. 1079 svar.

Alternativ Flickor

% (f)

Vardagar
Pojkar

% (f)

Tot % Flickor

% (f)

Helg
Pojkar Tot %
% (f)

Familj/andra
vuxna

48,1(310) 30,6(220) 49,1 63,4(270) 63,1(166) 63,3

Syskon/
kompisar

19,6(126) 12,6( 55) 16,8 17,8( 76) 14,9( 37) 16,4

Ensam 32,3(208) 36,8(160) 34,1 18,8( 80) 22,8( 60) 203

Totalt 100 100 100 100 100

Måltider utan vuxenkontakt förekommer till 49 procent under vardagarna 
och till 63 procent under helgen. En ökning av vuxenkontakter sker vid 
helgerna framför allt vid frukost och smörgåsmålen/småmålen. Större 
skillnad finns mellan huvudmålen under vardag och helg där 26-29 procent 
av måltiderna äts gemensamt. Då det gäller skillnader mellan könen visar 
tabell 28 att pojkar på vardagarna äter fler måltider tillsammans med 
vuxna än flickorna. Under helgen uppvisas inga skillnader. Att äta 
tillsammans med kompis eller syskon är mer förekommande bland flickor.

När man jämför måltidstyper under vardagar och helgdagar (lördag+ 
söndag) framkommer endast små skillnader. Fler allsidiga huvudmål äts 
dock under vardagarna. Vid redovisningen i tabell 29 är "Diverse" en 
sammanslagning av kategorier 7-9 (enligt s 39).
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Tabell 29. Samtliga intag under vardagar och helgdagar fördelade på 
måltidstyp. 2003 svar.

Måltidstyp
All Huvud- Ensidigt All Bland Frukt Div
sidigt mål u huvud- sidigt mellanm erse
huvudm gröns mål mellanm
% (f) % (f) % (f) % (f) % (f) % (f) % (f)

Vardagar 1,1(14) 28,4(356) 3,7(46) 35,4(443) 4,7(59) 6,1(76) 20,7(259)
Helgdagar 0,5( 4) 31,9(239) 2,3(17) 36,8(276) 4,1(31) 4,4(33) 20,0(150

Totalt 0,9(18) 29,7(595)3,1(63) 35,9(719) 4,5(190) 5,4(109)20,4(409)

Studerar vi helgätandet utifrån olika socialgruppers intag av huvudmål 
finner vi att elever från socialgrupp 1 totalt sett äter ett kvalitativt 
bättre huvudmål. Sett till enbart "allsidigt huvudmål" så förekommer det 
dock oftast i socialgrupp 3 och bland gruppen ej angiven, tabell 30.

Tabell 30. Intag av huvudmål under helgerna utifrån elevens sociala 
bakgrund.

Socialgrupp
Måltidskategori 1 2 3 Ej angiven

% (f) % (f) % (f) % (f)

Allsidigt huvudmål 4,5 (2) 1,1 ( 1)
Huvudmål utan gröns. 93,2 (41) 92 (80) 97,4 (76) 97,2 (35)
Ensidigt huvudmål 2,3 ( 1) 6,9 ( 6) 2,6 ( 2) 2,8 ( 1)
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Den vanligaste huvudkomponenten under helgerna är kött, helt eller i 
bitar (35 procent) därnäst kommer köttfärsrätterna. Som tidigare nämnts 
var förhållandet det omvända på vardagarna.

Konsumtionen av tillbehör följer liknande mönster som under vardagarna.

Frekvensen godisätande var under helgen störst bland flickorna, 57 
procent mot 48 procent för pojkarna.

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 lördag-söndag.

Matvanor och måltidsordning under lördag-söndag förtjänar en ingående 
analys. Det är främst tiderna som blir annorlunda. Måltiderna sprids över 
dagen, några genomgående mönster, som på vardagarna, är svåra att 
urskilja. Det ofta sammanslagna huvudmålet kan ätas från ca kl. 12.00 och 
kontinuerligt under olika tider på eftermiddagen fram till ca kl. 18.00.

Typen onyttiga mellanmål förekommer i stor utsträckning under helgerna. 
Matstandarden i huvudmålen ändras också, det är vanligare med helt kött, 
grönsaker, flera rätter, främst efterrätter (ofta glass). Överhuvudtaget är 
innehållet mer varierat, likaså förekommer mer av social samvaro med 
familj och/eller kompisar under lördag/söndag.

För ett antal elever kan måltidsordningen på helgen förefalla mycket 
splittrad, med ett dominerande inslag av "fikamål".

Angående vardagsrutinerna är det anmärkningsvärt att endast ca 77 
procent äter ett mål av kategori 1-3, dvs ett lagat huvudmål hemma efter 
skolan, särskilt som flertalet (86 procent i slutenkäten) uppger sig äta ett 
lagat mål efter skolan. Förmodligen äter de vuxna sitt huvudmål på 
personalrestaurang eller liknande. Om man även betraktar ungdomarnas
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skolmåltid som dagens huvudmål, anses det kanske tillräckligt att 
komplettera endast med mål av lättare karaktär i hemmet.

ELEVERNAS KUNSKAPER/FÄRDIGHETER INOM KOSTOMRÅDET

Aktivitet i hemmet

Slutenkäten innehöll även ett antal frågor med syftet att belysa elevernas 
kunskaper och intresse för kost och matlagning. Frågorna rörde dels i 
vilken utsträckning de själva deltar i arbetet med mat och måltider i 
hemmet, dels vad de anser sig ha för kunskaper, intresse för och behov av 
mer kunskaper inom kostområdet. De fick även uppge hur de förvärvat 
sina kunskaper, t ex om skolans undervisning i kostfrågor.

Omfattningen av deras arbetsinsatser i matlagningsarbetet framgår av 

tabell 31 där en uppdelning har gjorts på flickor respektive pojkar.

Tabell 31. Ungdomarnas deltagande i matlagningsarbetet i hemmet. 
Procent samt frekvens. 125 svarande.

Flickor

% (f)

Pojkar
% (f)

Totalt

% (f)

Hjälper till/deltar varje dag/v 9,6 ( 7) 9,0 ( 5) 9,6 ( 12)
Hjälper till/deltar 3-4 dag/v 19,2 (14) 13,5 ( 7) 16,8 ( 21)
Hjälper till/deltar 1-2 dag/v 45,2 (33) 25 (13) 36,8 ( 46)

Hjälper till/deltar 1-2 dag/m 23,3 (17) 26,9 (14) 24,8 ( 31)
Deltar aldrig 1,4 ( 1) 79,2 (10) 8,8 ( 11)
Annat M ( 0 5,8 ( 3) 3,2 ( 4)

Totalt 100 (73) 100 (52) 100 (125)
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Ca 10 procent av både pojkarna och flickorna hjälper till/deltar hemma 
varje dag i matlagningsarbetet. 34 procent av flickorna och 39 procent av 
pojkarna hjälper till/deltar regelbundet, dvs en eller flera dagar/vecka.

19,2 procent av pojkarna och 1,4 procent av flickorna uppger att de aldrig 
deltar i matlagningsarbetet hemma.

Utöver själva matlagningsarbetet hjälper ungdomarna till med något av 

alternativen handla/göra inköp, duka/servera, diska/efterarbeta. Flickorna 
har totalt sett gjort flera markeringar än pojkarna, vilkas insatser främst 
består i att handla/göra inköp och att laga mat.

För att utröna intresset för och attityder till matlagningsarbetet i 
hemmet ställdes även en fråga till ungdomarna huruvida de skulle vilja 
delta mer än vad de för närvarande gör. Svarsalternativen presenteras i 

tabell 32.

Tabell 32. Ungdomarnas synpunkter på ökat deltagande i matlagningen 
hemma. Procent samt frekvens.

Svarsalternativ Flickor

% (f)

Pojkar
% (f)

Totalt
% (f)

Ja, men hinner inte 24,7 (18) 14,0 (25) 20,3 ( 25)
Ja, men kan för lite 5,5 ( 4) 4,0 ( 2) 4,9 ( 6)
Ja, om roligare arbetsuppg M ( 3) - - 2,4 ( 3)
Vet inte 16,4 (12) 8,0 ( 4) 13 ( 16)
Nej, det är bra som det är 42,5 (12) 56,0 (28) 48 ( 59)
Nej, är inte intresserad 6,8 ( 5) 18,0 ( 9) 11,4 ( 14)
Annat - - - - - -

Totalt 100 (73) 100 (50) 100 (123)
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Knappt hälften, 48 procent, tycker att det är bra som det är eller är inte 
intresserade av att hjälpa till mer hemma. 13 procent har svårt att ta 
ställning i frågan. Tidsbrist är det stora hindret, 20 procent skulle gärna 
delta mer i matlagningsarbetet om de haft tid över.

När ungdomarna tillfrågades om hur de fått kunskaper om matlagning 
uppger ett stort antal att det skett via föräldrarna. Skolans undervisning 
inom ämnet hemkunskap uppges av naturliga skäl främst av åk 8 och åk 9. 
Ganska många uppger att de tränat på egen hand. I tabell 33 är 
svarsalternativen rangordnade.

Tabell 33. Kunskapskällor avseende matlagning. Procentuell och frekvens.

Svarsalternativ/
kunskapskälla

åk 7 
%

(39)
(f)

åk 8 
%

(44)
(f)

åk 9 
%

(46)
(f)

tot 1 
%

(129)
(f)

Av mamma och/eller 
pappa

87,2 (34) 72,7 (32) 87 (40) 82,2 (106)

Hemkunskapen i skolan 5,1 ( 2) 72,7 (32) 82,6 (38) 55,8 ( 72)
Lärt mig själv via 
kokbok

33,3 (13) 13,6 ( 6) 21,7 (10) 22,5 ( 29)

Lärt av syskon 10,3 ( 4) 6,8 ( 3) 6,5 ( 3) 7,8 ( 10)
Annat 2,6 ( 1) 9,1 ( 4) 2,2 ( 0 4,7 ( 6)

Aktivitet i skolan

De skolämnen som enligt ungdomarna givit kunskaper om kostens 
betydelse för hälsan är förutom hemkunskap främst NO-ämnen och idrott 
på högstadiet samt OÄ-ämnen på låg- och mellanstadiet. Se tabell 34.
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Tabell 34. Skolämnen med undervisning i kost och hälsa enligt ung-
domarna i åk 7, 8 och 9. Procent samt frekvens.

Antal elever
Stadium/skolämne åk 7 

% (f)
åk 8 
% (f)

åk 9 
% (f)

tot
% (f)

Högstadiet:
Hemkunskap 14,7 ( 5) 97,7 (42) 97,8 (44) 74,6 (91)
NO-ämnen 52,9 (18) 44,2 (19) 31,1 (14) 41,8 (51)
Idrott 17,6 ( 6) 9,3 ( 4) 13,3 ( 6) 13,1 (16)
Mellanstadiet:
Hemkunskap 67,6 (23) 55,8 (24) 64,4 (29) 62,3 (76)
Idrott 29,4 (10) 20,9 ( 9) 20,0 ( 9) 23,0 (28)
Lågstadiet:
OÄ-ämnen 41,2 (14) 25,6 (11) 22,2 (10) 28,7 (35)
Hemkunskap 17,9 ( 6) 11,6 ( 5) 24,4 (11) 28 (22)

Ungdomarna fick även bedöma ett antal givna kunskapsområden och ta 
ställning till huruvida de skulle behöva fördjupa sina kunskaper/färdig
heter. Förslagen är rangordnade efter antalet markeringar i tabell 35.
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Tabell 35. Områden inom vilka ungdomarna vill fördjupa sina kunskaper.
Procent samt frekvens för respektive årskurs. Rangordning 
efter frekvens.

Kunskapsområde
åk 7 
% (f)

åk 8 
% (f)

åk 9 
% (f)

tot
% (f)

Matlagning 61,1 (22) 48,6 (17) 52,4 (23) 54 (61)
Om skolmaten/ 
tillagning m m

30,6 (11) 34,3 (12) 38,1 (16) 34,5 (39)

Aspekter på mat
kvalitet

25 ( 9) 22,9 ( 8) 26,2 (11) 24,8 (28)

Bakning 22,2 ( 8) 14,3 ( 5) 28,3 (12) 22,1 (25)
Samband kost- 
hälsa

19,4 ( 7) 22,9 ( 8) 19,0 ( 8) 20,4 (23)

Inköpsplanering 13,9 ( 5) IM ( 4) 14,3 ( 6) 13,3 (15)

Det kan konstateras att kunskaper med direkt praktisk anknytning som 
matlagning och skolmat främst efterfrågas av eleverna oberoende av 
årskurs. Mer teoretiskt förankrade kunskaper som aspekter på matkvalitet 
och samband kost-hälsa efterfrågas i lika stor utsträckning bland de yngre 
som äldre eleverna. Något samband med hemkunskapsämnet som på 
högstadiet vanligtvis schemaläggs i åk 8 och åk 9 framkommer inte.

Till slut ställdes en fråga om deras uppfattning om kostundervisningen 
avseende omfattningen under innevarande läsår. Resultat i tabell 36.
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Tabell 36. Kostundervisningens omfattning under innevarande läsår. 
Procent samt frekvens.

Svarsalternativ Flickor

% (f)

Pojkar
% (f)

Totalt

% (f)

Vill ha mer kostundervisning 22,5 (16) 28,3 (15) 25,0 ( 31)
Tillräckligt som det är 50,7 (36) 49,1 (26) 50 ( 62)
Vill ha mindre kostundervisning 4,2 ( 3) 1,9 ( 1) 3,2 ( 4)
Vet inte 22,5 (16) 20,8 (11) 21,8 ( 27)

Totalt 100 (71) 100 (53) 100 (124)

Totalt vill var fjärde elev ha mer kostundervisning. Pojkarna visar ett 
något större intresse än flickorna. Eleverna i åk 7 utgör merparten av dem 
som vill ha mer kostundervisning. Likaså är det främst elever från åk 7 
som har svårt att ta ställning i frågan.

Fysisk aktivitet och rökvanor

Tre frågor gällde fysisk aktivitet/allmänt välbefinnande. Eleverna har 
själva fått uppskatta sin egen aktivitet/välbefinnande i relation till 
flertalet jämnåriga. Skattningen skedde genom att markera sin egen 
placering på en linje med polerna "mycket bättre" och "mycket sämre" 
jämfört med jämnåriga. Efter överföring av markeringarna till en 
tiogradig skala har medelvärdet beräknats för respektive årskurs. Tabell 
37 visar resultatet av bedömningen av fysisk aktivitet och tabell 38 visar 
skattning av fysisk prestationsförmåga och allmänt välbefinnande.



Tabell 37. Bedömning av fysisk aktivitet. Procent samt frekvens.

Flickor Pojkar Totalt
Svarsalternativ % (f) % (f) % (f)

Tränar regelbundet 29,2 (21) 28,0 (14) 28,7 ( 35)
Rör mig mer än flertalet, 
ej organiserad träning

9,7 ( 7) 20 (10) 13,9 ( 17)

Rör mig normalt, ingen 
organiserad träning

54,2 (39) 44 (22) 50 ( 61)

Rör mig mindre än flertalet 6,9 ( 5) 8 ( 4) 7,4 ( 9)

Totalt 100 (72) 100 (50) 100 (122)

Som framgår deltar nästan lika : 
träning. Varannan elev anser sig 
regelbundet ökar från åk 7 (17

stor del flickor som pojkar i regelbunden 
ha en normal fysisk aktivitet. Att träna 
procent) till åk 9 (40 procent).

Tabell 38. Skattning av fysisk prestationsförmåga 
finnande. Medelvärden per årskurs.

samt allmänt välbe-

Faktorer för skattning åk 7 åk 8 åk 9 Totalt

Fysisk prestationsförmåga
Allmänt välbefinnande

5,3 6,2
6,0 6,1

5,5 5,7
6,3 6,2

Pojkarna skattar både sin fysiska prestationsförmåga och sitt allmänna 
välbefinnande något högre totalt sett än vad flickorna gör.
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Att rökning skulle vara en mer utbredd vana bland flickor än bland pojkar 
får inget stöd i tabell 39. 2 flickor och 3 pojkar uppger rökvanor. Ingen av 
eleverna från socialgrupp 1 tillhör rökarna.

Tabell 39. Rökvanor bland flickor respektive pojkar. Procent samt 
frekvens.

Svarsalternativ Flickor Pojkar Totalt
% (f) % (f) % (f)

Röker ej 97,3 (72) 94,1 (48) 96 (120)
1-5 cigaretter/dag M ( 1) 2,3 ( 1) 1,6 ( 2)
6-10 cigaretter/dag - - 3,9 ( 2) 1,6 ( 2)
11-15 cigaretter/dag M ( 1) - - 0,8 ( 1)

Totalt 100 (74) 100 (51) 100 (125)

Angående snusning är förhållandet motsatt, en pojke respektive 2 flickor 
uppger att de snusar. Icke snusande elever utgör 97,6 procent.

Sammanfattning och kommentar

63 procent av eleverna uppger att de relativt regelbundet deltar i arbetet 
kring måltider i hemmet, dvs under en eller flera av veckans dagar. 
Pojkarna deltar dock i mindre omfattning än flickorna. Främst innebär 
arbetet att man får ordna med sin egen mat i samband med frukost 
och/eller mellanmål. Vid helger deltar något fler i matlagningsarbetet 
med lagade huvudmål än på vardagar. Många av ungdomarna är uppbundna 
av en rad fritidsaktiviteter i många fall regelbunden fysisk träning, som 
gör att tiden inte räcker till. Nästan hälften av eleverna tycker att ders 
deltagande är anpassat efter behov och intresse.
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Förutsättningarna att själva klara sin egen mathållning ökar naturligtvis 
med åldern, därtill kommer att skolans undervisning i hemkunskap 
koncentreras främst till åk 8 och åk 9. Hemmens roll som kunskapsförmed
lare 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/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 ansvars

tagande och ungdomarna känner osäkerhet inför sin egen förmåga. Desto 
viktigare blir skolans undervisning, särskilt i ett framtidsperspektiv. 
Ungdomarna blir så småningom själva föräldrar som skall föra kunskaps- 
traditionen 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, t ex om det skulle ske på bekostnad av något 
annat innehåll - i så fall vilket?

Rök- och snusvanor hade U procent av eleven.
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FÖRÄLDRARNAS SYNPUNKTER

FÖRÄLDRAENKÄTEN

Hushållens storlek

Föräldrarnas genomsnittliga ålder var 43,3 med en standardavvikelse på 
6,8 år. Familjens/hushållens storlek fördelar sig enligt tabellen nedan. Av 
samtliga föräldrar som besvarat uppgifterna utgörs 79 procent av kvinnor.

Tabell 40. Familjernas storlek/antal barn. 115 svar.

Familjestorlek Socialgrupp
1 2 3 Totalt

Vuxna + 1 barn 16,7 19,1 29,7 21,7

Vuxna + 2 barn 66,7 68,1 40,5 60

Vuxna + 3 barn 12,5 10,6 29,7 16,5
Vuxna + 4 barn 4,2 - - 0,9
Vuxna + 5 barn - 2,1 - 0,9

Totalt 1,99 1,97 2,0 100

I knappt 22 procent av familjerna finns det 1 barn. Allra vanligast är
familjer med 2 barn. Mest barn har man i socialgrupp 1 (m = 2,04), minst i 
socialgrupp 2 (m=l,97).

Av samtliga 115 familjer utgörs 17 procent (eller 19 familjer) av 
ensamstående förälder, övriga är gifta eller har ett samboförhållande. 
Bland de 19 ensamstående föräldrarna har 8 ett barn och 11 två barn.
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19,6 procent (eller 21 förälder) är inflyttade till Sverige från annat land. 
Beträffande högsta utbildning så har ca var fjärde förälder angivit 
grundskola eller folkskola. Något fler har universitetsstudier eller 
likvärdig utbildning. Beträffande omfattning av yrkesarbete inom familjen 
så framgår det av nedanstående tabell att det vanligaste förhållandet är 
att båda arbetar på heltid (30 procent) eller att någon av föräldrarna 
arbetar på deltid (44 procent). Av de ensamstående föräldrarna är 2 
procent arbetslösa. Bland övriga förekommer arbetslöshet i samma 
omfattning, 2 procent.

Tabell 41. Fördelning av föräldrarnas yrkesarbete.

