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SAMMANFATTNING

Skolstyrelsens ordförande, skoldirektör/skolchef, ekonomiföreståndare/ 
kostchef och lärarnas fackliga ombud inom LR, SFL, SL i landets 
kommuner har besvarat enkäter kring skolmåltidens funktion och 
utformning samt om problem och problemlösningar i samband med 
skoimåltidsverksamheten. Framför allt har frågor kring lärares eller andra 
vuxnas aktiva deltagande under lunchen i form av pedagogiska måltider 
fokuserats. Några av de frågor som diskuterades var: Hur ser skoimål
tidsverksamheten ut? Hur fungerar pedagogiska måltider/lunchlektioner 
och hur vanligt förekommande är de? Hur kan skollunchen utvecklas till 
en verklig pedagogisk resurs? Tidigare kända problem kring skollunchen t 
ex att elever åt för lite och att miljön i skolmatsalar var stressig och 
bullrig bekräftades. Genom de olika befattningshavarnas varierade 
placering i skolans och kommunens hierarki belystes frågorna från olika 
nivåer och ur olika befattningshavares synpunkter. Oklarheter kring 
beslutsbefogenheter var rådande på många håll. Dåliga kostvanor och 
negativ kamratpåverkan angavs som huvudorsak till elevers bristfälliga 
ätande av skolmaten. Lunchlektioner med närvaroplikt föreslogs för elever 
och lärare liksom att alternativa rätter och salladsbord infördes. 
Attitydpåverkan liksom matsalsmiljö diskuterades. Ökad information med 
lokal utformning föreslogs för att utveckla skolmåltiden som pedagogisk 
resurs i kost och hälsofrågor samt social fostran.



1

SKOLLUNCH - RAST ELLER LEKTION?

BAKGRUND

Regeringen har uppdragit åt skolöverstyrelsen att sammanställa 
erfarenheter av, samt kartlägga och redovisa förutsättningarna för 
schemalagd skollunch. Syftet skall vara att, genom att lärare och elever 
äter tillsammans, skapa en god måltidsmiljö och låta måltiden ingå som 
ett led i skolans undervisning och sociala fostran. Tiden för den 
schemalagda skollunchen får inte inkräkta på den tid som avsatts för 
undervisning. Skolöverstyrelsen skall informera kommuner och skolor om 

resultatet av uppdraget (Bilaga 1).

I flera undersökningar (WHO, Undersökningen av skolbarns hälsovanor 
1985; Nordlund 1982; Livsmedelsverkets barnundersökning 1980/81) har 
det framgått att många skolbarn inte äter skollunch och att ännu fler inte 
äter tillräckligt (t ex avstår från huvudrätten eller tar mycket små 
portioner). Bäst äter eleverna på låg- och mellanstadiet medan eleverna 
på högstadiet och i gymnasieskolan äter sämst.

Att elever inte äter tillfredsställande beror kanske inte i första hand på 
matens kvalité utan handlar snarare om attityder och vanor hos eleverna 
och rådande miljömässiga förhållanden i skolmatsalarna.

I undersökningarna har det också framkommit att många skolbarn inte tar 
tillräcklig tid på sig vid matbordet eftersom den efterföljande rasten blir 
längre ju snabbare eleven äter. I en delrapport i projektet "Skolan och 

Kosten" (Nordlund, 1988) framgår att 4 av 10 högstadieelever äter på 
kortare tid än 10 minuter. Många elever känner inte att situationen i 
skolmatsalen är så lugn och trygg som vore önskvärt och en förutsättning 
för att eleverna ska sitta där den tid som behövs för att äta sig mätt. 
Skolmåltiden borde vara en viktig del i skolans arbete som en dagligen 
återkommande undervisningssituation i social fostran. "All verksamhet 
under skoldagen skall präglas av skolans mål och har därför ett 
pedagogiskt syfte" (Lgr -80, s 20). På en del skolor i landet har man,
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framför allt på lågstadiet, försökt att skapa en god måltidsmiljö genom 
att lärare och elever äter tillsammans. Denna schemalagda skollunch 
innebär att läraren går med sin klass till matsalen och efter att ha ätit i 
20-25 minuter så fortsätter undervisningen innan det är dags för lunchrast. 
Eftersom eleverna inte får längre rast om de äter snabbt så blir 
matsituationen lugnare och erbjuder större möjlighet till pedagogiska 
inslag. WHO-undersökningen visar att barnens ätande ökar med 10-15 
procent om lunchen är obligatorisk och läraren sitter med vid bordet 
(Marklund, Strandell, 1985).

Erfarenheten med pedagogisk skollunch pekar på att eleverna arbetar 
effektivare på efterföljande lektioner när de ätit sig mätta i en trevlig 
atmosfär. Personer från skolhälsovården har också noterat att färre elever 
klagar på magont och huvudvärk under eftermiddagarna och att tröttheten 

minskar när eleverna deltagit i pedagogisk skollunch.