Arbetets omfattning Antal Procent

Båda heltid 34 29,6

Heltid + deltid 51 44,3
Båda deltid 1 0,9
Heltid + arbetslös 7 6,1
Deltid + arbetslös 1 0,9
Båda arbetslösa 2 1,7
Ensam heltid 10 8,7
Ensam deltid 7 6,1
Ensam arbetslös 2 1,7

Totalt 115 100,0

I genomsnitt yrkesarbetar 96,8 procent av männen 35 timmar eller mer 
medan motsvarande siffra för kvinnorna är 43,7 procent. Det är alltså 
överlag kvinnor som yrkesarbetar på deltid. 52,4 procent av kvinnorna 
uppger sitt yrkesarbete till 20-34 timmar i veckan. Endast 3,2 procent av 
männen uppger motsvarande omfattning på sitt yrkesarbete.
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Mathållning och måltider i hemmet

Föräldrarna fick ett antal frågor som på olika sätt har samband med 
kosthållet i hemmet. Några av dessa redovisas här nedan. En fråga rör 
avståndet till den affär där man vanligtvis brukar handla livsmedel. 
Resultatet visar att ca 9 procent av familjerna har 4 km eller mera till 
denna affär. En uppdelning på socialgrupper visar att familjer från 

socialgrupp 3 i genomsnitt har närmast till den affär som man gör de 
mesta matinköpen.

Tabell 42. Avstånd till livsmedelsbutik för familjerna fördelade på social
grupper. Siffrorna är uttryckta i procent.

Avstånd
1

Socialgrupp
2 3 Totalt

< 0,5 km 54,2 47,8 75,0 55,9

0,5 - 1,0 km 25,0 37,0 11,1 25,9

2,5 - 3,0 km 12,5 6,5 2,8 6,3
4,0 - 7,0 km 4,2 8,7 8,3 7,1

> 8,0 km 4,2 4,5 2,8 1,8

Totalt 21,4 41,1 32,1 100

De flesta gör sina inköp varannan dag (32 procent) eller 2 dagar i veckan 
(31 procent), medan det är något färre som handlar varje dag (27 procent) 
respektive en gång i veckan (7 procent).

På frågan om tillgång till egna odlingsmöjligheter svarar en stor del av 
familjerna ja (72 procent). Graden av självhushållning varierar, mest 
vanligt är att man odlar egna bär och frukt och grönsaker även om man 
inte gör det i så stor omfattning. Jakt och fiske är inte särskilt vanligt 

förekommande.
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Tabell 43. Omfattningen av familjernas självhushållning avseende vissa 
livsmedel.

Omfattning Basprodukter
Potatis Grönsaker Frukt Bär Fisk Kött

Allt eller nästan allt 
vi behöver, mer än 
75%

3,9 1,9 8,9 12,6 3,2 3,3

Omkring hälften av 
det vi behöver, ca

6,9 6,7 6,9 3,9 -

50%

Bara en mindre del 
av det vi behöver, 
mindre än 25%

23,5 43,3 37,6 31,1 11,8 1,1

Ingenting alls 65,7 48,1 46,5 32,4 80,6 95,6

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Förvaring av livsmedel, dels färskvaror som t ex potatis, rotfrukter, frukt, 
mjölk, ägg, kött, fisk m m, dels konserver som sylt, saft, inläggningar, 
fryskonserver etc kan vara ett problem för många. Bland familjerna 
uppger 89 procent att förvaringsmöjligheterna är helt tillfredsställande 
efter deras behov. Ca 11 procent av familjerna, i huvudsak familjer 
tillhörande socialgrupp 3, är inte nöjda.

När det gäller tillagning av frukost/morgonmål så framgår det i 30 
procent av fallen atta det ofta är föräldrarna själva som lagar den. Nästan 
var femte familj uppger att barn och vuxna hjälps åt medan lika många 
uppger att var och en i familjen gör sin egen frukost.
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Tabell 44. Föräldrarnas uppgifter om tillagning av frukosten/morgon
målet. Siffrorna uttryckta i procent.

Svarsalternativ Socialgrupp
1 2 3 Totalt

En vuxen lagar praktiskt 
taget alltid frukost

58,3 50,0 38,9 50,9

Vuxna och barn hjälps åt 16,7 23,9 16,7 18,8
Barnet/barnen lagar praktiskt 
taget alltid frukost

- 2,2 - 0,9

Vuxna och barn turas om 8,3 11,1 7,1
Var och en gör sin egen 
frukost

12,5 19,6 33,3 21,4

Vi gör på annat sätt 4,2 - - 0,9

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0

När det gäller övriga måltider under dagen förutom frukosten dvs i 
huvudsak middagsmålet och eventuellt kvällsmål så är det i drygt åtta fall 
av tio någon vuxen som står för tillagningen. I ca 9 procent av familjerna 
uppger man att barnen också deltar och hjälper till.
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Tabell 45. Föräldrarnas uppgifter om vem som lagar övriga måltider i 
hemmen på eftermiddagen och kvällen. Siffrorna uttryckta i 
procent.

Svarsalternativ Socialgrupp
1 2 3 Totalt

En vuxen lagar praktiskt 
taget alltid maten

75 84,8 83,8 82,3

Vuxna och barn hjälps åt 8,3 8,7 8,1 8,8
Den som först kommer hem 
från skolan/jobbet kan variera 
beroende på olika tider

16,7 5,4 7,1

Vi gör på annat sätt 2,2 2,7 1,8

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0

De familjer som kommenterar att de gör på annat sätt menar att 
mellanmålen ansvarar barnen själva för. När det gäller middagsmålet så 
framgår det av en del kommentarer att man inte alltid lagar något 
huvudmål på vardagarna:

"Lägger inte längre ner lika mycket tid på detta eftersom barnen är 
större. Mat, frukt, juice finns alltid hemma. Arbetar dessutom 6 
tim/dag i stället för 4 timmar så var och en får kl ara sig själv mer".

71 procent av föräldrarna uppger att man äter ett lagat mål tillsammans 
med barnen varje dag efter skolans eller arbetsdagens slut. Ca 7 procent 
uppger att detta sker 1-2 ggr i veckan och drygt 3 procent av familjerna 
säger att det aldrig förekommer.
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Tabell 46. Föräldrarnas måltider tillsammans med barnen uttryckt i 
proccent.

Antal gånger i veckan Socialgrupp
1 2 3 Totalt

Ja, vi äter tillsammans 
dagligen

37,5 52,2 51,4 50,4

Ja, 5-6 gånger i veckan 25,0 26,1 13,5 21,2
Ja, 3-4 gånger i veckan 25,0 13,0 21,6 17,7
Ja, 1-2 gånger i veckan V 6,5 10,8 7,1
Inga någon gång 8,3 2,2 2,7 3,5

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0

Av tabellen framgår att måltidsmönstret under veckan varierar något 
bland socialgrupperna. Att regelbundet äta tillsammans förekommer oftast 
i socialgrupp 2 och 3.

När man inte äter ett lagat mål tillsammans med barnen uppger ca 61 
procent att middagsmålet lagas, men att det är svårt pga olika 
fritidsaktiviteter att samla alla till ett gemensamt middagsmål. Ju äldre 
barnen blir desto svårare förefaller det att kunna samla familjen (71 
procent i åk 9 mot 52 procent i åk 7).
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Tabell bl. Orsaker till att inte äta ett lagat mål tillsammans (126 
familjer).

Svarsalternativ Socialgrupp
1 2 3 Totalt

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

66,7 67,7 b\,7 60,5

De vuxnas arbetstider/ 
skiftesarbete

22,2 29,0 37,5 28,9

Middagsmat behövs inte, 
vi äter lättare mål i

38,9 9,7 20,8 19,7

stället
Annat - 6,5 12,5 6,6

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0

Av tabellen ovan framgår också att de vuxnas arbetstider är en vanligare 
orsak för familjer i socialgrupp 3 än övriga. 15 familjer eller ca 20 
procent menar att middagsmålet inte behövs.

Det förekommer att föräldrarna avstår från middag och att barnen därför 
får äta ensamma eventuellt med någon vuxen som sällskap.

De flesta föräldrar ser emellertid de gemensamma måltiderna som 
trevliga och trivsamma. Ingen större skillnad förekommer här mellan 
socialgrupperna.
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Tabell 48. Föräldrarnas upplevelser av måltiderna hemma. Siffrorna 
uttryckta i procent.

Svarsalternativ
1

Socialgrupp
2 3 Totalt

Det är för det mesta sköna 
och trivsamma stunder

65,2 70,2 70,3 68,1

Varierande - ibland skönt 
och trivsamt, ibland bråkigt 
och besvärligt

34,8 27,7 29,7 31,0

Det är mest bråkigt och 
besvärligt

2,1 1,6 0,9

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0

"Även föräldrarna måste lära barnen goda kostvanor".

Beträffande mjölkkonsumtionen i hemmen så menar sex av tio familjer att 
den inte förändrats under de senaste åren. 32 procent av familjerna säger 
att de har ökat konsumtionen av mjölk medan ca 8 procent säger att de 
har minskat den. Mest har familjer i socialgrupp 3 ökat sin konsumtion.
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Tabell 49. Föräldrarnas skattning av mjölkkonsumtionen de senaste åren. 
Siffrorna uttryckta i procent.

Svarsalternativ Socialgrupp
1 2 3 Totalt

Konsumtionen är oförändrad 70,8 62,2 51,4 59,8
Vi har ökat konsumtionen 25,0 31,1 37,8 32,1
Vi har minskat konsumtionen 4,2 6,7 1,0 8,0

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0

Några av skälen till att familjerna har ökat sin konsumtion av mjölk:

"När barnen ordnar egen mat dricker de oftast mjölk". 
"Barnen har vuxit och behöver mer mjölk".

Några av skälen till att familjerna har minskat konsumtionen av mjölk:

"Mjölken är för dyr".
"Vi vuxna behöver inte så mycket mjölk". 
"Vi dricker vatten".

På en fråga vad som i regel styr val av maträtt vid huvudmålet hemma, 
fick föräldrarna ta ställning till ett antal faktorer och bedöma deras 
betydelse. En översikt av svaren redovisas nedan.



70

Tabell 50. Föräldrarnas bedömning vid val av maträtt. Siffrorna är 
uttryckta i procent.

Svarsalternativ Mycket/
ganska
viktigt

Varken 
viktigt eller 
oviktigt

Ganska/
mycket
oviktigt

Totalt
%

Att maten är lättlagad, 
snabb

36,8 34,0 29,2 100,0

Att maten är mättande 94,4 V 0,9 100,0
Omväxling i kosten 99,1 0,9 - 100,0
Matens kvalitet 99,1 0,9 - 100,0
Att maten är billig 52,3 34,6 13,1 100,0
Vad som är billigt i 
butiken den dagen, 
extraerbjudanden

41,7 38,9 19,5 100,0

Vad barnen ätit 
tidigare under dagen

82,7 9,1 8,2 100,0

Vad vi vuxna har ätit 
tidigare under dagen

52,8 24,1 23,1 100,0

Vad vi vuxna tycker om 49,0 36,8 IM 100,0
Vad barnen tycker om 75,7 20,7 3,6 100,0

Av tabellen framgår en tydlig samstämmighet bland föräldrarna att det i 
första hand är matens kvalitet och att man får en viss omväxling i kosten 
som styr val av maträtt. Att maten är mättande är också viktigt för 
familjerna. Att man försöker anpassa maten till vad barnen ätit tidigare 
under dagen är också vanligt. Vad barnen tycker om är mer betydelsefullt 
för familjerna tillhörande socialgrupp 1 (83 procent) än vad det är för 
familjer i socialgrupp 2 och 3 (71 procent och 74 procent). Familjerna i 
socialgrupp 1 utgår mera än t ex familjer i socialgrupp 3 efter vad de 
vuxna tycker om (67 procent mot 47 procent) eller att maten är lättlagad 
och snabb att tillreda (46 procent mot 15 procent).
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Föräldrarna och skolmaten

Ca 72 procent av föräldrarna uppger att de får informationen om skolans 
matsedel från tidningarna. Ungefär hälften menar dock att de vanligen i 
efterhand får informationen via sina barn.

Tabell 51. Information till föräldrarna om skolans matsedel.

Svarsalternativ Socialgrupp
1 2 3 Totalt

Genom annonsering i 
lokaltidningen

75,0 78,7 64,9 71,9

Genom informationsblad 
från skolan

- 2,1 2,7 1,8

Barnen berättar själva 
efteråt vad de ätit

50,0 48,9 62,2 52,6

Ingen information 8,3 8,5 5,4 2,6
Annan information 16,7 8,5 5,4 9,6

Ungefär 11 procent av föräldrarna utgår alltid från skolmatseden vid den 
egna matplaneringen. De allra flesta, totalt 40 procent, säger sig dock 
aldrig ta hänsyn till skolmatsedeln. Se tabell 52.
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Tabell 52. Föräldrarnas matplanering och inköp efter skolmatsedeln.

Svarsalternativ Socialgrupp
1 2 3 Totalt

Aldrig 25,0 39,1 50,0 40,2
Ibland (1-2 dag/vecka) 33,3 19,6 25,0 23,2
Ofta (3-4 dag/vecka) 29,2 30,4 16,7 25,9
Alltid 12,5 10,9 8,3 10,7

En del familjer upplever det som svårt att ta denna hänsyn eftersom de 
har flera barn i olika skolstadier med olika matsedlar för dagen.

"Varje vardag äter familjen sin lunch på olika ställen, det blir fyra 
olika rätter att ta hänsyn till".

Förutom information om matsedlar brukar ansvariga från kommunen, ofta 
i samråd med skolan, ge en allmän information om skolmåltidsverksam- 
heten. Det kan gälla t ex kommunens målsättning med skolmåltiderna, 
organisation avseende tillagning, distribution, servering, kostnader etc.

41 procent av föräldrarna uppger att de känner dåligt till hur det fungerar 
med skolmåltidsverksamheten i kommunen. Av tabellen nedan framgår att 
ytterligare ca 14 procent inte kan påminna sig någon officiell information 
från kommunen angående skolmåltidsverksamheten. Informationen har 
man fått skaffa på egen hand.
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Tabell 53. Grad av information om skolmåltiderna till föräldrarna 
uttryckt i procent.

Svarsalternativ
1

Socialgrupp
2 3 Totalt

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

12,5 13,0 2,9 9,9

Jag har fått viss allmän 
information och har 
vissa kunskaper om hur 
det fungerar inom vår 
kommun/skola

41,7 28,3 42,9 34,2

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

29,2 15,2 2,9 14,4

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

16,7 43,5 51,4 41,4

Av de familjer som uppger att de har fått information och väl känner till 
hur det fungerar är flertalet anställda av kommunen och direkt genom 
exempelvis anställning inom skolverksamheten i kommunen.

Föräldrarna fick också ett antal frågor som mer direkt berör skolmaten i 
den eller de skolor där deras barn går. I tabellen nedan kan man framläsa 
föräldragruppens uppfattningar. Ungefär en tredjedel eller ca 29 procent 
anser att kvaliteten på skolmaten är bra eller mycket bra, en tredjedel 
eller ca 30 procent att maten är mindre bra eller dålig och (41 procent) 
har inte någon uppfattning alls.



74

Tabell 54. Föräldrarnas uppfattning om skolmaten.

Svarsalternativ Socialgrupp
1 2 3 Totalt

Mycket bra 4,3 4,7 - 3,7
Bra «,5 25,6 17,1 25,2
Mindre bra 17,4 30,2 22,9 24,3
Dålig 4,3 - 11,4 5,6
Vet ej 30,4 39,5 48,6 41,1

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0

Föräldrarna anger olika skäl till att skolmåltiderna har sina brister. Några 
exempel:

"Tillagningen sker i för stor skala (74,2 procent)". 
"Eleverna får mat som de inte gillar (72,0 procent)". 
"Det finns inte tillräckliga anslag (60,8 procent)". 
"Varmrätterna är inte varma (34,2 procent)".
"Maten serveras för tidigt på dagen (57,1 procent)". 
"Maten är för ensidig (21,3 procent)".
"Eleverna får för lite mat (21,1 procent)".

Det förekommer inga större variationer mellan socialgrupperna när det 
gäller deras åsikter om varför skolmåltiderna har sina brister, utom i två 
variabler nämligen att maten serveras för tidigt på dagen och att maten 
inte är varm. Här menar ca 89 procent av familjerna i socialgrupp 1 att 
maten serveras för tidigt, medan motsvarande synpunkt företräds av 59 
procent i socialgrupp 2 och av 38 procent i socialgrupp 3. Att maten inte 
var varm menade 18 procent i socialgrupp 1 och 38 procent respektive 46 
procent i socialgrupp 2 och 3.
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En hel del av föräldrarna påpekar att barnen får för lite mat särskilt när 

det serveras omtyckta rätter:

"Barnen tycker att det finns för lite mat".

"Mina pojkar klagar på att när det serveras populär mat så får de för 
lite medan fisk- och sopprätter serverar de hur mycket som helst".

Några påpekar betydelsen av smak och utseende när det gäller skolmaten:

"Barnen klagar alltid på maten. Dålig potatis, nästan aldrig 
husmanskost. För mycket konstiga ingredienser i maten".

"Maten uppvärms vid flera tillfällen vilket ej kan anses tillfreds
ställande ur närings- och smaksynpunkt".

"Skolmaten är bättre än sitt rykte. Tyvärr har kompisens (ofta 
negativa) åsikter om maten en avgörande betydelse. Kanske kunde 
anslagen till maten höjas, allra helst om man jämför med vad en 
portion kostar inom kriminalvården".

"Kvaliteten på maten tror jag inte det är fel på, men sättet att 
servera den på!"

En del föräldrar menar att man i större utsträckning borde servera den 

mat som barnen gillar och kanske med en större variation.

"Hade barnen fått filmjölk, flingor och smörgåsar med någon dryck så 
hade de nog varit mindre hungriga på eftermiddagen".

"Mitt barn tycker sällan någonting är gott".

"Potatisen verkar felaktigt behandlad. Alla skolbarn "vägrar" äta 
potatis. Köttet oftast mycket fett och med senor i. Billigt? Rätterna 
ibland "konstiga". Kanske mer husmanskost och mer grönsaker borde 
serveras. Pannkakor och köttbullar är väl favoriträtter men serveras 
sällan och då i mycket små portioner per elev. Enligt matsedeln ser 
det gott ut, enligt barnen smakar det inte alltid gott. Filmjölk + 
smörgås med grovt bröd och pålägg + sallad skulle nog ersätta t ex 
billigt kött (som lärarnas)".

"Det hade varit mycket bättre om barnen fått filmjölk och flingor en 
dag i veckan. Detta äter 99 procent av barnen".
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Andra föräldrar pekar på miljön och matkulturens betydelse i detta 
sammanhang:

"I allmänhet är det ej något fel på maten. Problem är köandet, 
trängseln, stress och hög ljudnivå".

"Många barn på dagis får lära sig äta en allsidig och näringsriktig kost 
och det är viktigt att detta bibehålls i skolan. Inga nerskärningar på 
anslagen till skolmaten. Barnen skall slippa stress. Att lärarna sitter 
bland barnen och inte vid ett speciellt bord som några vicekorpraler".

"Viktigt att lära sig att all mat inte är som hemmma. Viktigt att lära 
sig äta nya rätter".

"Matsalarna bör göras mindre och trivsammare".

"Goda matvanor kommer inte från skolan".

"Det är viktigt att skapa en god atmosfär i skolmatsalen så att 
bråkstakama inte stör och påverkar kamraterna i negativ riktning. Då 
smakar nog maten bättre".

Inte sällan förekommer kommentarer om schema och mattider som även 
påverkar matordningen hemma:

"För många barn äter samtidigt så det blir stressigt och bråkigt. 
Maten har förlorat sitt näringsvärde på grund av lång varmhållning. Så 
länge maten serveras som den görs i skolan i dag är det ganska 
oviktigt om mina barn äter av den eller ej".

"Stökiga måltider 10.40 på dagen kan inte vara bra för någon elev. 
Skulle gärna ta hem alla våra tre barn till lunch men det går inte att 
avvika från mängden, dvs barnen vill gå på matbespisningen för att 
alla andra gör det".

"Tiden mellan tillagning och bespisning är för lång. Maten svår att 
hålla aptitlig".

"Problemet med för tidig matrast för eleverna är inte speciellt för 
Norrhedskolan, men det är ett gammalt problem i skolan, där tyvärr 
inte elevernas behov får högsta prioritet".

"I stället för att som nu ge barnen kall mat som borde vara varm (och 
som barnen inte tycker om) vill jag att de skall kunna välja kall mat 
som ska vara kall t ex fil, flingor, goda smörgåsar, sallader, kokt ägg 
m m".
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Föräldrarna har alltså en hel del kommentarer till skolmaten och 
skolmåltiden, men det är inte alltid så att man har skaffat sig 
erfarenheten genom att äta och delta i måltiden. I de flesta fall är det 
barnens åsikter som relateras.

Tabell 55. Föräldrar som ätit skolmat tillsammans med sitt/sina barn. 
Procentuell fördelning.

Svarsalternativ Socialgrupp
1 2 3 Totalt

Ja, jag har ätit 17,4 6,4 10,8 10,5
Nej, jag har inte ätit 82,6 93,6 89,2 89,5

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0

Enligt tabellen ovan är det ungefär var tionde familj (någon i dessa
familjer) som har ätit skolmaten tillsammans med sitt/sina barn. Ca 52 
procent av familjerna säger att de regelbundet brukar ta reda på vad och 
hur mycket deras barn verkligen har ätit i skolan. Att man gör det ofta 
säger ca 34 procent och att det hänger någon gång ibland säger ca 14 
procent. Ingen skillnad förekommer här mellan socialgrupperna.

Föräldrarna blev också tillfrågade om hur de värderar skollunchens 
betydelse för barnen beträffande t ex att ge goda matvanor, att de får 
tillräckligt med näring och energi, att skollunchen bör ses som en del i 
hälsofostran eller kopplingen skollunch - goda skolprestationer i skolan.
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Tabell 56. Föräldrarnas åsikter om betydelsen av skollunchen för barnen.

Svarsalternativ Mycket/
ganska
viktigt

Varken 
viktigt eller 
oviktigt

Ganska/
mycket
oviktigt

Totalt

Att ge nödvändig näring 
och energi

97,4 1,8 0,9 100,0

Att ge goda matvanor 90,0 8,2 1,8 100,0
Att ge goda skol
prestationer

93,8 6,3 - 100,0

Som en del i hälso
fostran

89,9 6,4 3,7 100,0

Nästan samtliga föräldrar anser att den viktigaste funktionen som 
skolmåltiden har är att ge eleverna nödvändig näring och energi. Man ser 
emellertid inte skollunchen enbart som ett näringsintag. Skolmåltiden har 
även en uppgift att ge eleverna goda matvanor och bidraga till goda 
skolprestationer. Beträffande uppgiften att ge goda matvanor anser 69 
procent av familjerna som tillhör socialgrupp 3 att detta är mycket viktigt 
medan motsvarande siffra för socialgrupp 1 är 52 procent. Skollunchens 
betydelse för goda skolprestationer menar 81 procent av familjerna i 
socialgrupp 3 är väsentlig medan motsvarande siffra för socialgrupp 1 är 
75 procent.

På en direkt fråga om hur viktigt de tycker att det är att deras barn 
verkligen äter av skollunchen, så är man helt överens om att detta är 
mycket viktigt. Endast 3 familjer av 112 har ingen uppfattning i frågan.

Sammanfattning och kommentar

De frågor som föräldrarna besvarade gällde främst mathållning och 
måltider i hemmet samt föräldrarnas uppfattning om skolmaten och 
skolmåltidens funktion.
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Tillagning av frukost utförs av en vuxen i hälften av de tillfrågade 
familjerna. Det sker i någon större utsträckning inom socialgrupp 1 (58 
procent) än bland de övriga socialgrupperna (50 procent respektive 39 
procent). Att var och en i familjen gör sin egen frukost förekommer i var 
femte familj och är vanligast inom socialgrupp 3 (33 procent), mer sällan i 
socialgrupp 1 (13 procent).

Middagsmålet lagas bland 82 procent av familjerna av en vuxen. Detta är 
dock något färre bland vuxna ur socialgrupp 1 (75 procent) än bland de 
övriga socialgrupperna (84 procent). Att barnen deltar i matlagningen sker 
i mindre omfattning.

Bland 90 procent av familjerna arbetar föräldrarna minst deltid. 
Förvärvsfrekvensen anges som en orsak till varför man inte alltid äter 
middag tillsammans med barnen. 71 procent av föräldrarna äter dock ett 
lagat mål mat tillsammans med barnen varje dag efter skolans slut.

Vad föräldrarna utgår ifrån vid maträttsplaneringen är framför allt 
matens kvalité, att den är omväxlande samt vad barnen ätit tidigare under 
dagen. Samtidigt säger dock endast 11 procent att de utgår från 
skolmatsedeln vid den egna matplaneringen. I många familjer uppstår 
problem med att utgå ifrån skolmatsedeln vid den egna matplaneringen 
eftersom alla familjemedlemmar äter på olika matställen. Det blir för 
många rätter att ta hänsyn till.

De flesta föräldrarna (90 procent) har inte fått någon utförlig information 
om skolmåltidsverksamheten i kommunen. Bland de föräldrar som är mer 
informerade påpekas att de ofta har anställning inom kommunen.

41 procent av föräldrarna har ingen uppfattning om kvalitén på skolmaten 
som deras barn får, 29 procent anser att den är bra eller mycket bra, 30 
procent anser att den är mindre bra eller dålig. Föräldrarna i socialgrupp 
1 är avsevärt mindre kritiska än övriga.
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En kritisk inställning bottnar oftast i att man anser att tillagningen sker i 
för stor skala. Att utbudet inte alltid är "elevvänligt" samt att anslagen 
inte är tillräckligt stora.

Många föräldrar påpekar att det i allmänhet inte är något fel på maten 
utan att det är miljön som behöver förbättras. Köande, trängsel, stress och 
hög ljudnivå stör matron.

Föräldrarna anser att skollunchen är av utomordentlig betydelse när det 

gäller att ge eleverna näring och energi, goda matvanor samt att bidra till 
goda skolprestationer. Skollunchens betydelse för goda skolprestationer 
menar 81 procent av familjerna i socialgrupp är väsentlig medan 
mosvarande siffra för socialgrupp 1 är 75 procent.

Bland de förslag till förändringar/förbättringar som föräldrarna ger är det 
främst miljön som man önskar ändra på. Mindre trevliga matsalar och en 
senareläggning av matrasten. Då det gäller maten finns starka önskemål 
om att ytterligare förkorta tiden mellan tillagning och servering. Skolans 
och föräldrarnas ansvar för att skapa en god atmosfär i skolmatsalarna 
och att påverka eleverna i positiv riktning tycker många föräldrar att man 
i första hand borde inrikta sig på.
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VAD HÄNDER I KÖK OCH MATSAL?

FAKTA OCH SYNPUNKTER

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.

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. Först ges en kort beskrivning av de fyra matsalarna inklusive 
kommentarer från måltidspersonalen.

MÅLTIDSPERSONALENS SYNPUNKTER

Fredriksdalsskolan

På Fredriksdalsskolan finns ett av kommunens fem central-/tillagningskök. 
Köket har en produktion av ca 6 300 portioner per dag. 14 anställda 
arbetar med matproduktion varav 5 i matsal och dietkök. Ca 160 
specialkoster beställs dagligen. Arbetet i centralköket upplevs som tungt 
och stressigt. Man startar kl. 06.30 och skall vara färdiga till kl. 09.00 då 
bilarna kommer som varmtransporterar maten till mottagande skolor. En 
del skolor får råvaror typ fisk, potatis.

Fredriksdalskolans matsal serverar ca 675 personer varje dag. Statistik via 
tallriksåtgång förs. I skolans policy ingår att alla elever skall smaka 
maten, eleverna får inte äta enbart mjölk och bröd. Matsalen har 230
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platser och är öppen melan kl. 10.45-13.00. Varje sittning är 20 minuter. 
Huvudkomponenterna portioneras till eleverna som köar. I matsalen finns 
vakter i form av lärare och övrig personal.

Skolmåltidspersonalen medverkar vid föräldramöten i nybörjarklasserna 
för att presentera verksamheten och underlätta inskolningen för barnen. 
Matsedeln presenteras även vid detta tillfälle. Närprao är ett positivt 
inslag som ger eleven en god inblick i arbetsförhållandena.

Norrhedsskolan

Skolan har ett mottagningskök som även har en hög grad av egen 
produktion både från hel- och halvfabrikat. Bl a såser, grytor, stekar 
kommer från centralkök medan pulversoppor, sallader, spagetti och potatis 
tillreds på plats. Köket är mycket trångt och anses dåligt planerat. Inga 
arbetsbänkar finns - allting är på hjul. I köket finns kokeri och ugnar. 6 
anställda delar på 27 tim/dag. Ca 552 elever och 25 personal äter varje 
dag i den stora och fina matsalen som rymmer 230 sittande. Personal
matsal för 18 sittande finns också. Matsalen är öppen mellan kl. 
10.50-12.30 och man hinner med tre insläpp. Schemaläggningen fungerar 
bra. Eleverna tar själva allt utom huvudkomponenten. Om rätten inte 
passar eller om eleven nyligen har ätit (på hemkunskapslektionen) så finns 
ett filmjölksalternativ. Åtgången är ca 25 l/veckan. Specialkost lagas i 
köket för ca 16 elever. Genom att den egna kökspersonalen sköter 
specialkosterna kan man lättare stå för ansvaret om något skulle hända. 
Statistik på antalet ätande förs via glas och tallrikar. På så sätt fås vissa 
uppgifter om hur många som enbart ätit exempelvis mjölk och bröd. Inga 
vuxna äter tillsammans med barnen men för att få lugn och ordning finns 
alltid 1-2 vakter per insläpp i matsalen. Till matsalen finns önskan om nya 
bord och brickor till eleverna. Som det är i dag balanserar eleven med 
tallrik och glas. För att förbättra matsalsmiljön så pyntas lokalen av 
personalen på ledig tid. Blommor, påskpynt och julgran bidrar man med. 
Någon cafeteriaverksamhet finns inte på skolan.
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Wieselgrensskolan

Skolan har ett mottagningskök som utrustades med kokvagnar och 
varmluftsvagnar 1976. Tidigare hade man svårt att hålla värmen på maten. 
Köket är 40 år gammalt och har renoverats eftersom. 4 anställa arbetar 
23 timmar per dag och serverade vid undersökningstillfället totalt ca 844 
portioner varav 624 portioner var till den egna skolan. Under de senste 

åren har specialkosterna ökat och just nu finns det 30 elever som äter 

specialdiet.

Matsalen har plats för 166 sittande. Första matlaget kommer 10.30 och 
sista 12.15. Matsalen stänger 12.45. När det blir för stressigt stänger man 
matsalen för att de som sitter skall få äta i lugn och ro. Ibland kommer 
eleverna tillbaka och äter igen efter en timme vilket skolmåltidsperso- 

nalen godtar. Eleverna får hellre äta två gånger än gå ifrån matsalen 
hungriga.

Innan terminsstarten ser skolmåltidspersonalen tillsammans med tillsyns- 
läraren över schemaläggningen. Detta har fungerat bra. Köandet vid 
varmhållningsvagnarna där huvudkomponenten portioneras har ett bra 
flöde. Ingen behöver köa mer än fem minuter. Eleverna har tillgång till 
ett fritidscenter men ingen cafeteria. Studierektorn är väl insatt i 
skolmåltidsproblematiken och ses som en viktig samarbetspartner när det 
gäller samordning och utveckling av skolmåltidsverksamheten.

Synpunkter på matsedeln

En grupp bestående av 5 husmödrar, ekonomiföreståndare och inköpschef 
går varje kvartal igenom matsedeln. Aktuella priser kan då ibland 
utnyttjas. Potatis och bröd binds upp för längre tid och det är svårt att 
byta om kvaliteten ej håller. Elevsynpunkter tas in vid behov men någon 
vald representant finns inte. Utvecklingen har gått mot mer egen 
produktion (t ex såser, soppor, potatissallader, biff stroganoff). Menyerna 
anses vara bättre anpassade till årstider och nutidens smakriktning. Klago-



mål på maten har aldrig framförts direkt till de verksamma i produk
tionen. Man bedömer matsedeln som mycket anpassad och variationsrik.

"Jag häpnar varje vecka när jag ser vad jag skall beställa - fantastisk 
mat - matsedeln är helt otrolig".

Då det gäller maträtterna så är köttbullar/biffar och spagetti populärast. 
Kokt fisk verkar eleverna vara mycket ovana vid. Stekt fisk har en klart 
större åtgång. Skolmaten anses, av de som arbetat i verksamheten de sista 
15-20 åren, som enormt förbättrad.

"Förr var det ju kantinskickning på allt! Det är mycket bättre nu, 
nylagad mat och massor med grönsaker. Dessutom är maten 
näringsuträknad och vi har fått mer utbildning".

Trots den positiva inställning till skolmaten som råder bland personalen är 
man även klar över att storköken/centralköken styr matvalet. För att 
förändra/byta en rätt måste det först och främst fungera för centralköket. 
De förutsättningar och begränsningar de har med exempelvis skickningar, 
plåtar, kantiner etc är mycket styrande.

Fortbildning

160 anställda finns inom kommunens skolmåitidsverksamhet. Dessa har ett 
fortbildningsanslag på 30 000 per år att dela på, det blir 187 kr per 
anställd. Vidareutbildning pågår trots de små anslagen. Personalen går 
kurser i livsmedels- och näringslära och dietetik på fritiden och får då ta 
igen den tiden på påskloven. Målet är att alla anställda skall få gå dessa 
kurser. Problemet, anser personalen, är att få tag i kvalificerade 
föreläsare.

Sammanfattning och kommentar

Skolmåltidspersonalens möjligheter att påverka utbudet av mat/huvud
komponenterna är tämligen begränsad. Detta på grund av att man måste 
utgå från centralkökens kapacitet i planeringen. En ökad egenproduktion
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anser man skulle få maten smakligare men man poängterar också att 
maten även i dag häller hög standard. Att skolmåltidsverksamheten har en 
centraliserad organisation ser man inga nackdelar med. Matsedeln 
planeras kvartalsvis.

"Det är enormt duktigt folk som beställer och planerar matsedeln - 
våra arbetsgivare".

Önskvärda förändringar i sammanfattning:

Att få bättre utrustade kök.

Upprustning av matsalar - helst större matsal så att varje klass kunde 
ha sina fasta platser.

Schemaläggning som ger korta köer och låter eleven äta vid samma 
tid varje dag.

Att alla, både barn och vuxna åt tillsammans.

Att vissa elever inte äter upplevs inte som något stort problem. De flesta 
äter. Huruvida eleverna äter sig mätta råder större tvekan om. Inga 
utvärderingar på detta har gjorts. Vilken målsättning verksamheten har 
råder stor osäkerhet om. Att eleven inte går och äter lunch i skolan tror 
man i första hand beror på otrivsel och mobbning. Bland de äldre 
tonårsflickorna kan vid vårterminens slut bantningshysteri bryta ut. 
Ovanan att äta vissa rätter tror man beror på att många familjer inte 
lagar middag varje dag.

ELEVERNA OCH MATSALS MILJÖN

Eleverna fick i slutenkäten en fråga om hur de upplever matsalsmiljön vid 
sin skola. Frågan var av övergripande karaktär och svaren har sammanförts 
från fem till tre kategorier, vilket framgår i tabell 55. Resultaten är en 
generell sammanställning från samtliga tre skolor.
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Tabell 55. Elevernas åsikter om matsalsmiljön. Procentuell fördelning och 
frekvens.

Svarskategori Flickor
% (f)

Pojkar
% (f)

Totalt
% (f)

Mycket bra/bra 41,9 (31)

OO
( 25) 45,2 ( 56)

Varken bra eller dålig 41,9 (31) 38 ( 19) 40 ( 50)
Dålig/mycket dålig 16,2 (12) 12 ( 6) 14 ( 18)

Totalt 100 (74) 100 (500) 100 (124)

Vid en analys av elevsvaren fördelade på årskurser märks en klar nedgång 
i de positiva omdömena från åk 7 till åk 9. Elevsvaren har inte analyserats 
utifrån respektive skola.

För att närmare kunna analysera vad som upplevs positivt respektive 
negativt i matsalsmiljön fick eleverna ta ställning till ett antal 
påståenden om miljön som de kunde instämma i och svara jakande eller ta 
avstånd ifrån och svara nekande. Svaren redovisas i tabell 56.
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Tabell 56. Elevernas inställning till ett antal påståenden om matsals- 
miljön. Procentuell fördelning för flickor respektive pojkar.

Påståenden om 
matsalsm;ljön

Flickor
(74)

Pojkar
(50)

Totalt
(124)

3a % Nej % 3a % Nej % Ja % Nej %

Ljudnivån är för hög 44 56 40 60 43 57
Tråkig utsmyckning 61 39 73 27 65 35
För liten matsal 23 77 32 68 27 73
För stor matsal 16 84 3 97 11 89
Obekväma stolar/bord 43 56 54 46 48 52

Snabba köer 48 52 39 61 45 55
Trevlig/trivsam lokal 53 47 50 50 52 48
Fin stämning 40 60 48 52 43 57

Rent och snyggt 44 56 56 44 49 51

Några större skillnader i flickornas uppfattning gentemot pojkarnas finns 
inte. Dock är pojkarna något mer kritiska när de bedömer lokalens 
utsmyckning samt tendenser till köbildning.

Svaren från samtliga skolor är sammanräknade och de ger därför inte 
någon bild av enskilda skolors miljöer.

Hur eleverna egentligen uppfattar storleken på matsalen kan vara 
vanskligt att tolka utifrån svaren. Förmodligen upplever flertalet elever 
matsalen som inte tillräckligt stor bl a på grund av ofta återkommande 
köbildning. En roligare utsmyckning av lokalen skulle säkert uppskattas av 
många.

Två frågor rörde serveringssystemet, brukar det fungera bra eller inte? 
Påståenden av positiv respektive negativ karaktär finns samlade i 
respektive fråga. Fler påståenden kan markeras. Resultaten har blivit
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ungefär lika många markeringar vid de positiva som vid de negativa 
formuleringarna. Svaren är sammanräknade från alla fyra skolor, men 
fördelade på olika årskurser. I tabell 37 redovisas svarsalternativ som 
gäller när serveringen fungerar bra, i tabell 58 när det fungerar dåligt.

Tabell 57. Positiva omdömen om serveringen. Totalt svarande 102 elever. 
Procent fördelat på årskurser.

Påståenden, positiva åk 7 åk 8 åk 9 Totalt

% % % %

Tillräckligt med tid att äta 42 59 51 51
Temperaturen på maten bra 61 44 70 59

Får tillräckligt med mat 42 38 30 36

Får backa om 12 9 16 13
Bra att servera sig själv 30 47 32 36

Tabell 58. Negativa omdömen om
elever. Procent fördelat

serveringen, 
på årskurser.

Totalt svarande 209

Påståenden, negativa åk 7 åk 8 åk 9 Totalt

% % % %

Ofta lång kö/väntan 56 90 83 79
Stressigt vid måltiden 26 40 37 35
Temperaturen på maten 
ej bra

44 48 51 48

Får för stor portion 56 20 32 33
Får för liten portion 26 20 27 24
Får inte backa om 11 38 22 25

Hinner inte koppla av 19 43 39 35
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LÄRARNAS SYNPUNKTER

Ett antal lärare intervjuades om sin syn på skolmåltidsverksamheten. De 
intervjuade är dels klassföreståndare för de deltagande klasserna, dels 
hemkunskapslärare, samtliga med mångårig lärarerfarenhet. Flertalet 
kunde dessutom relatera till ett föräldraperspektiv.

Frågorna var dels av övergripande karaktär och gällde samhälleliga 
förutsättningar, dels av lokal karaktär, dvs villkor och förutsättningar vid 
den egna skolenheten. Därvid berördes olika problem som kan uppstå i 
samband med skolmåltiden, förändringar över tid av verksamheten, 
ansvarsfrågor samt önskvärda alternativ från lärarnas sida till nuvarande 
förhållanden.

Ingen av lärarna var direkt insatta i någon offentlig/kommunal målsätt
ning för skolmåltidsverksamheten. Att skolmåltiden bör ge eleverna ca en 
tredjedel av det dagliga närings- och energibehovet var dock en allmänt 
spridd uppfattning. Därtill, menade flera av lärarna, borde tillfogas krav 
på en lugn miljö. Matsalarna får inte bli för stora och opersonliga. 
Kombinationen samlingslokal och måltidslokal, som är en vanlig lösning i 

dag blir sällan en lyckad kompromiss.

En målsättning för verksamheten kunde dessutom inkludera den viktiga 
socialpedagogiska funktionen, dvs att eleverna tränas till ett gott 
bordsskick och att äta varierat av olika sorters mat, påpekade någon av 
lärarna.