SYFTE

Syftet med undersökningen är att kartlägga omfattningen av och redovisa 
förutsättningarna för schemalagd skollunch i landets grund- och gymnasie
skolor.

Några huvudfrågor som avses att besvaras är:

I vilken omfattning förekommer schemalagd skollunch/pedagogisk 
måltid i skolorna?

Vilka för- och nackdelar har man erfarit i samband med genomföran
det av pedagogiska måltider/schemalagd lunch?

Vilka hinder finns för införande av schemalagd lunch på skolans olika 
stadier och i kommunerna?
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METOD

Procedur

Innan projektet startade, i februari 1988, hade SÖ gjort en förfrågan till 
länsskolnämnderna i landet för att få en uppfattning om förekomsten av 
schemalagd skollunch (Bilaga 2).

Sammanställningen av länsskolnämndernas svar, som också visade sig 
ofullständiga, visade att två län, ett i norr och ett i söder, inte hade 
någon erfarenhet av schemalagd lunch.

Efter telefonkontakt med länsskolnämnderna och skolkontoren i några 
kommuner i dessa län framkom att man hade många olika erfarenheter av 

försök med schemalagd lunch. Det visade sig också att det rådde stor 
begreppsförvirring kring vad som skulle kallas schemalagd lunch. För att 
få en mer rättvisande bild av erfarenheterna med schemalagd skollunch 
beslöts att enkäter skulle skickas till landets samtliga 284 kommuner.

Undersökningen består av två delar. Den första delen var enkäter och 
missivskrivelse (Bilaga 3) till följande befattningshavare på kommunnivå:

Skolstyrelsens ordförande 
Skolchef /skoldirektör 
Ekonomiföreståndare/kostchef 
Lärarnas fackliga ombud

(Bilaga 4) 
(Bilaga 5) 
(Bilaga 6) 
(Bilaga 7).

Andra delen av undersökningen, skolbesök med intervjuer, redovisas i 
rapporten "Skollunchen - ett läromedel".

Instrument

Instrumenten utgjordes av enkäter, telefonintervjuer och skolbesök med 
bandade intervjuer. Frågorna rörde förekomst av och utformning av 
pedagogiska luncher samt hinder för verksamheten med pedagogisk lunch.
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Olika personalkategoriers synpunkter på medverkan i skolmåltiden, infor

mation och ansvarsfrågor i samband med skollunchen efterfrågades också.

Försökspersoner

För att få frågorna så allsidigt belysta som möjligt har många olika 

personer kontaktats. Första delen av undersökningen var enkäter med 15 

frågor till skolstyrelsens ordförande och skolchefer/skoldirektörer i 

landets 284 kommuner. Landets alla ekonomiföreståndare/kostchefer, fick 

enkäter med 18 frågor och lärarnas fackliga ombud inom SL, SFL och LR 

fick enkäter med 19 frågor (bilagorna 4-7).

En lärare vid Walldorfskola har kontaktats för intervju och/eller enkätsvar 

men ej svarat.

Enkät och intervjufrågor har skickats till SKAF:s förra och nuvarande 

ordförande för skolmåltidspersonalen utan svar. Telefonintervju har gjorts 

med nuvarande SKAF:s ordförande, för skolmåltidspersonalen och 

redovisas i del två, Skollunchen - ett läromedel.

En särskolas rektor och lärare har ej besvarat enkätfrågor medan däremot 

en rektor och en studierektor och lärare vid särskolan deltog i en kortare 

intervju utan bandspelare. Den redovisas i intervjudelen, Skollunchen - ett 

läromedel.

RESULTAT

Enkäter till kommunerna

Genom kommunförbundet erhölls adressetiketter till de tre första 

befattningshavarna som skulle få enkäter. Skolstyrelsens ordförande, 

skoldirektör/skolchef, ekonomiföreståndare/kostchef i landets kommuner 

fick enkäter med något varierande antal frågor och frågeinnehåll (3 x 284 

= 762 enkäter).
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Till de fackliga lärarombuden på kommunnivå i SL, SFL och LR var det 
inte lika enkelt att få adresser. Generellt kan sägas att SFL (Svenska 
Facklärarförbundet) organiserar lärare i praktiskt estetiska ämnen pä 
grundskole- och gymnasienivå. SL (Sveriges Lärarförbund) organiserar 
klasslärare på grundskolans låg- och mellanstadium och till LR (Lärarnas 
Riksförbund) hör ämneslärare på grundskolans högstadium och gymnasie
skolan. SL och SFL tillhör TCO och LR är ett SACO förbund.