När lärarna kommenterar utvecklingen av måltidsverksamheten i stort 
under de senaste decennierna vill de, trots de ekonomiska åtstramningarna 
under 1980-talet, ändå beskriva förändringar i utbudet som positiva. 
Särskilt under det allra senaste året har det skett en påtaglig förbättring 
främst på den vegetariska sidan, något som till stor del är måltidsperso- 
nalens förtjänst. Lärarna påpekar att utan måltidspersonalens stora 
intresse och kunnande hade förändringarna inte kunnat komma till stånd.
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Ett inslag av internationella rätter har även bidragit till ett mer varierat 
utbud.

Elevernas lunchvanor

Lärarna är eniga om att elevernas lunchvanor har många brister. Även om 
flertalet elever besöker matsalen så är det inte självklart att de äter en 
fullständig måltid. Tvärtom, många lärare reagerar för att eleverna äter 
så små portioner, inte sällan avstår de helt från lunchrätten och nöjer sig 
kanske med smörgås och mjölk. Då avslutar många elever med ett besök 
vid någon närliggande kiosk eller liknande för att komplettera, ofta med 
ett godisintag. Att vissa elever slinker iväg och ibland helt uteblir från 
matsalen är man också medveten om. I några fall är det elever som 
ganska konsekvent besöker hemmet på lunchrasten.

Orsakerna till varför relativt många elever har ganska oregelbundna vanor 
är enligt lärarna inte entydiga. Till en del beror det förstås på att de inte 
gillar maten. Det rika utbudet av grönsaker t ex är det långt ifrån alla 

elever som förstår att uppskatta.

Någon lärare exemplifierar med sina egna barn. Efter att de hade fått 
vanan hemifrån att äta en varierad kost började problemen när de kom till 

skolan:

"Då slutade de att äta en mängd saker som t ex lever och fisk. 
Kompistrycket är starkt och det är svårt att stå emot".

Att kompistrycket betyder mycket framhålls av flera. Det kan dock ge 
utslag även i ett positivt beteende:

"Jag har varit klassföreståndare i tre år nu i samma klass. I den 
klassen har det aldrig varit några problem med tanke på skolmåltiden. 
Jag tror helt enkelt att de inser att de mår bättre om de äter riktig 
mat regelbundet".
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Någon lärare menar att många föräldrar är alltför undfallande inför 
barnens önskemål och mat i hemmet. Det blir lätt ett onödigt ensidigt 
urval om barnen ges ett övertag. Mattraditioner/matvanor överförs snabbt 
till nästa generation:

"1 dag kan vdl inte en tonåring klara av att rensa en plattfisk t ex".

Delvis vill man förklara elevernas lunchvanor som typiska fenomen just för 
högstdiet, t ex innebär pojkarnas senare fysiska utveckling att de befinner 
sig i en intensiv tillväxtperiod just då. Flickorna har kommit in i en annan 
fas, de är inte ständigt lika hungriga som pojkarna. Många flickor har 
därtill fått en förvänd syn på mat och undvika medvetet att äta.

Flera lärare återkommer till stressen i samband med ätandet. Ett problem 
som tilltagit med åren, menar man. De oregelbundna lunchtiderna är 

också ett problem.

Problemen med överhopp och bristfälliga lunchvanor är komplext men 
sammanfattningsvis handlar det enligt lärarna om dåliga traditioner 
hemifrån, låg medvetenhet och låg förståelse av sambanden mellan kost 

och hälsa.

Ansvarsfrågan

Skolmåltiden skall ses som ett erbjudande till elever och är alltså inte 
obligatorisk som undervisningen. Formellt krävs en aktiv anmälan om man 
vill delta. I praktiken blir det de elever som inte avser att äta som får 
göra en avanmälan. Sådana avanmälningar hör till undantagen. En av 
lärarna berättar från sin klass att två elever gjorde en anmälan inför 
detta läsår. Generellt sett är det dock ganska ovanligt.

Vems är då ansvaret för att eleverna kommer till matsalen och äter sitt 
lunchmål? Lärarna menar att ytterst är det föräldrarnas ansvar. Men 
förhållandena blir något olika för olika stadier. För de yngre eleverna, på 

låg- och mellanstadiet, är problemet inte så stort eftersom de ofta äter
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tillsammans med sin klasslärare. På högstadiet lägger man ett större 
ansvar på eleverna själva, de borde vara mogna att förstå sitt eget bästa. 
Många lärare menar att det är fråga om ett delat ansvar:

"Det är ett gemensamt ansvar tycker jag. Vi lärare har väl också ett 
ansvar liksom eleven själv. Det är väldigt viktigt att eleven lär sig att 
ta ansvar inte bara för studierna utan även för maten. Samarbetet 
med hemmen skulle kanske kunna fungera bättre".

"Vi kan inte från skolans sida hävda att vi inte har ett ansvar för 
eleverna även under lunchtid, eftersom det är en del av skoldagen. 
Därmed inte sagt att det är lärarnas ansvar".

Att familjerna kan vara ganska splittrade och att många föräldrar är 
ensamstående komplicerar naturligtvis situationen för många barn.

Skolmåltiden och den egna undervisningen

Helt naturligt är det främst hushållslärarna (kunskapslärarna) som kan 
använda skolmåltiden som en pedagogisk resurs i sin undervisning. Under 
de senaste åren har dataanvändningen tillkommit. Från en av skolorna ger 
man exempel på att samverkansprojekt som resulterde i ett dataprogram 
för näringsberäkning av måltiden. När eleverna "knappar in" sina intag 
efter skollunchen får de direkt en bild av sin egen näringsstatus. Detta 
kan då relateras till de rekommenderade värdena och bidra till ett ökat 
näringsmedvetande.

Bland övriga samarbetsprojekt inom detta område nämner man en 
studiedag med temat kost och hälsa. Förutom lärare och personal med 
anknytning till friskvård deltog även skolmåltidspersonalen.

Tyvärr är det inte en självklarhet överallt att hushållslärarna får ansvara 
för hemkunskapen på mellanstadiet. Men där det förekommer ger det 
utmärkta tillfällen till samarbete mellan berörda personalgrupper. För 
elevernas del finns chansen till mer sammanhang och kontinuitet om 
undervisningen handhavs av samma lärarkategori för såväl mellanstadiet 
som högstadiet.
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Sammanfattning och kommentar

Alla lärare var överens om att skolmåltiden har en mycket viktig funktion 
att fylla under skoldagen. Tyvärr tvings de konstatera att många elever 
säkert slarvar med sin kost och livsföring. Något som givetvis får 
konsekvenser både på kort och lång sikt.

En övergripande förklaring som flera av lärarna återkommer till är att 
skolmaten har ett - oförtjänst - dåligt rykte. Detta bottnar i sin tur i 
okunskap och bristfällig information. Att eleverna slarvar med skolmaten 
beror alltså i många fall på förutfattade meningar. För att komma åt den 
negativa attityden borde man, enligt lärarna, dels satsa på en ordentlig 
information till föräldrarna, dels på en ökad elevmedverkan. T ex borde 
eleverna få vara med och planera matscheman och även delta mer aktivt i 
olika arbetsmoment kring måltiderna.

Andra exempel på åtgärder är schemaläggningen. Lunchrasten borde 
läggas när eleverna bäst behöver maten, inte för tidigt men inte heller så 
sent som 12.40, som sker i något fall. Det är även viktigt att planera för 
maten i samband med studiebesök. Där efterlyser lärarna mer flexibilitet, 
t ex att kunna ta med mat vid behov för att kunna fullfölja studiebesök 
som kräver extra lång tid, osv.

En lärare menar att det borde finnas en måltidsgrupp/ett matråd med 
representanter t ex från personal-, elev- och föräldrahåll. Denna grupp 
skulle ha ett slags utvärderingsansvar, se över matsedlar, föreslå 
förbättringar i miljön osv.

Lärarna vill särskilt påtala den "inbyggda stressen" på högstadiet som 
besvärande. Eleverna blir oroliga och splittrade även i samband med 
lunchmålet i skolan. Lärarna är väl medvetna om att det skulle kunna 
göras mer från skolans sida för att förbättra elevernas lunchvanor och 
trivseln i skolmatsalen. Att skolan inte skall isoleras från samhället 
utanför är en självklarhet i dag. Ungdomarna har emellertid en ganska 
utsatt situation inte minst pga de kommersiella krafterna ute i samhället
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som tränger på alltmer och utnyttjar de unga ibland ganska hänsynslöst. 
Hemmen är i dag mer splittrade och ungdomarnas samvaro med vuxna mer 
sporadisk i dag än för en tidigare generation. Inte minst ur detta 
perspektiv är skolmåltiden i dag mycket angelägen att värna om.

SKOLHÄLSOVÅRDENS SYNPUNKTER

Mål och möjligheter inom skolhälsovården

I skolagen 1985:1100 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. Den skall främst vara av förebyggande 
natur".

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

"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).

"... Skolläkare och skolsköterska bör ge hälsoupplysning till elever, 
enskilt eller via behov i grupp, samt efter överenskommelse medverka 
i skolans hälsoundervisning" (s 133).

De resurser som skolhälsovården förfogar över motsvarar i genomsnitt en 
skolsköterska på heltid för 1000 elever.

Förutom de återkommande hälsoundersökningar som för högstadiet oftast 
sker i åk 8, har skolsköterskorna mottagningstider för individuell elevråd
givning. Sociala problem, onda ryggar och huvudvärk är vanliga besöks
orsaker.

Vid samtal med eleverna utreds oftast matvanorna. Ett vanligt intryck är 
att majoriteten av skolbarnen äter frukost hemma. Material typ 
"Frukostrapporten" upplevs som ett bra stöd vid samtal med eleven.
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För att kunna stödja de elever som inte själva söker sig till skolhälso- 
vården förutsätts ett väl fingerande samarbete mellan lärare och övrig 
personal. Kontaktnätet verkar spontant fungera när man upptäcker elever 
med kostrelaterde problem. Det förekommer däremot inte något 
strukturerat samarbete mellan de olika personalkategorier vad gäller 
kostfrågor. Skolmåltidspersonalen engagerar sig starkt i de enskilda 
eleverna.

"Mattanterna Ur imponerande, de kan namnet på alla bam och vet vad 
barnen vill ha".

Vilket mål som finns uppsatt vad gäller skolmåltiden råder stor osäkerhet 
om. En skolsköterska har via en broschyr till hemmet läst om målsätt
ningen. Skolmåltiderna uppfattas som oerhört viktiga. Oskrivna mål finns 
dock på skolan typ "lära ungarna att äta som de ska", "lite vänligare 
matsal", "inte så bråttom vid ätandet".

Orsaker till att eleverna äter bristfälligt

"Vi har många barn som tycker det Ur skönt att komma tillbaka till 
skolan efter loven".

För vissa elever är skollunchen det enda lagade målet den dagen. 
Föräldrarnas förvärvsfrekvens + tidsbrist anser man vara en av de stora 
orsakerna till att eleverna inte äter regelbundet. De som inte äter 
ordentligt i hemmet tenderar att äta dåligt i skolan också.

Att skolmaten i sig skulle vara orsak till att avstå från lunch anser ingen 
av skolsköterskorna. De vill hellre peka på den fostran eleverna får i 
hemmet och skolan.

"Den negativa attityden måste bearbetas, man hör sUllan något 
positivt om skolmaten, det Ur konstigt. Större delen av eleverna Uter 
maten och tycker nog att den Ur god".
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Att se kosten som ett isolerat problem är en omöjlighet. Skolhälsovården 
ser ofta kosten i ett komplex med andra problem. Man tycker sig märka 
att barnfamiljen har fått sämre ekonomi. Detta drabbar troligtvis 
matkvalitén.

På en skola blev sköterskan uppsökt regelbundet på förmiddagen av en 
elev som ville ha huvudvärkstabletter. Sköterskan påpekade varje gång hur 
viktigt det var att äta ordentlig frukost. Efter ytterligare besök kom 
sanningen fram:

"Vi har ingen mat hemma, har Du aldrig fattat detl".

Tänkbara förändringar

Skolsköterskorna är den skolpersonal som kommer familjerna nära och 
dessa erfarenheter ger dem anledning att fundera över om det kanske är 
föräldrautbildning som man borde satsa på i första hand. Om föräldrarna 
var positiva till skolmaten skulle denna attityd smitta på banen tror man.

Genom miljöförändringar typ bullersänkningar, kortare köer, trivsammare 
lokaler, kan större trevnad fås. Viktigt är dock att skolan har ett 
fostrande mål även vad gäller skollunch så att alla som arbetar på skolan 
kan arbeta för samma sak.

Ett intressant projekt bedrivs på Fredriksdalsskolan där en helbehandling 
av överviktiga barn startats. Hela familjen ingår i programmet där 
förutom skolhälsovården, även dietist, sjukgymnast, gymnastik- och 
hemkunskapsläraren är inkopplade. En medveten satsning har vid samma 
skola även gjorts i ALU-gruppen (Allmän undervisningsgrupp, en 
motsvarighet till OBS-klinik). Gruppen har fått sina undervisningslokaler 
utrustade med kyl/frys och spis vilket medfört att man har möjlighet att 
praktiskt fostra eleverna i matkultur. Man börjar med gemensam frukost 
före lektionen startar.
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Sammanfattning och kommentar

Från skolhälsovården vill man särskilt prioritera åtgärder som kan skapa 
en positiv attityd till skolmaten. Föräldrarna har det största ansvaret men 
kanske inte de största möjligheterna i att ge barnen en matkulturell 
fostran. De flesta eleverna äter dock skolmaten. Inga klagomål har 
framförts till skolsköterskorna på maten i skolan. Det som upplevs 
negativt är framför allt trängsel, buller, köandet, att äta på olika tider 
varje dag osv. En satsning på miljön skulle troligen få fler elever att inse 
att även maten är god.

Från skolhälsovården vill man sätta den fostrande aspekten långt fram då 
det gäller målet med skolmåltidsverksamheten.

"Om lärare och elever skulle äta tillsammans så skulle vi inte behöva 
det här vaktandet".

Att vissa barn inte äter kan även bero på ett mer komplext orsakssam
band. Ofta trivs man dåligt i skolan i allmänhet. Bortfall kan även bero på 
att vissa invandrarelever fastar vid sina fastetider.

En väl uttalad målsättning med skolmåltiden på den egna skolan uppvisar 
Fredriksdalsskolan där intresset av matfostran genomsyrar många 
verksamheter i skolan från regler i matsalen till projekt med överviktiga 
barn.

ELEVERNAS SYNPUNKTER

Inställning till givna förändringsförslag

I slutenkäten fick eleverna också ta ställning till ett antal givna 
förändringsförslag i form av olika påståenden. Varje påstående innebär 
någon typ av förändring av nuvarande förhållanden inom skolmåltidsverk
samheten. Förslagen gäller t ex mer och bättre information om maten, 
elevmedverkan dels vid planering, dels vid själva måltiden, tvårättssystem



98

eller reservmål. Förslagen har rangordnats efter elevernas prioriteringar i 
tabell 59.

Tabell 59. Elevernas rangordning av givna förändringsförslag, uttryckt i 
procent samt antal elevsvar.

Förändringsförslag Bra förslag 
instämmer helt

Dåligt förslag 
instämmer ej

Vet ej

% (f) % (f) % (f)

Att det finns två rätter 
att välja mellan

81 (102) 9 (11) 10 (13)

Att det finns ett reserv
mål (t ex filmjölk, smör
gåsar, råkost/frukt)

84 106) 10 (13) 6 ( 7)

Att vi elever medverkar 
med synpunkter på skol- 
lunchen, t ex på inne
håll och servering

57 (71) 30 (16) 13 (37)

Att skollunchen inte ser
veras tidigare än kl. 11.00

73 (91) 13 (16) 14 (18)

Att varje klass har en 
bestämd lunchtid varje dag

34 (42) 30 (38) 36 (45)

Att det ges information 
om maten som serveras; 
om tillagning, kostnader 
mm

45 (56) 32 (39) 23 (28)

Att lärarna äter till
sammans med eleverna

24 (30) 35 (38) 46 (58)

Att eleverna får medverka 
och hjälpa till med t ex 
dukning och servering

22 (28) 22 (27) 56 (70)

Av tabellen ovan framgår att flertalet elever är mycket välvilligt inställda 
till förslag som innebär en viss valfrihet. Dels till ett tvårättssystem med 
alternativa huvudrätter (81 procent), dels till möjligheten att få välja ett 
lättare mål, filmjölksmål eller liknande, (84 procent), de gånger man inte 
är förtjust i den huvudrätt som serveras eller kanske inte är så hungrig.



99

Mer än hälften av eleverna (57 procent) är positiva till ett ök at 
elevinflytande över skolmåltiden, både beträffande matsedlar och 
beträffande förfarandet vid serveringsdiskar. Att skollunchen inte serveras 
tidigare än kl. 11.00 är ett önskemål hos 73 procent av eleverna.

Få mer information om skolmaten dvs om tillagning, råvaror, kostnader 
m m önskas av närmare hälften av eleverna.

Förslag som flertalet elever är negativa till eller inte kan ta ställning till 
är dels att fler lärare skulle äta tillsammans med eleverna, dels att 
eleverna själva skulle medverka mer i de praktiska sysslorna, dukning, 
servering m m.

Egna förändringsförslag

Till sist gavs eleverna en möjlighet att i slutenkäten fritt formulera 
förslag på satsningar som skulle kunna göras för att få skollunchen så bra 
som möjligt.

Från samtliga skolor/elever finns kommentarer som kan sammanfattas 
med: Anslå mer pengar till bättre skolmati Laga mat av egna råvaror och i 
mindre skala vid varje skolal Variera matsedeln mer och låt eleverna vara 
med att bestämma rätternal Bättre potatiskvalitetl

Mat som önskas mer av är t ex hamburgare, pizza, pastarätter, frukt, 
mjukt bröd gärna med pålägg, olika dryckesalternativ samt möjlighet till 
filmål.

Några rätter kunde utgå t ex vissa korv- och fiskrätter till förmån för mer 
"elevvänlig" mat som alla gillar, typ pannkaka och färsrätter som man 
önskar återkom oftare på matsedeln.

Elevernas egna förslag/kommentarer kan främst hänföras till matsedlar/ 
tillagning till måltidsmiljö och inflytande.



100

Elevernas kommentarer då det gäller matsedlar/tillagning:

"Man skulle lägga ner lite mer pengar från skolmaten så man får en 
bättre kvalitet".

"Maten borde lagas på skolan".

"Två maträtter att välja på".

"Att få lite mer sallader och något annat att välja på om man inte vill 
ha maten".

"Godare mat och bättre potatissorter".

"Godare potatis".

"Höj kvaliteten på maten. Då behandlas maten ej så illa av eleverna".

"Att ha maten lagom varm och att den är bra tillagad".

"Byt vår mat mot maten på fängelserna. Deras kostar mer än vår. Fast 
vi är unga och behöver mat och inte har gjort något olagligt som 
fångarnal".

Elevkommentarer kring måltidsmiljön:

"Viktigt med vänlig personal, gärna musik under tiden man äter - man 
slappnar av då".

"Trivsammare lokaler".

"Riktiga glas och finare tallrikar".

"Snabbare köer".

"Lägg ner tid och pengar på skollunchen".

"Maten borde vara bättre och finare serverad, t ex färska fina 
grönsaker, juice och kryddor".

Elevkommentarer angående deras inflytande på skolmåltiden:

"Lägg mer ansvar på eleverna".

"Mer varierande mat och att eleverna får mer inflytande. Det är ju i 
alla fall vi som skall äta matenl".
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"Att alla får vara med och bestämma. Låta eleverna och lärarna och 
skolmatstanterna vara med och bestämma vilken mat vi skall äta".

"Fråga eleverna vad de tycker om".

Sammanfattning och kommentar

En återkommande kommentar är att all mat helst borde lagas på den egna 
skolan. Trots att en stor del av utbudet tillagas i det egna köket så har 
denna information inte nått eleverna. Hälften av eleverna önskar mer 

information om skolmaten.

Eleverna vill känna att de har valmöjligheter och eget ansvar. Att införa 

tvårättssystem eller ett filalternativ till lunch förordas av många. 
Elevmedverkan vid läsårets matsedelsplanering tror man skulle skapa en 

bättre grund för en positiv attityd till skolmaten.

Bättre potatis, varmare mat och mer sallader är de främsta önskemålen på 
skolmaten.

Miljön i matsalen kommenteras av många elever. Trivsammare lokaler och 
bättre schemaläggning skulle bidra den rogivande matstund som eleverna 

säger sig sakna i skolan i dag.

REDOVISNING FRÅN KOMMUNNIVÅ

SYNPUNKTER FRÅN SKOLMÅLTIDSANSVAR1GA I GÖTEBORG

Under rubriken "REDOVISNING FRÅN KOMMUNNIVÅ" finns samlat 

intervjumaterial m m från kommunansvariga om deras syn på verksam
heten i dag och med inriktning på framtiden. Intervjuer gjordes med 
skolstyrelsens ordförande, budgetansvarig, biträdande skolchef och 
vikarierande kostchef. Frågor om organisation och målsättning finns även 
redovisade i inledningen, se s 11-13.
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Förändringar i nuvarande organisation

Organisationen av skolmåltidsverksamehten i Helsingborg, som så många 
andra kommuner i landet är centraliserad, dvs ansvaret för budgetplane
ring, matsedelsförslag, personalledning m m har varit koncentrerat till 
skolförvaltningen. För närvarande är inga förändringar på gång i fråga om 
organisationen av skolmåltidsverksamheten. Det rullar på som vanligt.

"En del idéer finns - mer grönfoder till maten, alternativa rötter, men 
i stort kommer ingen föröndring att ske det nörmaste året" 
(vikarierande skoldirektör).

De förändringar som är på gång inom skolmåltidsverksamheten rör främst 
miljön.

"Vi ser över utrustningsbiten och miljöbiten. Vi har några undermåliga 
matsalar som snarast borde avvecklas" (skolstyrelseordförande).

I budgetdiskussionen har förslag förts fram att ta ut separat avgift för 
skolmåltidsverksamheten av gymnasieelever.

"Jag ör medveten om att man då flyttar om kostnader från 
skattefinansieringen till att belasta den grupp som har barn i skolan. 
Om det skulle vara så att prutningarna skulle gå ut över undervisnings
delen, völjer jag separat avgift för skolmåltider som en sista utvög för 
att behålla kvalitén på utbildningen i skolan" (skolstyrelseordförande).

"Vi har ett diskussionsunderlag som kommer från tjänstemannahåll om 
att ta ut separat avgift för gymnasieelever. Vi har sparkrav på oss 
men det kommer knappast att gå igenom. Politikerna backar. 
Skolmaten har i Helsingborg en väldigt stark ställning och då är det 
svårt att pruta. Vi har diskuterat en avgift på 150 kr per elev och 
termin på gymnasieskolan" (vikarierande skoldirektör).

"Det kan jag inte tänka mig. Det skulle bli förödande för många, 
speciellt i det här distriktet. Vi är den skola som har de största 
sociala problemen, invandrartäthet, ensamstående mödrar osv" 
(rektor).

"Egentligen så tycker jag nog att det inte vore helt fel, men jag skulle 
nog öka kraven på ett annat sätt för att därigenom öka närvaron" 
(kostchef).



103

Några planer att låta privata företag ta över skolmåltidsverksamheten är 
för nuvarande inte aktuellt.

"Skulle det kunna höja kvaliteten på måltiden till samma kostnad? Vi 
ligger bland dem som har lägsta kostnaden. Jag har svårt att tänka 
img att man kan få samma kvalitet till lägre kostnad" (rektor).

"Jag skulle kunna tänka mig att privata företag tog över om det 
skulle göra måltiden bättre och billigare" (vikarierande skoldirektör).

"Det är ingen partipolitisk fråga. Det har inte förts fram" (skol
styrelseordförande).

"Både ja och nej. Ja för att öka medvetandet inom den offentliga 
sektorn. Jag tycker att vi ibland marknadsför oss för dåligt och jag 
tror egentligen inte att den privata marknaden är någon stor 
konkurrent. Trots att den privata marknaden håller på att roffa åt sig 
marknadsandelar så tror jag att vi kan hävda oss lika bra, med den 
privata marknaden kan erbjuda mer i svart och vitt än vad vi kan" 
(kostchef).

I den nuvarande organisationen är skolmåltidspersonalen underordnad 
ekonomiavdelningen och inte skolledningen vid de skolor de arbetar. 
Detta ansvarsförhållande har diskuterats på olika håll i landet.

Synpunkter från vikarierande skoldirektör:

"Kökspersonalen står under beskydd av kostchefen och ytterst av oss 
medan annan personal sorterar under rektor. Jag anser att rent 
principiellt ska all personal ute på skolorna ha samma huvudman".

Rektorerna tycker att det nuvarande systemet fungerar men att det säkert 
skulle gå bra att ta över ansvaret för skolmåltidspersonalen. Troligtvis 
skulle systemet fungera bra på vissa skolor och i andra inte lika bra. 
Kunnigheten hos skolledaren och en kostchef som styr verksamheten och 
inverkar på deras beslut, framhålls som viktiga förutsättningar för en 
fungerande verksamhet.
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Skolmåltiden som pedagogisk resurs

Stor enighet råder om sambandet mellan kostvanor och barnens hälsa och 
skolprestationer.

Via måldokument eller lokala arbetsplaner ser man dock inga försök att 
utnyttja skolmåltiden som en pedagogisk resurs. Målet med skolmåltiden 
riktar endast in sig mot näringskvaliteten på maten och det är svårt att få 
inskrivet någon vidare syn. Rädslan att "binda upp sig" till något som kan 
ge ekonomiska bakslag gör att man väljer att hålla målet snävt.

Många beklagar att man inte lyckas använda skolmåltiden i det fostrande 
arbetet men hävdar samtidigt att det på högstadiet och gymnasiet inte är 
skolan utan föräldrar och elever som bär ansvaret för hur och om måltiden 

intas.

"Skollunchen är tyvärr inte fostrande på högstadiet i dag. Det har 
samband med den livsstil som man tydligt ser i dag. Det är beklagligt, 
men man har tappat kulturen omkring detta med att äta. Samvaron 
med människor kring måltiden har tappat den kulturella status den 
haft tidigare och det är enligt min mening en stor kulturförlust för 
kommande generation" (skolstyrelseordförande).

Sammanfattning och kommentar

Den nuvarande organisation av skolmåltidsverksamheten är en centralise
rad verksamhet där skolförvaltningens skolmåltidssektion är verksamhets- 
och budgetansarig. Skolmåltidspersonalen ute på skolorna är underordnade 
skolkontoret och har alltså inte skolans rektor som chef. Några planer på 
omorganisation inom ansvarsområden eller privatisering av delar av 
verksamhet föreligger inte.

Skolmaten har i kommunen av tradition haft en mycket stark ställning. 
Att spara genom att pruta på skolmaten har inte politikerna lockats av. 
Kunskapen om kostens betydelse för det växande släktet är utbredd 
liksom känslan för den matkulturella fostran skolmaten bidrar med.
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Om bara pengarna finns så har representanterna från kommunnivå 
följande gemensamma önskningar:

att få eleverna att äta mer
att få bort stressen vid ätandet
att minska bullret i matsalar och kök
att kunna erbjuda mer grönsaker och alternativa rätter

att få rusta upp matsalarna.

Genom en ordentligare målbeskrivning skulle skolmåltidens fostrande 
aspekt lättare kunna uppfyllas ute på skolorna. Kostchefen och hennes 
medarbetare håller på med en översyn av målbeskrivningsdokumentet för 
skolmåltiderna i kommunen. Detta måste anses som en fundamental och 
viktig bit att börja med eftersom det är utifrån denna beskrivning som 

hela verksamheten bör utgå, styraa och utvärderas.

SKOLMÅLTIDSKOSTNADER

Allmänna förutsättningar

Helsingborgs kommun har ca 106 300 invånare och hade 1986 en
skattesats*) på 30:10 kr (riket: 30:34). Sysselsättningsförändringarna 
mellan 1980-84 visar en ökning för offentliga tjänster medan jord- och 
skogsbruk, industri samt varuhandel minskar. Arbetslösheten uppgick 1986 
till 3,9 procent (riket: 2,6).

1 kommunen produceras och serveras ca 14 000 skolmåltider varje dag (ca
2 420 000 per år). Tillagningen av maten är centraliserad till 5 centralkök 
som levererar varm kantinmat till 36 mottagningskök. Vissa rätter tillagas 
dock på en del av mottagningsköken.

*) Kommun, församling, landsting.
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Många är i behov av en ordentlig upprustning.

Tabell 60. Skolmåltidskökens standard.

Omodernt Underhåll Bra
och slitet erfordras funktion

Centralkök 1 3 1
Mottagningskök (MV) 13 13 10
Tillagningskök (TK) - - -

Summa: 14 16 11
Fördelning: 34% 40% 26%

Skolmaten arbetas ut centralt och upphandling av livsmedel görs i 
samarbete med sociala sektorn. Genom olika informationsträffar får 
personalen ge sina synpunkter innan matsedeln slutligen fastställs. 
Personalen vidarebefordrar elevernas åsikter.

Mål och riktlinjer

Skolmåltidsverksamhetens mål och riktlinjer är skriftligt dokumenterade 
och antagna av skolstyrelsen med tonvikt på att måltiden skall bestå av 
ett fullvärdigt mål mat som ger eleven 1/3 av energi- och näringsbehovet. 
Man anser dock att den är för vagt formulerad och att man inte vet riktigt 
vad som gäller.

Målbeskrivningen används i första hand i budgetsammanhang, men finns 
inte medtagen i någon av skolornas arbetsplaner.
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Någon uppföljning (konsumtionsstudier) huruvida man uppfyller målsätt
ningen görs inte. Den vaga och dåligt förankrade målformuleringen kan 
medföra att man ute på skolorna (skolledare, lärare, personal m m) har en 
bristfällig uppfattning om vad syftet med skolmaten egentligen är.

På såväl central nivå (skoldirektör, ordförande) som på lokal (rektorer, 
personal) anser man att skolmåltiden är mycket viktig för eleverna och 
deras sätt att fungera i skolan. Bra miljö, näringsriktig mat, och goda 
kostvanor är viktiga faktorer.

Någon verksamhetsplan i egentlig mening för skolmåltiderna finns således 
inte. Man diskuterar i första hand matsedeln, investeringarna och 
personalutbildningen.

Skolmåltiderna är inte någon större diskussionsfråga i skolstyrelsen. Man 
vill dock satsa "så mycket det går" på skolmaten.

Organisation och ansvar

Skolmåltidssektionen under skoldirektören vid skolkontoret har ansvaret 
för verksamheten (kostchef, skolkamrer). Sedan 1977-78 finns ett 
samrådsforum i form av en skolmåltidsgrupp bestående av representanter 
för skolstyrelsen, kostadministrationen (kostchef), och fackliga represen
tanter och elever. Man träffas ca 2 gånger per år och man påverkar 
verksamheten.

Ansvar och ledning är således helt centralstyrt. Personalen ute på skolorna 
har inget reellt ansvar. Skolledningarna (rektorerna) har visserligen 
formella möjligheter att ta ett större ansvar för skolmaten men har av 
"tradition" avhängt sig detta till skolkontoret.
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Budget, redovisning och kostnadsutfall

Budgetarbetet är långt utdraget i tiden (gäller kommunen som helhet). 
Exempel för budget 1987:

Ca

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 
budgetberedningen

sept-okt 1986 Budgetberedning

nov 1986 Budgeten tas av fullmäktige

Det svåraste med budgetarbetet är bl a att: 

man hela tiden måste spara
avgöra om man ligger rätt i förhållande till målsättningen 
påvisa kvalitén i förhållande till kostnaderna
man inte får kostnadsutfallet för ett visst år först i mars året därpå.



109

Skolstyrelsen har en rambudget för sin verksamhet och får själv prioritera 
inom denna ram, exempelvis vad gäller kompensation för livsmedelspris
stegringar.

Kommunens policy för täckning av kostnadsökningar har under perioden 
1982-87 ofta varit lägre än inflationen. De verkliga kostnadsökningarna 
för livsmedlen har överstigit de budgeterade anslagen.

Budgeten för skolmåltiderna görs upp centralt. Något delegerat 
ekonomiskt ansvar till varje skola eller särredovisning av kostnader per 
skola finns inte.

Kostnadsredovisningen sker således centralt och samtliga kostnader 
redovisas förutom el, vatten, värme, sophämtning, underhåll, avskrivningar 
och ränta.*) Vid budgetering och redovisning per "portion" använder man 
sig av definitionen att en elev = en portion. Man för statistik (månads- 
listor) ute på skolorna över antalet ätande.

Kostnadsuppföljning sker en gång per månad via datalistor. Man önskar en 
mer aktuell information då eftersläpningar förekommer.

Bruttokostnaden för skolmåltiderna var 1986 ca 29,0 Mkr.

*) Viss kapitalkostnad redovisas för anskaffade maskiner.
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Intakter till skolmåltidsverksamheten består främst av försäljning av 
personalmåltider, portionsersättningar från elever och ersättningar från 
andra kommuner. Lärarna betalas enligt tre modeller:

1. Pedagogisk lunch Gratis
2. Om man vaktar Gratis
3. Personalmatsal: 16 kr

(enskild måltid)

Kostnadsutfallet för åren 1985 och 1986 samt budget 1987 redovisas 
enligt följande:

Tabell 61. Bruttokostnader för skolmåltidsverksamheten.

Kostnadsslag kkr

Utfall
1985

kr/dpm^ kkr
1986

kr/dpM

Budget
1987

kkr kr/dpM

Livsmedel 12 444 4:46 13 000 4:60 13 064 4:61

Löner 12 421 4:45 13 582 4:80 14 760 5:21

Transporter 868 031 885 0:31 905 0:32
Övrigt1 2 3' 1 084 0:39 1 195 0:42 1 128 0:40
Kapital^ 607 0:22 362 0:15 200 0:07

Summa 27 424 9:83 29 024 10:28 30 057 10:61

1) Vid beräkning av antalet medelportioner (dpM) har hänsyn tagits till 
följande:

1. Antal inskrivna elever
2. Ätande lärare, personal och övriga
3. Genomsnittlig frånvaro (schablon): 10 procent.
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4. Lågstadieelev = 0,66 dpM 
Mellanstadieelev = 1,0 dpM 
Högstadieelev = 1,33 dpM 
Gymnasieelev = 1,5 dpM 
Lärare, personal = 1,5 dpM.

2) Avser förbrukningsartiklar, kostersättning, underhåll av maskiner 
m m.

3) Avser avskrivningar för maskiner. Redovisas som helhet ej på 
skolmåltiderna.

Med hänsyn till olika kategorier av ätande och frånvaron blir således 

antalet genomsnittsportioner (dpM) 2 828 000 för 1986/87.

I kommunen finns 160 anställda i skolmåltiderna för administration, 
produktion och servering. Detta motsvarar 829.75 timmar per dag eller 
3.13 min/dpM eller 3.25 min/inskriven elev 1986. Inför 1987 har man 
avsatt ca 30 000 kr för utbildning av skolmåltidspersonal. Detta motsvarar 
då ca 188 kr/anställd och år.

För de tre skolor som ingår i denna studie, nämligen Norrhed, Fredriksdal 
och Wieselgrensskolan, har köks- och matsalsfunktionerna studerats. På 
bilaga 5 presenteras dessa fakta.

Personaltätheten vid de olika skolorna framgår av följande tabell. 

Tabell 61. Personaltäthet min/ätande elev.

Norrhedsskolan 2,9
Fredriksdalsskolan 2,5
Wieselgrensskolan 2,1
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Analys och konsekvenser för den ekonomiska planeringen

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

Målsättningen

Den nuvarande målbeskrivningen är inte tillräckligt fullständig. Där 
saknas bl a riktlinjer för:

vilka baskomponenter som bör ingå

möjlighet till valfrihet (alternativa rätter, bröd och dryck) 

typ av serveringssystem 

när maten bör serveras

hur konsumtionsuppföljning skall ske (hur barnen faktiskt äter) 

på vilket sätt skolmåltiden kan göras som en del av utbildningen 

miljöfrågorna.

I övrigt innehåller målbeskrivningen allmänna formuleringar om matens 
betydelse, energi- och näringsintag m m. Målbeskrivningen borde 
formaliseras skriftligt och göras mera entydig samt förankras i full
mäktige. Målbeskrivningen är betydelsefull för vilka ekonomiska resurser 
som erfordras och hur skolmåltiderna skall fungera.

Uppföljning

Då ingen konsumtionsuppföljning sker vet man inte hur och vad eleverna 
äter och huruvida man uppfyller målsättningen. Riktlinjerna med en 
tredjedel av energi- och näringsbehovet förblir teori utan praktisk för-
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ankring. Att enbart föra statistik över antalet ätande ger bara besked om 
vilka elever som besöker matsalarna inte vad de faktiskt konsumerar eller 
vad de anser om sin måltidssituation. Avsaknaden av konsumtionsuppfölj- 
ning skapar också problem för kostnadsberäkningarna (budget och 
redovisning).

Ansvar och medbestämmande

Ansvaret för skolmåltiderna är centraliserat både vad gäller administra
tion (planering, kostnader) och i viss mån produktionen. Detta medför att 
man ute på skolorna känner sig främmande för skolmaten och menar att 
man inte kan påverka situationen i någon nämnvärd omfattning. Rektor 
känner inte ansvar för maten på samma sätt som för övriga aktiviteter. 
Skolmåltidspersonalen känner sig utanför skolans väarld som domineras av 
pedagogiska frågor. Ett meningsfullt elevinflytande (demokrati) föreligger 
knappast med matsedlar som görs upp för hela terminer i taget.

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 får man ingen information om hur 
pass effektiv man är och man har inget instrument som kan öka 
personalens ansvar och motivation och därmed stimulera till ett ökat 
ekonomiskt tänkande.

Kostnaderna för skolmåltidsverksamheten beskrivs delvis av ovan 
redovisade tabell. Man redovisar inte alla kostnader varför man inte kan 
tala om självkostnader. Kostnader för el, vatten, värme, sophämtning, 
avskrivningar och ränta kontoförs inte på skolmåltiderna. Detta innebär 
att man saknar ca 10-13 procent av de totala kostnaderna, vilket har sin
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betydelse vid t ex debiteringar. För att åstadkomma en så rättvis 
kostnadsbild som möjligt har en komplettering gjorts enligt följande för 
1986.

1986 års utfall (brutto) 2 828 000 dpM

Tabell 63. Bruttokostnader för skolmåltidsverksamheten 1986.

Kostnadsslag kkr kr/dpM Relativ 
andel %

Livsmedel 13 000 4:60 39

Löner 13 582 4:80 41

Transporter 885 0:31 1

Förbrukningsmatr. m m 1 195 0:42 4

El, vatten, värme m m 1 440 0:51 5

Kapital 3 345 1:18 10

Summa 33 447 11:82

Kostnaden för el, vatten, värme m m har beräknats efter schablon 
(erfarenhetsvärde) med 0:31 kr/dpM.

Kapitalkostnaden för kök (ej matsalar) har beräknats efter erfarenhets- 
schablonen 10 procent av den totala måltidskostnaden vilket mosvarar ca 
3 345 000 kr/år.

Den av kommunen redovisade kostnaden per "portion" = elev är inget bra 
mått då man inte tar hänsyn till att eleven i olika åldrar äter olika 
mycket eller vad eleverna faktiskt äter när de är i skolmatsalarna 
(konsumtionsmönstret). Man vet således inte hur långt de ca 13,8 Mkr som 
lvismedlen kostade 1986, räckte för att nå målsättningen 30 procednt av 
energi- och näringsintaget per dag för eleverna. Enda sättet att få klarhet
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i detta är att göra konsumtionstudier, dvs mäta och väga det som eleverna 
äter varje dag under en given tidsperiod.

Den kostnadskompensation man fått till skolmaten för stigande livs
medelspriser under åren 1982-1986 kan jämföras med konsumentprisut
vecklingen för livsmedel (KPI-L) och inflationen (KPI).

Tabell 64. Anslagsökning jämfört med prisutvecklingen för livsmedel samt 
inflationen 1982-1986.

Anslagsökning KPI-L KPI
1982 17,1% 12,5% 8,6%
1983 17,4% 11,6% 8,9%
1984 0,2% 11,7% 8,0%
1985 9,8% 8,5% 7,4%
1986 3,3% 6,8% 4,2%

Hela perioden 52,8% 62,5% 42,9%

För 1987 hade man budgeterat +1,5 procent medan priserna steg med 5,1 
procent.

Att konsumentpriset på livsmedel stigit snabbare än inflationen beror 
delvis på minskade statliga subventioner. Skillnaderna mellan budgeterad 
och verklig kostnadsutveckling ieder ofta till rationaliseringar och 
tilläggsanslag. I Helsingborgs fall har man i genomsnitt fått relativt god 
kompensation för prisstegringarna vid själva budgeteringstillfället även 
om 1987 inte ser så bra ut.
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Jämförelser med övriga kommuner

Med utgångspunkt från den kartläggning av skolkostnader m m som utförs 
av drätselkontoret i Haninge kommun varje år (Haningeenkäten) kan vissa 
jämförelser göras med landet i övrigt. En sådan jämförelse kan dock inte 
ske reservationslöst. Från den enkät som ligger till grund för skolkost- 
naderna kan man dock erhålla de absoluta kostnaderna för skolmåltids- 
verksamheten i de flesta kommuner i Sverige. Sedan måste man ta hänsyn 
till följande:

Normering av portionsstorlek då en elev inte är lika med en "portion". 
Eleverna äter ju olika mycket beroende på ålder (studietillhörighet)

Kommunerna har olika sätt att redovisa antalet ätande på, nämligen:
- maximalt antal inskrivna elever
- genomsnittligt antal ätande elever beräknad efter en schablon
- genomsnittligt antal ätande elever beräknad efter faktisk närvaro 

(statistik)

Livsmedlen har olika beredningsgrader (beredd råvara, halv- och 
helfabrikat).

Konsumtionsmönstren varierar, dvs vad de elver faktiskt äter som är 
närvarande vid skolmåltiderna

Geografiska skillnader, olika typer av kök (centraliseringsgrad), 
kommunens storlek m m

Hur man beräknar sina kostnader och vilka kostnader som tas med.

För de två största kostnadsslagen livsmedel och löner kan således följande 
kostnader beräknas utifrån Haninge-rapporterna med hänsyn till portions
storlek, beräknad närvaro m m enligt ovan.
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Tabell 65. Beräknad 
riket.

kostnad för livsmedel och löner Helsingborg/Hela

Helsingborg Hela riket
kr/dpM kr/dpM

Livsmedel 4:60 4:83
Löner 4:80 5:85

Summa 9:40 10:68

Reservation således i första hand för elevernas konsumtionsmönster.

Till sist presenteras en faktaruta där för undersökningen intressanta 
variabler för Helsingborgs kommun kan jämföras med riket i övrigt.
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FAKTARUTA

Helsingborg - hela riket 1986

Helsingborg Hela riket

Allmänt

1. Folkmängd 106 300 8 370 0001

2. Skattesats 30:15 30:34

3. Arbetslöshet 3,9% 2,6%

4. Politisk majoritet (borgerligt) (s)

Skolmåltider

5. Antal ätande elever/dag 13 600 1 230 0002
O \

6. Antal kök 41 4 900’

7. Antal anställda 160
1Y*20 6601'

å. Bruttokos.nad3 4’ Per medelportion 10:28 11:21
(dpM) varav
. Livsmedel 4:60 4:83

. Löner 4:80 5:85

. Transporter 0:31 0:16

. Övrigt 0:42 0:37

4)9. Bruttokostnad per inskriven 1898 2 165
elev och år

3)10. Bruttokostnad ' i Mkr 29,0 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

I denna delrapport inom projektet Skolan och Kosten redovisas data och 
resultat från Helsingborgs kommun. Liknande kommunrapporter produce
ras för var och en av de i undersökningen deltagande 11 kommunerna. De 
samlade resultaten kommer att bearbetas och redovisas i en slutrapport.

Avsikten med det totala underlaget för undersökningen har varit att skapa 

förutsättningar för riksrepresentativa resultat avseende högstadieelever
nas måltidsvanor. Urvalet av skolor för deltagande har varit ett lokalt 
ansvar, dock med förbehållet att söka åstadkomma en lämplig represen
tation av kommunens högstadieskolor, dvs en variation avseende yttre och 
inre miljö. Den yttre miljön kan beskrivas i termer av upptagnings
områdets sociala struktur och bebyggelsekaraktär, den inre miljön avser i 
detta sammanhang främst typ av kök och därmed tillagningssystem och 
hantering av skolmaten, serveringsfunktioner och matsalsmiljön.

Även om verkligheten är betydligt mer mångfacetterad så representerar 
de tre deltagande skolorna: Fredriksdalsskolan, Norrhedsskolan och 
Wieselgrensskolan en variation av såväl yttre som inre miljö och 
förutsättningar i övrigt inom kommunen.

Insamlandet av data gjordes under tre veckor vårterminen 1987. En 
väsentlig del av datainsamlingen grundade sig på skolmatsedeln under 
undersökningsdagarna.

Terminsmatsedeln sammanställs av skolmåltidssektionen vid skolförvalt
ningen. Matsedelns utbud är detsamma, endast turordningen mellan 
rätterna växlar. En kontinuerlig förnyelse av utbudet sker varje kvartal. 
Elevernas bedömningar grundar sig på fyra veckors utbud.

Totalt deltog 173 högstadieelever. En genomsnittlig frånvaro på ca 23 
procent noterades och medförde därför att sammanlagt ca 635 lunchtill
fällen registrerades. Enligt elevernas egna skattningar av portionsstor- 
leken på dagens rätt framkom ett tämligen likartat mönster för varje
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skola, trots att maträtterna var olika. En sammanräkning visar nämligen 
att vid ca 55 procent av luncherna (oberoende av skola) åt eleverna en 
normal eller stor portion av huvudrätten. Vid 45 procent av luncherna 
(oberoende av skola) åt eleverna en liten portion (21 procent) eller ingen 
portion (24 procent).

Sett till enskilda dagar växlar portionsstorlekarna beroende på huvudrätt, 

så t ex kan noteras något större portioner för köttbullar och vårsoppa och 
mindre portioner för t ex stekt torsk och bayonneskinka.

Eleverna fick förutom portionsstorlek även bedöma smak och serverings- 
temperatur på varje enskild rätt. Här skiljer sig bedömningarna avsevärt 
mellan skolorna. En sammanräkning visar att mest positiva är Norrheds- 
skolans elever, där 71 procent uppger positiva smakupplevelser och 70 
procent är helt nöjda med matens temperatur. Vid Wieselgrensskolan var 
65 procent positiva till smaken och 70 procent var helt nöjda med 
temperaturen. För Fredriksdalsskolans elever är motsvarande siffror 57 
respektive 61 procent.

Vid drygt var fjärde skollunch (24 procent) uppgav eleverna att de 
lämnade mat, de åt alltså inte upp sin portion. Detta förekom i större 
utsträckning än i övrigt vid Wieselgrensskolan.

Eleverna fick även kommentera olika tillbehör som serveras till huvud
komponenten, främst potatis och sallader. Generellt upplevdes salladerna 
ha en hög kvalitet (85 procent). Den kokta potatisen fick endast positiva 
omdömen i 36 procent.

Smörgås och mjölk är tillbehör som serveras dagligen. Vid de undersökta 
lunchtillfällena konsumerade eleverna 0,3 smörgåsar i medeltal per 
måltid. Sett till enskilda skolor åt eleverna vid Norrhedsskolan mest 0,6 
smörgåsar, vid Wieselgrensskolan 0,3 smörgåsar. Konsumtionen av mjölk 
låg på totalt 1,6 dl per elev till skollunchen.
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Den tid som eleverna tog på sig för att äta skollunchen måste betecknas 
som minimal. Vid 30 procent av iunchtillfällena uppgav eleverna att de 
klarade av att äta inom 10 minuter. Det är särskilt elever vid 
Wieselgrensskolan som forcerar ätandet. Totalt äter 70 procent av 
eleverna sin lunch under en tidsperiod av 15 minuter.

När eleverna tillfrågades om sina lunchvanor generellt, inte bara utifrån 

undersökningsveckans stickprov, var det endast en dryg tredjedel (36 
procent) som uppgav att de har som en självklar vana att dagligen äta 
skollunchen. Övriga elever har mer eller mindre oregelbundna vanor. För 
nästan var femte elev återkommer överhoppen minst en gång per vecka.

De elever som uppgav regelbundna överhopp fick även ge exempel på hur 
de vanligen kompenserar en utebliven skollunch. I många fall begränsades 
överhoppet till lunchens huvudkomponent. Kompensation sker då genom 
att äta av det övriga utbudet t ex sallad + mjölk, eller enbart smörgås 
och/eller mjölk. Uteblir man helt från skolmatsalen är det vanligaste 
alternativet att söka sig hem och äta något i hemmet. Andra elever kan 
klara sig på frukt (ofta flickor), åter andra kan äta vid ett gatukök. Vissa 
elever klarar sig på enbart godis (3 svar) medan några uppger att de kan 
avstå helt från någon form av intag (22 svar). Att avstå helt från all 
förtäring förekommer oftare bland flickorna än bland pojkarna.

Avsikten med konsumtionsstudien bland högstadieeleverna var att om 
möjligt kunna ge en total bild av ungdomarnas konsumtionsmönster, dvs 
även utanför skollunchen. Data samlades därför dels via lunchenkäterna 
(frågor om morgonmålet) dels via måltidsdagböckerna (alla intag efter 
skolan samt på helgen). Databearbetningen har hittills begränsats till 
gruppnivå och ännu ej utförts på individnivå. Svarsprocenten på 
måltidsdagböckerna ligger på 62 procent, medan lunchenkäterna, som fick 
besvaras på lektionstid har en svarsprocent på närmare 77 procent. Dessa 
förhållanden måste beaktas, slutsatser i nuvarande skede kan bara göras 
på gruppnivå, ej på individnivå. Resultaten har dock ett generellt intresse.
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Så t ex kan frukostvanorna belysas ganska väl. Här finns nämligen 
information på liknande sätt som för portionsstorleken vid skollunchen då 
eleverna själva fick bedöma storleken på frukostmålet som: stort, normalt, 
litet eller inget alls. Även innehållet i frukosten kunde noteras. Av 
resultaten framgår bl a att 68 procent av eleverna åt ett fullständigt 
morgonmål (normalt + stort). Drygt 2k procent åt ett litet morgonmål. 
"Inget alls", dvs överhopp, noterades vid ca 8 procent av tillfällena.

En bidragande orsak till oregelbundna/bristfälliga frukostvanor kan vara 
att så många ungdomar får ansvara för detta mål på egen hand i och med 
att de vuxna ofta lämnar hemmet tidigare än ungdomarna på morgonen.

Eleverna själva anger tidsbrist som vanligaste orsaken till överhopp av 
morgonmål. Flertalet elever i undersökningen bor inom gång/cykelavstånd 
från skolan, endast ett fåtal har busstider att passa.

När ungdomarna återvänder hem efter skolans slut är det vanligen innan 
de vuxna har hunnit återvända från sina arbetsplatser. Därför får många 
ungdomar klara matfrågan på egen hand även då. Den första måltiden 
hemma efter skolan har ofta karaktären av lättare mellanmål för att 
snabbt stilla deras hunger.

Det är emellertid inte en självklarhet för alla att äta ett lagat 
middagsmål i hemmet under tiden från skolans slut och fram till kvällen. 
Bland de elever som lämnade in måltidsdagboken förekommer ett lagat 
middagsmål på vardagar till ca 77 procent. Övriga äter småmål som 
filmjölksmål, smörgåsmål och liknande. Detta förhållande bekräftas också 
genom föräldrarna, av vilka ett flertal menar att huvudmålet för dagen är 
det mål som man intar vid lunchtid på arbetsplatsen. Ett lagat mål per 
dag är tillräckligt, därför kan matlagningen hemma på vardagar begränsas 
till enklare och lättare måltider. Vissa föräldrar är dock väl medvetna om 
att deras barn äter dåligt av skolmaten och ser det därför som självklart 
att laga ett middagsmål i varje fall till barnen. Det finns emellertid 
många hinder för att samla alla till gemensamma måltider regelbundet i 
hemmet på vardagar. Man nämner t ex de vuxnas obekväma arbetstider,
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och de ofta mycket omfattande fritidsengagemangen, som framför allt 
gäller barnen men till en del även de vuxna.

Matvanor och måltidsordning under lediga dagar vid lördag-söndag skiljer 
sig avsevärt från skoldagar/arbetsdagar. Främst är det tiderna som blir 
annorlunda. Måltiderna sprids över dagen utan geomgående mönster som 
på vardagar. Frukosten äts senare eller utgår helt. Middagen/huvudmålet 

äts relativt tidigt.

Jämfört med vardagarna så förekommer vid helgerna i större utsträckning 
helt kött, grönsaker och frukt liksom fler rätter, särskilt efterrätter. I 
övrigt förekommer onyttiga småmål i stor omfattning under helgerna. Man 
kan notera ett ökat deltagande i matlagningsarbetet hemma under 
helgerna, särskilt bland flickorna. Det gäller dock inte genomgående. 
Måltider med vuxenkontakter förekommer i större utsträckning under 
helgen än på vardagar (63 respektive 49 procent).

Skolmåltiden som del i verkssamheten under skoldagen har inom 
undersökningens ram kommenterats dels av personalen inom varje 
skolenhet, dels av ansvariga på kommunnivå. Ingen ifrågasätter skolmål
tiden som ett självklart inslag under skoldagen. Formerna, ansvarsfördel
ningen och förutsättningarna i övrigt kan givetvis diskuteras och åtgärdas 
på olika sätt. Matsedlarna är ständigt föremål för omvärderingar dels ur 
rent ekonomiska aspekter dels för att anpassas till ändrade kostvanor och 
betingelser i övrigt i familj och samhälle. Ett omfattande arbete läggs nu 
på att få fram matsedlar som fyller kraven på variation inom de 
ekonomiska ramar som beslutats.

Nästan undantagslöst anser de vuxna från olika personalgrupper som 
tillfrågades lokalt ute på skolorna (måltidspersonal, lärare, skolhälsovård) 
att matsedeln, dvs utbudet vid skollunchen håller en god kvalitet, många 
äter själva med god aptit! Trots ekonomiska åtstramningar, som medfört 
en minskning av t ex helt kött och frukt, så lyckas man ändå från 
kommunen att hålla en förvånansvärt bra standard på maten.
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Att eleverna inte alltid äter tillfredsställande har de vuxna olika 
förklaringar till. Dels är barn betydligt mer avvaktande än vuxna när det 
gäller nyheter på matsedeln, de vill helst känna igen och återse pålitliga 
favoriträtter som köttbullar och pannkaka, (nya rätter bör de få chans att 
pröva en liten portion av hellre än att hoppa över helt). Dels är det 
många barn och ungdomar som saknar traditioner hemifrån att äta 
varierat och de har därför svårare att acceptera skolmaten. Man 
misstänker även att det förekommer att de vuxna i hemmiljön underblåser 
med egna omdömen om skolmaten.

Ett fenomen som särskilt måltidspersonalen brukar efara är det starka 
kamrattryck som ofta gör sig gällande. Starka elever, som vågar ge 
uttryck för sitt missnöje genom att avstå från maten, påverkar kamraterna 
så att de faller undan och tackar nej även om de egentligen skulle vilja ha 
en portion.

Hushållslärarna, som kommer eleverna nära i måltidssituationer även inom 
undervisningen i hemkunskap, pekar på skillnaderna mellan flickor och 
pojkar i högstadieåldrarna. De vill särskilt framhålla att flickorna ofta har 
en utsatt situation som gör att de äter dåligt. Många flickor påverkas 
nämligen i de tidiga tonåren av en mängd förväntningar som kan resultera 
i bl a en förvänd syn på mat och missriktade bantningsförsök. För alla 
ungdomar gäller också att de utsätts för ett enormt kommersiellt tryck 
från det omgivande samhället. I närheten av samtliga skolor finns 
tillgången (det kommersiella utbudet) i omedelbar anslutning, ett överflöd 
som tilltalar och lockar ungdomarna.

Ett allvarligt problem som samtliga intervjuade vuxna återkommer till är 
den inbyggda stressen på högstadiet. En stress som kännetecknar all 
verksamhet och inte minst ätandet vid skollunchen. Till bilden hör då 
köproblemen. I de köer, som tycks ofrånkomliga, uppstår nästan 
undantagslöst oro och bråk. Har eleverna tvingats stå länge i en matkö är 
det sedan mycket svårt att koppla av och ta god tid på sig vid måltiden. 
Maten åker in med väldig fart och så rusar man ut igen för att hinna få en 
rast innan lektionerna startar. En slags ond cirkel uppstår i denna tidsjakt.
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Lunchrasten ska ju räcka till mer än att bara äta anser de flesta eleverna. 
En allmän uppfattning bland de vuxna är att just köproblemen gör att 
vissa elever föredrar att åka hem och äta i stället. De har svårt att klara 
av den pressande utsattheten i matkön.

En god matmiljö är en förutsättning för trivsel och matlust. Tyvärr 
kännetecknas elevernas måltidsmiljö alltför ofta av buller, stress och oro.

Från skolhälsovården men även från måltidspersonalen återkommer man 
till schemaläggningen. Schemat borde i större utsträckning ta som 
utgångspunkt elevernas lunchtid, som inte borde läggas tidigare än kl. 
11.00 för högstadieeleverna. Man ser det som en fråga om god planering 
med elevens bästa i centrum. Även om det kan vara svårt att schemalägga 
lunchen efter liknande modell som prövas vid låg- och mellanstadier så 
borde något liknande kunna fungera även på högstadiet. En väl tilltagen 
rast för rekreation måste givetvis finnas för alla.

Ett speciellt problem med skolmåltiden är det faktum att den ingår som 
en del av skoldagen utan att direkt regleras av skollag eller skolstadga. 
Läroplanen förutsätter dock att eleverna äter en måltid under varje 
skoldag, även om den måltiden inte är obligatorisk på samma sätt som 
undervisningen. Skolmåltiden kan dock ses som en pedagogisk resurs som 
rätt utnyttjad ger en värdefull social dimension med naturliga vuxen
kontakter. Därtill en fostran till goda måltidsvanor, kunskaper om 
samband mellan kost och hälsa, matkultur m m.

Ansvaret för skolmåltidsverksamheten ligger traditionellt på kommunen 
som svarar för att numera alla elever vid samtliga grund- och gymnasie
skolor erbjuds ett lagat huvudmål vid lunchtid varje skoldag. Den enskilda 
skolenheten har vanligen inget direkt inflytande över verksamheten, 
måltidspersonalen är direkt underställd skolmåltidssektionen på kommun
nivå. Ursprungligen lagades skolmaten i tillagningskök, ofta av primitiv 
karaktär, vid varje skolenhet. En generell tendens under 1960 och 1970- 
talen var att rationalisera verksamheten, att satsa på ett fåtal 
välutrustade centralkök som lagade mat i stora kvantiteter för distri-
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bution till olika skolenheter. Vid dessa skolor utrustades köken enbart för 
mottagning av färdiglagad eller industriellt förberedd mat. Personalens 
uppgifter kunde begränsas till potatiskokning och eventuellt råkosttill- 
verkning samt varmhållning och servering. På många håll, inte minst inom 
Helsingborgs kommun har man kunnat konstatera svagheter med en alltför 
långt gående rationalisering.

En positiv effekt av en decentralisering kunde vara ett ökat ansvar och en 
ökad delaktighet bland eleverna. Möjligheterna att integrera skolmåltids- 
verksamheten med övrig verksamhet i skolan dvs med undervisningen 
skulle bli mer självklara. Hemkunskapsundervisningen kunde i en viss 
omfattning planeras i samverkan med skolmåltiderna och därmed ges en 
större genomslagskraft. Den form av närprao som tillämpas i vissa skolor 
där eleverna får assistera vid skolmåltiden brukar också utvärderas 
positivt av alla inblandade. Inte minst brukar eleverna få en ökad 
förståelse för måltidspersonalens arbetsvillkor.

Elevernas egna synpunkter på önskvärda förändringar inom nuvarande 
organisation innefattar just deras eget engagemang i verksamheten. Bland 
deras prioriteringar finns även tvårättssystemet, dvs möjligheten att välja 
bland två olika huvudrätter, samt tillgång till ett reservmål av lättare 
karaktär, ungefär av typen Oslofrukost.

Eleverna är också mycket angelägna om att verksamheten blir lokalt 
förankrad och sker i mindre skala och att matsalsmiljön är mysig och 
trivsam att vistas i.

Lärarnas medverkan i skolmåltiden visar sig oftast i måltidsvaktssystemet 
som tillämpas på de flesta högstadieskolorna. Ett önskemål är givetvis att 
slippa tala om vaktfunktion och i stället kunna se lärarnas medverkan som 
en naturlig och självklar vuxenkontakt för ungdomarna vid måltiden. Det 
är särskilt angeläget mot bakgrunden att gemensamma måltider i hemmen 
för barn och vuxna blir alltmer sporadiska och inte ens är självklara under 
helgerna.
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Föräldrarnas roll är central när det gäller fostran till goda matvanor. 

Skolans roll i skolmåltidsverksamheten är dock något oklar fastän man 

anser sig ha ansvar för hela skoldagen.

Den vagt formulerade målbeskrivningen, med tonvikt på att måltiden skall 

bestå av ett fullvärdigt mål mat som skall ge eleven 1/3 av energi- och 

näringsbehovet, används i första hand i budgetsammanhang. Någon 

uppföljning huruvida man uppfyller målsättningen görs inte. Detta kan 

medföra att man ute på skolorna har en bristfällig uppfattning om vad 

syftet med skolmat egentligen är.

De insatser som man från skolansvarigas håll vill satsa på är framför allt 

att:

- få eleverna att äta mer

att få bort stressen vid ätandet 

att minska bullret i matsalarna

att kunna erbjuda mer grönsaker och alternativa rätter 

att få rusta upp matsalarna

Skolornas kök och matsalar är av skiftande standard både till funktion och 

miljö. Förbättringar kan dock alltid göras för att förbättra arbetsmiljön, 

öka trevnaden och stimulera eleverna att äta bra. Framför allt bör det 

kunna bli så pass trivsamt att även lärarna kan tänka sig att äta i samma 

matsal.

Här följer slutligen några sammanfattande synpunkter på de undersökta 

skolornas matsalar med åtgärdsförslag:

Viktigt med bra dagsljusinsläpp och en kombinerad belysning (lysrör + 

vanlig armatur). Matsalarna är relativt mörka

Möblering och utsmyckning kan göras bättre. Framför allt möblerna är 

trista och obekväma. Kan vara en orsak till att man inte sitter och 

äter (ca 10 min) särskilt länge
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Trots att samtliga matsalar hade ljudabsorbenter i tak så var 
ljudnivåerna ofta höga. Detta problem bör man studera noggrannare 
och se vad som kan göras

Flödena korsar varandra runt bardiskar och andra stationer. Modeller 
för självtagning fullt ut och inlämning och självsortering av disk direkt 
in till diskrummet bör utvecklas

Bardiskarna välutrustade. Viktigt med riktiga värmerier och värme
skåp (varmhållningsmöjligheter)

Maten börjar serveras relativt tidigt, redan kl. 10.50. Detta skapar 
problem dels för de elever som ätit en bra frukost, dels för dem som 
har långa skoldagar (de flesta). Man har flera matlag, men disciplinen 
är ibland dålig (vems ansvar?). Detta orsakar onödiga toppar vilket 
ger upphov till köer, stress och ont om plats.

Vuxennärvaron på högstadiet består ofta av vaktande lärare. Detta 
bidrager knappast till en avspänd och trivsam atmosfär. Ändamåls
enliga matsalar där alla gäster kan äta tillsammans är en bra början 
då det gäller den matkulturella fostran av dagens generation.
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LUNCHENKÄT

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

Namn: ................................................................................ .

Födelseår: ..........................................................................

Klass: ................................................................................ .

Skola: ................................................................................ .

1. Vilken veckodag är det i dag?

f~~| måndag
□ tisdag 

onsdag
[~~1 torsdag
□ fredag

2. Vilken maträtt serverades i dag på skollunchen?

3. Äter Du specialkost på skollunchen? (t ex diabeteskost, glutenfri kost 
eller liknande)

□ ja, jag äter:

□ nei
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4. Åt Du något vid skollunchen i dag?

□ 3a
□ Nej

Om du svarar nej, fortsätt med fråga 18

5. Hur mycket åt Du av lunchrätten i dag?

□ en stor portion 
fl en normal portion
□ en liten portion 
f~~t inget alls

6. Åt Du något bröd med eller utan smör/margarin vid skollunchen? 
(skrix/ antal)

Antal skivor bröd Antal skivor bröd
med smör/margarin utan smör/margarin

Q 3a, jag åt ............................. ..............................
Q Nej, jag åt inget bröd

7. Vad drack Du vid skollunchen? Antal glas

□ mjölk ...............
□ vatten ...............
□ lingon/bordsdricka ...............
| 1 inget alls

8. Om det serverades potatis - hur många åt Du?

......... st

9. Om det serverades spagetti/makaroner/ris - hur stor portion åt Du?

□ stor
| ) normal 
| } liten 
| | inget alls
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10. Om Du svarat att Du inte åt lunchrätten på fråga 4, vad var då 
anledningen till att Du inte åt i dag?
(Flera alternativ kan förekomma)

| 1 jag är inte van vid den mat som serverades 
| | jag tyckte inte om maten 
| | 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 
| ) jag hade ätit mat på hemkunskapen 
| | jag hade ätit mat på tillvalet
| ) annat skäl, nämligen: ...................................................................

11. Du som inte åt lunchrätten idag - gjorde Du något för att 
ersätta/kompensera detta?

I | Ja, jag köpte en hamburgare/korv 

| | Ja, jag köpte ostkrokar/chips 

| | Ja, jag köpte glass/godis 
| | Ja, jag åt hemma
□ Nej, jag åt ingenting
| | Jag åt annat, nämligen:................................................................

12. Hur tyckte Du att lunchrätten smakade i dag?

| | Mycket bra

□ Bra
| | Ganska bra 
[ | Varken bra eller dåligt 
| 1 Ganska dåligt

□ Dåligt
| | Mycket dåligt
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13. Hur tyckte Du att serveringstemperaturen var på lunchrätten i dag?

1 | Mycket bra

D Bra
| 1 Ganska bra
[~~| Varken bra eller dålig
[~~| Ganska dålig

D Dåligt
fl Mycket dålig

14. Lämnade Du någon mat i dag?

f~~I ja, jag lämnade.................... .........................................................

fl nej, jag lämnade inget

15. Om Du lämnade mat - varför gjorde Du detta?
(Flera alternativ kan förekomma)

n jag var mätt
fl nnaten var dålig/inte god
| | jag tog/serverades för mycket
I | lunchtiden var för kort - jag hann inte
| | jag blev stressad av andra i matsalen
| | annat skäl, nämligen: ...................................................................

16. Om Du åt upp all Din mat - varför gjorde Du det? 
(Flera alternativ kan förekomma)

| | maten var god
□ jag var.hungrig
| | för att bli mätt
n jag tycker inte om att lämna mat
P~{ jag känner mig tvingad att äta upp allt
f~| jag vet att jag behöver maten för att må bra
| | annat skäl, nämligen: ...............................................
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17. Under hur lång tid satt Du vid bordet och åt Din skollunch i dag?

I 1 Mindre än 5 minuter 

□ M ellan 6-10 minuter 
| | Mellan 11 -15 minuter
1 | Mellan 16-20 minuter
| 1 Mellan 21-25 minuter
| | Mellan 26-30 minuter

18. Åt Du någon frukost i dag?

I 1 3a, jag åt en liten frukost
I | 3a, jag åt en normal frukost
I I 3a, jag ät en stor frukost
I I Nej, jag var inte hungrig 

I | Nej, jag hann inte
I 1 Annat skäl, nämligen:...................................................................

19. Vad åt Du till frukost i dag?
(kryssa för i alla rutor som stämmer för Dig i dag)

I 1 fil/youghurt 
| | flingor/miisli

□ m)ölk
□ gröt med mjölk

□ välling

□ ä8S
□ fruktsoppa/nyponsoppa 
I 1 kräm med mjölk
| | frukt 
| | juice 
n saft/nektar
□ annat, nämligen: ....... .

□ te
□ mjölkchoklad 
fl kaffe
□ bröd + smör/ 

margarin

□ ost
I I korv
□ leverpastej 
n gurka/paprika
□ marmelad
□ sylt 
|~1 bullar
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20. Med vem/vilka personer åt Du frukosten i dag?

j | jag åt ensam
| | jag åt tillsammans enbart med syskon/kompis
| | jag åt tillsammans med minst en vuxen person (t ex 

mamma, pappa, mormor)

21. Åt Du något mellan frukosten och lunchen?

O Nej

Q 3a, glass 
I I 3a, godis 
□ 3a frukt 
I | 3a, bulle/kaka
I | 3a, tuggummi
I I 3a, måltiden i hemkunskapen/tillvalet
I | Annat, nämligen: .....................................................................

22. Ungefär vid vilken tid somnade Du igår kväll?.............................
Ungefär vid vilken tid vaknade Du i morse?...................................

23. Hur blev Du bemött av måltidspersonalen på skolan i dag?

I | Mycket bra 
Q Bra
I I Varken bra eller dåligt

Q Dåligt

f~] Mycket dåligt

24. Hur var ljudnivån i skolmatsalen i dag?

I I Mycket störande 

I I Störande 
I | Något störande 
I 1 Inte alls störande
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25. Hur var matkön i dag?

[~1 Mycket lång 
I I Ganska lång 
I I Obetydlig 
n Ingen kö alls

26. Åt några lärare eller andra vuxna med er?

□ 3a
□ Nej
I I Vet ej

27. Hur trivdes Du i matsalen i dag?

I | Mycket bra
□ Bra
I I Varken bra eller dåligt
n Dåligt
n Mycket dåligt

28. Hur var temperaturen på mjölken?

□ Lagom
□ För varm
□ För kall
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ENKÄT TILL ELEVER

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

1. Namn: .................-.......................................................................

9Födelseår: ..................................... ............................................

11 Q jag är uppvuxen i Sverige
| | jag är uppvuxen i annat land, nämligen:..................

2. Hur många vuxna bor Du tillsammans med i Din familj?

12 Q en vuxen
□ två vuxna
□ annan, nämligen: ......................................................

3. Ungefär hur långt har Du till skolan?

11 2 3 Q några hundra meter
| | ungefär 1-2 km
| ) ungefär 2-3 km
I | ungefär 3-5 km
□ mer än 5 km
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4. Hur färdas Du vanligtvis till skolan?

i** f i jag promenerar/cyklar
( 1 jag promenerar/cyklar + bil/buss/taxi 
T _ jag åker moped
I 1 jag färdas på annat sätt, nämligen: ......

5. Ungefär hur lång tid tar det för Dig att komma hemifrån och till 
skolan?

15 f! mindre än 5 min 
1 1 5-10 min
I 10-15 min 

i 15-20 min 
( : 20-25 min
i 25-30 min 

f . mer än 30 min

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

1 6 ( ] jag äter skollunchen varje dag som jag är i skolan

[ i jag hoppar över skollunchen någon* gång ibland (minst 1-2 
“ J gånger/månad)
[ j jag hoppar över skollunchen ganska ofta (minst 1-2 gång

er/vecka)
( ' jag hoppar över skollunchen ofta (minst 3-4 gånger/vecka' 
(_I jag äter aldrig skollunchen
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7. De tillfällen som Du hoppar över lunchrätten, vad äter/dricker Du i 
stället?
(Flera alternativ Ur ttinkbara)

17 i. i enbart smörgås
1 8 □ enbart mjölk
19 D smörgås och mjölk
20 □ ingenting
2 1 D äter hemma
22 □ hamburgare
2 3 □ godis
24 U frukt
2 5 N annat, nämligen: ...

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

26 □ jag äter först ett mellanmål och senare ett lagat middagsmål
I I jag äter ett lagat middagsmål och sedan inget mer

f 1 jag äter först ett lagat middagsmål och senare på kvällen 
ett lätt mål

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

r | jag äter två lätta mål, ett efter skolan och ett senare på 
kvällen

f | jag äter först ett mellanmål, senare ett lagat middagsmål 
och sist ett kvällsmål (fika)

( J jag äter annat, nämligen:........................................................... .......

9. Hur ofta äter Du efter skolan tillsammans med övriga familjen?

27 L ] varje dag
f 1 ofta (ungefär 3-4 dagar/vecka)
C--1 ibland (ungefär 1-2 dagar/vecka)

LJ nästan aldrig (2-3 gånger/månad) 
f > aldrig

( annat, nämligen: .................................................................................
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10. När Du äter tillsammans med övriga familjen hur upplever Du mål
tiderna?

28 1 .! Det är för det mesta sköna och trivsamma stunder
[' 1 Varierande - ibland skönt och trivsamt, ibland tråkigt och 

besvärligt
□ Det är mest tråkigt och besvärligt 
[ ] Det gäller mest att få något i sig
( _ Annan åsikt, nämligen: ............................................................

11. Brukar Du delta i matlagningsarbetet hemma?

29 f ! ja, jag brukar hjälpa till varje dag
( i ja, jag brukar ofta hjälpa till (ungefär 3-4 dagar/vecka) 
Li ja, jag hjälper till ibland (ungefär 1-2 dagar/vecka) 
f J ja, men mycket sällan (1-2 dagar/mån)
C- 1 nej, jag deltar aldrig
f - annat, nämligen:.....................................................................

12. När Du hjälper till hemma vid måltiderna - vad brukar Du då göra? 
(Flera alternativ itr tänkbara)

3 0 (1 jag brukar handla/göra inköp
3 1 M jag brukar laga mat
3 2 L„ jag brukar duka/servera
33 (i jag brukar diska/ta ur och stoppa i diskmaskin
34 , annat, nämligen: ...................................................................... •
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13. Skulle Du vilja delta mer i matlagningsarbetet hemma än vad Du för 
närvarande gör?

3 S r:
L
□
□
n
□
□

ja, men jag hinner inte på grund av andra aktiviteter 
ja, men jag kan for Lite om matlagning 
ja, om jag fick roligare arbetsuppgifter 
vet inte

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

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

36 

3 7

38

39 

90 

9 1

Ü 
□ 
[ J 
□

av mamma och/eller pappa 
av syskon
har lärt mig själv genom bl a kokböcker 
i förskolan

i skolan (på hemkunskapen)
på annat sätt, nämligen:................................

I *>. I vilka skolämnen har Du fått undervisning och kunskaper om kostens 
betydelse för hälsan?
(Flera alternativ är tänkbara)

Högstadiet

**2 (. ] hemkunskap
■*5 ! ) idrott
98 ! ] no (biologi, 

kemi, fysik

Mellanstadiet 

1,3 l.J hemkunskap
■»e L! oä

Lågstadiet

**•* f 1 hemkunskap 

“7 ( ! OÄ
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16. Vilka av nedanstående områden skulle Du behöva mera kunskaper i? 
(Flera alternativ dr tänkbara)

'»9 (...) Hur man lagar mat
50 n Hur man bakar
5 l n Hur man planerar inköp
52 n Varför viss mat är bra för min hälsa
5 3 LJ Vad som påverkar matens kvalité
5 4 n Hur skolmaten är tillagad

17. Vad tycker Du om omfattningen av kostundervisningen det här skol
året?

5 5 LJ jag skulle vilja ha mer kostundervisning
u jag tycker att det är tillräckligt som det är
(_jag skulle vilja ha mindre kostundervisning
[_ vet inte

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

56 (J ja - det finns vissa skillnader 
LJ 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

19. Om Du tycker att det finns skillnader under lördagar-söndagar 
jämfört med de övriga veckodagarna, på vilket sätt skiljer det sig? 
(Flera alternativ är tänkbara)

5 7 f j Frukost och lunch slås ihop 64 Deltar i matlagningen
5 8 1 1 Lunch och middag slås ihop 6 5 f '1 Äter ej någon speciell 

lunch eller middag
59 ( J Godare mat - äter mera 66 L Äter totalt mindre
6 0 f ! Mer smäätande 67 □ Har mer matro - umgås 

med familjen/vänner
6 1 f Mer godis 6 6 □ Äter inte något lagat 

mål mat
6 2 1 Fikar mer 69 f.j Tidigare middag
63 f ! Annat, nämligen:
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20. Ungefär hur mycket dricker Du av följande kalla drycker per dag?

dl

f 1 vatten ...... 70

i 1 juice

( lättmjölk (0,5%)

( mellanmjölk (1%)
(" standardmjölk (3%)

1— annat, .......................

21. Röker Du?

s f. Nej
(. Ja,

c:
r:
i ;
n

22. Snusar Du?

e n ja

f J nej

jag röker ungefär

_lt_

_»l_

mer än

I- 5 cigaretter/dag 

6-10

II- 15 

16-20

20 cigaretter/dag

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

f jag rör mig mer än flertalet av mina jämnåriga (tränar regel- 
7 I bundet)

[H jag rör mig mer än flertalet av mina jämnåriga (men tränar 
inte regelbundet)

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

(_ I jag rör mig något mindre än flertalet av mina jämnåriga

□ annat:
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24. Skatta Din fysiska prestationsförmåga jämfört med jämnåriga av 
samma kön. (Sätt ett kryss på linjen här nedan där Du tycker att du 
befinner Dig)l

8
i_____________________________________________________________________________________________________________ i

väldigt
mycket
sämre

väldigt
mycket
bättre

25. Skatta Ditt allmänna välbefinnande jämfört med jämnåriga. (Sätt ett 
kryss på linjen här nedan där Du tycker att du befinner Dig).'

väldigt
mycket
sämre

väldigt
mycket
bättre

26. Hur tycker du att matsalsmiljön är på Din skola?

10 [_J Mycket bra
t—- Bra
f ^ Varken bra eller dålig

[ J Dålig

( , Mycket dålig

27. Kryssa för det som Du tycker stämmer med matsalsmiljön på Din 
skola?

3a Nej

Ljudnivån är för hög C u 11

Tråkig utsmyckning c r: 1 2

För liten matsal D L. 1 3

För stor matsal □ L 1 4

Obekväma stolar/bord □ r 1 5

Snabba köer □ 0 16

Inte bullrigt □ 0 1 7

Trevlig/trivsam lokal 0 n 1 8

Fin stämning 0 □ 19

Rent och snyggt c □ 20

Annat, nämligen:
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28. När Du tycker att serveringen fungerar bra - vad är det då som är 
bra?
(Flera alternativ är tänkbara)

ZJ Q Det flyter bra utan köer

22 □ Det är tillräckligt med tid för att äta
23 O Temperaturen på maten är bra

24 Q Man får tillräckligt med mat

25 dl Man får backa om
2 6 □ Det är bra att få servera sig själv

29. När Du tycker att serveringen fungerar dåligt - vad är det då som inte 
är bra?
(Flera alternativ är tänkbara)

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 lite portion 

Man får inte ta två gånger av maten 

Man hinner inte koppla av

Annat skäl, nämligen: ......................................................................

27 □
28 □2s □
30 □
31 □
32 □
33 □

34 Q

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

Bra Ganska bra Dålig

Potatis 

Sallader

□ □ □ »n □ □ »
Kommentar:
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31. Här följer ett antal påståenden om tänkbara åtgärder för att 
förbättra skollunchen. Du kan antingen instämma i om Du tycker att 
det är bra eller inte instämma i om Du tycker det är dåligt 
Har Du inte någon speciell uppfattning kryssa för "vet ej".

BRA DÅLIGT VET E3
instäm- instäm
mer mer ej

* att varje klass har en bestämd
lunchtid dvs få äta på samma tid 1—1 [J 1 1 37
varje dag i veckan (t ex 11.30)

* att skollunchen inte serveras tidigare 
än kl. 11.00 □ □ □ 30

* att det ges information om maten som 
serveras. Vad den ger för näring, hur 
den är tillagad och vad den kostar

□

X att vi medverkar med synpunkter på 
skollunchen t ex på innehåll och ser
vering

□
* att eleverna får medverka och hjälpa 

till med t ex dukning och servering 
vid skollunchen

□

n

n

□ 39

□ HO

n hi

att det finns ett reservmål om man 
inte är så hungrig eller inte är för
tjust i den rätt som serveras. Reserv
mål kan vara t ex filmjölk, smörgås 
och råkost

att lärarna äter mer tillsammans med | | 
eleverna H

x- att det finns två maträtter att välja 
emellan □ n 4-

32. Kan Du ge något förslag på vad man skulle satsa på för att få 
skollunchen att bli så bra som möjligt?
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33. Nedan följer en förteckning över mat som serveras pä Din skola i 
Umeå kommun under denna vårtermin. Studera förteckningen och ge 
Ditt omdöme om vad Du tycker om maten, dvs de olika huvudrätternal 
Använd en 3-gradig skala så här:

BRA Jag gillar maten mycket bra och äter gärna. Jag tycker
att det är bra att den finns med och vill gärna ha den 
kvarl

GANSKA BRA 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 oftal

DÅLIGT 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 4 19-23 januari Bra Ganska Dåligt 
bra

Må Skinkrisotto m grönsaker, tomatsås färsk 
gurka

n □

Ti Potatisbullar, lingon, vitkål o tomatsallad, 
gräddfilsdress

□ □

On Korv Stroganoff, fullkornsris, kinakål m 
ärtor

□ n
To Färsbåge, löksky, potatis, majs, råbit n n
Fr Kött o grönsaksgryta, persilja, potatis, 

ättiksgurka
□ □

C 48 

L ’ 46

n 47
□ 48 

□ 49

Må

Ti
On
To
Fr

Vecka 5 26-30 januari

Pytt i panna, rödbetor alt ketchup, ost, 
vitkälssallad
Spagetti m köttfärssås, ketchup, råbit
Stekt fisk, gräddfilssås, råkost, potatis
Kyckling Marengo, ris, ärtor, sallad
Grahamsgrynsgröt, lingon, mjukt bröd, 
pålägg, frukt

□
□
n
□
□

□ (j 50

□ □ 51

□ u 52
□ □ 53

□ □ -
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Vecka 6 2-6 februari Bra Ganska
bra

Dåligt

Må STUDIEDAG 55

Ti Palt, lingon, smör, rårivna morötter □ □ □ 56

On Grönsakssoppa m köttfärs, mjukt bröd, 
messmör, frukt

□ □ □ 57

To Köttbullar, makaroner, ketchup, sallad 
m paprika

□ □ U 58

Fr Chili con carne, ris, källarfranska, 
sallad m äpple

□ □ □ 59

Vecka 7 9-13 februari

Må Blodpudding, lingon, vitkålssallad □ □ □ 6 0

Ti Senapspanerad falukorv, potatismos, 
ketchup, råkost m persilja □ □ □ 6 1

On Fläskkarré, sås, potatis, sallad m 
ananas, ättiksgurka □ □ C 62

To Fiskgryta m ägg, tomat o dill, 
potatis, gurka, mjukt bröd

□ □ □ 6 3

Fr Potatisgratäng m köttfärs o ostsås, 
sallad m majs

□ □ □ 64

Vecka 8 16-20 februari

Må Korv o grönsaksgryta m persilja, 
potatis, vitkål m ananas

□ n □ 6 5

Ti Pannkaka, pålägg, sylt, råkost □ □ □ 66

On Kokt höns, spansk sås, ris, sallad 
m gurka □ □ u 67

To Pannbiff, löksky, potatis, ättiksgurka, 
råbit □ □ □ 68

Fr Tonfisksås, ris, sallad m majs o ärtor

1--
--

1

LJ G LJ 69

Vecka 9 23-27 februari

Må Stekt frukostkorv, potatismos, ketchup/ 
senap, råkost

n [j □ 70

Ti Leverbiff, sås, potatis, vitkålssallad m 
lingon

□ n G 7 1

On Fiskpanett, gräddfilssås, citron, potatis, 
ärtor

□ □ □ 72

To Spagetti, köttfärssås, ketchup, morot □ □ G 7 3

Fr Risgrynsgröt, mjuk smörgås, pålägg, 
frukt □ c G 74
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Projektgruppen:

Berit Halling,
Tommy Jacobson 
Ulrika Larsson 
Gerhard Nordlund 
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ENKÄT TILL FÖRÄLDRAR 

Anvisningar:

2

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: ............................. .............................................................
Årskurs: ........................................................................................
Skola: ...........................................................................................

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

Personer:

Jag själv
Min samboende/maka/make 
Barn 1, äldsta barnet 
Barn 2, näst äldsta 
Barn 3, ... etc 
Barn 4 
Barn 5

annan hushållsmedlem

Född år Kvinna/ Man/ 
Flicka Pojke

— □ □
— □ □
— □ □
— D u

— □ D

D D

— □ D

— □ □
— □ □annan hushållsmedlem
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3. Åter någon i familjen specialkost?

□ 3a 
O Nej

Om ja, vem?..................................... .
Vilken kost? .....................................

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

n några hundra meter
□ 1/2-1 kilometer
□ 2-3 kilometer
□ 4-7 kilometer
fl mer än 8 kilometer

5. Hur ofta brukar Du handla livsmedel till hushållet?

□ dagligen
| | ungefär varannan dag
□ 2 gånger i veckan
□ l gång i veckan
I""! annat................................................................

6. Har Du tillgång till trädgård och/eller egna odlingsmöjligheter?

I""! Ja 
□ Nej



7. I vilken utsträckning är ni självhushållande vad gäller nedanstående 
produkter (t ex via egna odlingar, jakt, fiske)?

Allt eller Omkring Bara en Ingen
nästan allt hälften av mindre del ting
vi behöver, det vi be av det vi alls
mer än höver, ca behöver,
75% 50% mindre än 

25%

Potatis □ □ □ □
Grönsaker □ □ □ n
Frukt : ; □ [ J fJ
Bär U 0 n n
Fisk u n n
Kött n [ i u i

8. 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.

( Förvaringsmöjligheterna är helt tillfredsställande efter 
L.J våra behov

Förvaringsmöjligheterna är inte särskilt bra, vi skulle be- 
l J höva större och bättre

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

Kommentar: ............................................................................

9. Vem gör iordning frukost/morgonmål i Ditt hushåll?
(Kryssa för det alternativ som stämmer bäst i Ditt hushåll!)

[ ] En vuxen lagar praktiskt tagit alltid frukost 
f~l Vuxna och barn hjälps åt
□ Barnet/barnen lagar praktiskt taget alltid frukost
1.1 Vuxna och barn turas om
(Z3 Var och en gör sin egen frukost
P Vi gör på annat sätt, nämligen:..................................
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10. Vem lagar övriga måltider?
(Kryssa för det alternativ som stömmer bäst i Ditt hushålll)

£ J En vuxen lagar praktiskt taget alltid maten 
[ ] Vuxna och barn hjälps åt
l ] Barnet/barnen lagar praktiskt taget alltid maten
I ) Den som först kommer hem från skoian/jobbet - varierar 

' beroende på olika tider
l ] Var och en gör sin egen mat
£ ] Vi gör på annat sätt, nämligen:.............................................

11. Äter Du/Ni ett lagat mål mat tillsammans med barnen efter 
skolans/arbetsdagens slut?

I l Ja, vi äter alltid tillsammans
[ 1 Ja, 5-6 gånger i veckan
i ] Ja, 3-4 gånger i veckan
I 1 Ja, 1-2 gånger i veckan
n inte någon gång

12. När Ni inte äter ett lagat mål tillsammans med barnen efter 
arbetsdagen, vad beror det på? (Flera alternativ ffr tänkbara)

Middagsmat lagas, men det är svårt pga olika fritidsaktivi- 
[ | teter att samla alla till ett gemensamt mål
( 1 De vuxnas arbetstider/skiftesarbete
1 1 Middagsmat behövs inte, vi äter lättare mål i stället
[ ] Annan orsak, vad i så fall?.....................................................

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

[ ) Det är för det mesta sköna och trivsamma stunder
Varierande - ibland skönt och trivsamt, ibland bråkigt och 

I. J besvärligt
[ j Det är mest bråkigt och besvärligt 
[J Det gäller mest att få något i sig
LJ Annan åsikt, nämligen:...........................................................
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14. Har Ni minskat/ökat konsumtionen av mjölk i familjen de senaste 
åren?

CJ Nej, det är oförändrat

Cj 3a, vi har ökat därför att:.........................................................

| I
-1 3a, vi har minskat därför att:...................................................

15. Hur viktigt anser Du att följande är när Du/Ni bestämmer vad Ni skall 
äta efter skolan/jobbet?
(Markera vid alla påståendenl)

Mycket
viktigt

Ganska
viktigt

Varken
viktigt
eller
oviktigt

Ganska
oviktigt

Mycket
oviktigt

Att maten är lätt- 
lagad, snabb □ n □ □ r i
Att man är 
mättande □ □ □ ,1 i: i
Omväxling i kosten □ □ □ u
Matens kvalitet □ u J ! "1

1 J n
Att maten är billig ■-1l. < □ n r i i !
Vad som är billigt i 
butiken den dagen, 
extraerbjudanden

□ □ □ [ i c
Vad barnen ätit tidi
gare under dagen
Vad barnen tycker om

□
□

n . 
□

□
□

u
C 1

i: i
rj

Vad vi vuxna har 
ätit tidigare under 
dagen

□ □ □ □ 11
Vad vi vuxna tycker 
om □ □ □ □ (. J
Annat, vad? .........
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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? OBSI Gäller 
matsedlar! (veckomatsedlar). (Flera alternativ dr tänkbara)

L J Genom annonsering i lokaltidning 
[J Genom informationsblad från skolan 
LJ Via anslag i livsmedelsbutiken 
(. .1 Barnen berättar själva efteråt vad de ätit 

LJ Ingen information
I i Annat: ............................................................................................

17. I vilken utsträckning brukar Du utgå frän skoimatsedeln vid egen 
matplanering och egna matinköp?

( 1 Aldrig
U Ibland (1-2 dag/vecka)
□ Ofta (3-4 dag/vecka)

CJ 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?

Jag har fått en utförlig allmän information och 
känner väl till hur det fungerar inom vår kom- 

l J mun/ på skolan

Jag har fått viss allmän information och har vissa 
, kunskaper om hur det fungerar inom vår kommun/

L J på skolan

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

L J egna kontakter

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

LJ kommunen/på skolan

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

(J 3a 
CJ Nej

20. Hur bedömer Du kvaliteten på skolmaten i den skola där Ditt barn 
går?

O Mycket bra
□ Bra
D Mindre bra
□ Dålig 
Q Vet ej

21. Vad är orsaken till att kvaliteten på maten och/eller andra 
förhållanden i samband med skolmåltiden är mindre bra eller dåliga? 
(Flera alternativ Ur tänkbara!)

3a

Inte tillräckliga anslag O
Tillagningen sker i för stor skala Cj

Eleverna får mat som de inte gillar O
Eleverna får för lite mat O
Maten är för ensidig CJ
Maten serveras för tidigt på dagen Q
Varmrätterna är inte varma Q
3ag tycker att kvalitén och för- CJ
hållandena är bra
Annan orsak, nämligen:.................................

f: 
f ’ 
□ 
f ] 
□ 
[j 
□ 
C

Vet ej

u
u
(J 

(i 

f J

□

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

[_.] 3a, regelbundet
[J 3a, ganska ofta

( 1 3a, någon gång ibland
n Nej, i regel inte
1 1 Annat: ...............................................................................................

23. Hur viktigt anser 
skollunchen?

Du att följande är för barnen beträffande

Mycket
viktigt

Ganska
viktigt

Varken
viktigt
eller
oviktigt

Ganska
oviktigt

Mycket
oviktigt

Att ge goda matvanor □ □ □ u r
L..

En del i hälsofostran □ □ □ Lj 0
Att ge nödvändig 
näring och energi □ □ □ □ LJ.
Att ge goda skol- 
prestationer □ □ □ □ □
Annat, vad? ..........

24. Hur viktigt tycker Du att det är att Ditt/Dina barn äter skollunch?

[.] Mycket viktigt
□ Ganska viktigt
C Varken viktigt eller oviktigt

Lj Ganska oviktigt

L.J Mycket oviktigt
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25. 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, ekonomi bit röde, högstadielärare, jour
nalist, kontorist, postkassör).

Beskriv kortfattat Dina arbetsuppgifter:

Cl Har aldrig förvärvsarbetat

26. 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, på liknande sätt som i föregående fråga).

Beskriv kortfattat hans/hennes arbetsuppgifter: .,

Har aldrig förvärvsarbetat

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

Mannen Kvinnan

Förvärvsarb.
Förvärvsarb.
Förvärvsarb.
Förvärvsarb.
Förvärvsarb.

35 tim eller mer i veckan 
20-34 tim i veckan 
11-19 tim i veckan 
6-10 tim i veckan 
1-5 tim i veckan

□
u
□
□
□

□
11



28. Vilken av dessa utbildningar är den högsta Du har genomgått? 
Vilken av dessa utbildningar är den högsta Din samboende/make/maka 
har genomgått?

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

Jag själv Min sambo/ 
make/maka

□ i :j
□ □
n □
□ l;
n g
□ c i

□

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

G Nej, jag är inte inflyttad 

[ j Nej, min sambo/make/maka är inte inflyttad
G 3a, jag är inflyttad från:............................................................
( 1 Ja, min sambo/make/maka är inflyttad från:.........................

30. Skriv gärna här om Du har åsikter som Du inte tycker har belysts.

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!



Bilaga 5

Översikt över matsal och kök

Matsal: Period: 12-13/5 1987 Kommun: Helsingborg

Funktion
Skola

Norrhed Fredriksdal

1. Antal ätande:

- elever 552 675

- lärare 25 20

2. Matsalens storlek: 231 242

3. Personalmatsal Ja Ja

4. Elev per plats 2,4 2,8

5. Antal matlag Jämn ström Jämn ström

6. Cafeteria Nej Nej
7. Serveringstid i 10.50-11.50 10.50-12.30

matsalen

8. Sitttid (genomsnitt)l) 10 min 10 min

9. Serveringssystem och Portionering av HK Portionering av HK
servistyp Tallrikar av porslin Tallrikar av porslin

Glas Glas
Rostfria bestick Rostfria bestick

1) Genomsnitt: varierar beroende på vilken mat som serveras.



Funktion Norrhed Fredriksdal
Skola

10. Inredning:

- Ljus och belysning En vägg med dagsljus 
Vanlig armatur i tak

Bra med dagsljus 
Vanlig armatur i tak

- Utsmyckning Mycket växter + konst 
Trevliga plastdukar 
på borden

Inga växter.
Ingen utsmyckning 
på borden

- Möblering Bord med träskivor 
och stålben
Plaststolar med stålben

Olika Norrhed 
(tråkigt)

- Golv Linoleumplattor Dinoleummatta
- Tak Lågt i tak utan Högt i tak (trä) 

absorbenter

- Väggar

11. Flöden m m:
- Kapprum Bra flöden Bra flöden, dock 

vissa köer (4 min)
- Köer
- Diskar Bra diskar dock 

något korta
- Diskinlämning Disk avlämnas på vagn Diskgodset lämnas 

på vagn

12. Serveringsutrustning: 2 diskar med värmerier 2 diskar med vatten
bad

13. Vuxen närvaro Lärarna vaktar Lärarna äter med 
eleverna. Vissa 
lärare vaktar

14. Ljudnivå Bra Acceptabel

15. Allmänt omdöme om 
ätmiljön:

Bra förutom möblerna Bra förutom möb
lerna



Funktion Norrhed Fredriksdal
Skola

16. Typ av kök: Tillagningskök byggt 
1976

Centralkök, 
fint. Byggt

ljust och 
1971

17. Varmhållning: Tid:
Temp:

Tid:
Temp:

18. Potatis och råkost: Beredes på plats Beredes på plats

19. Utrustning: Delvis gammal Välutrustat

20. Lokaler: Små men välbehållna 
Dåligt med dagsljus 
och arbetsbänkar

Bra med ytor. Fina 
lokaler

21. Antal tim/dag i 27,0 69,5 (prod)
prod och serv 20,0 (serv)
- min/elev 2,9 2,5x)

x) Producerade ca 6 300 måltider till 14 skolor. Angiven tid avser här 
prod+serv till den egna skolan.



Matsal: Period: 12-13/5 1987 Kommun: Helsingborg

Funktion Wieselgren
Skola

1. Antal ätande
- elever 725
- lärare 25

2. Matsalens storlek 156 pl

3. Personalmatsal Ja

4. Elev per plats 4,7
5. Antal matlag Jämn ström

6. Cafeteria Nej
7. Serveringstid i 

matsalen
10.35-12.45

8. Sittid (genomsnitt)l) 12 min

9. Serveringssystem och 
servistyp

Bardisk med två brickbanor
Hk portioneras. Porslin och 
plåtmuggar

1) Genomsnitt: varierar beroende på vilken mat som serveras



Funktion Wieseigren
Skola

10. Inredning:
- Ljus och belysning Hängande armatur 

i tak och bra med 
dagsljus

- Utsmyckning
- Möblering

Konst + växter
Möbler gjorda av 
trä och stålrör

- Golv Trä

- Tak Ljudabsorbenter

11. Flöden m m:
- kapprum Trångt med korsande 

flöden
- köer
- diskar
- diskinlämning Diskgodsvagn

12. Serveringsutrustning: Bardisk med kokerier

13. Vuxen närvaro: Vaktande lärare

14. Ljudnivå: Bullrigt

15. Allmänt omdöme om 
ätmiljön:

Inte särskilt bra
Slitet

16. Typ av kök: Tillagningskök för 
livsmedel med hög 
beredningsgrad

17. Varmhållning: Tid: Tillagning i

Temp: omgångar



Funktion
Skola

Wieselgren

18. Potatis och råkost: Beredes på plats

19. Utrustning: Gamma 2

20. Lokaler: Gammalt och slitet 
kakel överallt

21. Antal tim/dag i 
prod och serv

25,0

- min/elev 2,1

Utvecklingen

Av de intervjuer som genomförts framkom olika typer av negativa och 
positiva erfarenheter som man upplevde i samband med skolmaten, 
nämligen (ej prioriterade):

Kan bli bättre:

Vill ha en bättre formulerad målsättning

För små matsalar som skapar stress och höga ljudnivåer

Negativ kamratpåverkan och bristande kunskaper i betydelsen att äta 
riktigt påverkar elevernas kostvanor

Bättre uppföljning av kostnader och konsumtion

Nå ut med information till lärare och föräldrar



Skolmåltidspersonalen har i dag en hög arbetsbelastning. Hög 
medelålder

Svårt att kontrollera hur eleverna äter. De äter ofta inte alls eller för 
lite

Svårt att bedöma kostnadsutvecklingen för livsmedel i samband med 
budgetarbetet. Får underlag i allmänhet för sent inför budgetarbetet

Bättre ordning i matsalarna vill lärarna ha

Otillfredsställande att alla kostnader inte redovisas

För låga kostnadsanslag

Borde bättre följa upp verksamheten så att man vet vad man får för 

pengarna

Positivt:

Klarar varmhållningen bättre

Färre halv- och helfabrikat

Mer anpassad mat som eleverna tycker om

Bakar potatisen på respektive skola

Pedagogisk lunch

Lärarna äter med de yngre eleverna i större utsträckning

Bättre utrustning som utnyttjas mer effektivt.



Bilaga 6

MATSEDEL V 18-21 1987 Mycket upp
skattad 
mat %

Upp
skattad 
mat %

Mindre 
upp
skattad 
mat %

Tunn fläskpannkaka, sallad, juice 46 42 12
Biff Stroganoff, ris, salladsgrönsaker, 
inlagd gurka

42 43 15

Inbakad spätta, skarpsås, potatis, 
råkost, citronklyfta, frukt

22 41 37

Nötfärsbiff, grönpepparsås, potatis
mos, tomat

53 35 12

l:a maj

Grönsakssoppa, tunnbröd, rökt med
vurst, glass

33 36 31

Wienerkorv, potatismos, ärtor, majs 
och paprika, gurkbit, senap, ketchup

38 44 18

Skink- och ostsallad, paprikadressing, 
rågbulle

30 32 38

Sprödbakad torsk, filsås med krydd- 
grönt, potatis, ärtor

22 32 46

Chili Con Carne, ris, sallad med
tomatketchup

56 27 17

Tomat- och nudelsoppa, rågkaka, 
ost, frukt

30 38 32

Ugnsstekt falukorv med purjolök, 
potatismos, sallad med gurka, senap

30 49 21

Kokt fisk med dill och senapssås, 
potatis, råkost

6 40 54

Köttfärssås, spagetti, gurkbit, riven 
ost, ketchup

74 23 3

Bayonneskinka, mimosasallad, potatis, 
sallad med tomat

36 35 29



Mycket upp
skattad 
mat %

Upp
skattad 
mat %

Mindre 
upp
skattad 
mat %

Köttbullar, sås, potatis, sallads- 
grönsaker, lingonsylt

72 22 6

Mexikansk majspannkaka, solskens- 
sallad, juice

29 31 40

Stekt torsk, remouladsås, potatis, 
råkost

21 39 40

Vårsoppa, grovt bröd, smältost, frukt 12 30 58
Rostbiff, potatissallad, sallad, stekt 
lök, pickles.

64 19 17
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