Efter telefonkontakt med LR:s kansli på central nivå med några olika 

personer så ordnades adressetiketter till LR ombud på kommunnivå under 
hemadress. Enkäter och missivskrivelse skickades till 287 LR ombud. Efter 
tre veckors intensivt bearbetande av centrala kanslierna för SFL och SL 
via telefonsamtal med många olika personer och brevledes förfrågan och 
telefonsamtal både på lokal och regional nivå med dessa båda lärarför
bund kunde inga adressetiketter till kommunombuden fås pga sekretess
skäl. Båda förbunden hänvisade till firman Director men där kunde/ville/ 
förmådde man inte lägga ner lite arbete vid datorn för att få fram 
kommunombudsadresser på fackliga förtroendemän i SL och SFL. Detta 
fördröjde utskicken och projektet fick slutligen nöja sig med att via PAR 
(Postens AdressRegister) skicka enkäter till SL/SFL ombud adresserade 
till ett antal skolor. Genom att välja var tionde position på datorn fick 56 
av 491 gymnasieskolor och 441 av 4 639 grundskolor slutligen enkäterna.

Detta förfaringssätt påverkade urvalet så att flera skolor i samma 
kommun kan ha fått enkäten til SL/SFL ombud medan andra kommun
ombud blev utan. Totalt fick alltså 497 fackliga ombud för SL/SFL 
enkäter adresserade till skolor/arbetsplats. Detta är en förklaring till att 
svarsfrekvensen mellan de olika lärarförbunden blev så olika.

Till de fyra personal/förtroendevalda kategorierna har alltså sammanlagt 
skickats 1636 enkäter.
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Tabell 1. Antal utskickade och besvarade enkäter.

Kategori Utskick Antal svar

Skolstyrelsens ordförande 284 107
Skolchef/skoldirektör 284 196
Ekonomi föreståndare/kostchef 284 158
Lärarnas fackliga ombud LR 287 117
SL/SFL Gymnasieskolor
SL/SFL Grundskolor

497 147

Totalt 1636 725

Från SL erhölls 127 svar och från SFL 20 dvs 147 svar av de 497 
utskickade. Från samtliga lärarfackförbund besvarades 264 enkäter.

På grund av tidsbrist har endast ett urval av enkätfrågorna bearbetats för 
samtliga svarskategorier. Enkätsvaren har bearbetats manuellt och av 
totalt 67 frågor har 29 behandlats i denna rapport.

Tabell 2. Urval av bearbetade/redovisade frågor.

Kategori Antal frågor

Skolstyrelseordförande frågorna 3,4,6,7,8,9,10 7
Skolchef/skoldirektör frågorna 6,7,8,9 4

Ekonomiförest./kostchef frågorna 7,8,13,14,15,16,17 7
Lärarnas fackliga frågorna 5,6,7,8,9,10,12,13, 11
ombud 14,15,18

Totalt 29



7

Begreppen schemalagd lunch, pedagogisk lunch och lunchlektion

Begreppet schemalagd lunch kan vara identiskt med pedagogisk lunch på 
vissa skolor. Lunchen har alltid varit schemalagd i den betydelse att man 
går och äter skollunch när det står lunchrast på schemat.

Schemalagd lunch och pedagogisk lunch betyder att lärare (och andra 
vuxna) går med klassen till matsalen och äter under en viss fastställd tid. 
(Eller äter gemensamt i klassrummet, i vissa fall, efter hämtning av 
matvagn).

I enlighet med begreppen som har använts i missivskrivelsen (Bilaga 3) för 
att försöka definiera och särskilja pedagogisk lunch med direkt 
efterföjande lektion eller rast så används även fortsättningsvis termen 
lunchlektion när ätandet efterföljs av lektion och pedagogisk lunch när 
ätandet (under en fastställd minimitid i matsalen) efterföljs av rast. I 
båda fallen äter lärare tillsammans med eleverna. Termen lunchlektion är 
missvisande på det sätt att lärarna inte har ersättning för arbetsinsatsen 
som om den vore en lektion.

Denna skillnad råder även mellan pedagogiska måltider i förskolan som 
sker på personalens arbetstid och pedagogiska luncher i skolan som sker 
på lärarnas fritid. I vissa fall får lärare räkna delar av ättiden som 
tjänstgöring s k K-tid men i de flesta fall är lönen bara ett gratis mål 
mat. Det finns många variationer och mellanting mellan pedagogiska 
måltider och lunchlektioner som tillämpas ute i skolorna men ovanstående 
två begrepp är ett försök till kategorisering enligt missivskrivelsen (Bilaga 
3). För eleverna är lunchen rast och deltagandet i måltid frivillig om 
lunchen inte är schemalagd som en lunchlektion.
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Del 1:1. Skolstyrelsens ordförande

Skolstyrelsens ordförande anger följande förekomst av pedagogiska 
luncher på skolorna. Svaren har fördelats pä de politiska partier som 
skolstyrelsens ordförande tillhör. 63 socialdemokrater (S), 21 moderater 
(M), 15 centerpartister (C), 6 folkpartister (FP) och 2 tillhör Kristdemo
kratiska samhällspartiet (KDS).

Tabell 3. Förekomst av pedagogiska luncher.

S
M

C
FP
KDS

Nej 3a Stadium L, LM, LMH, G

20 43 6 26 5

5 16 15 1 (0*
4 11 2 8 1
0 6 1 4 1

0 2 1 1

Summa 29 78 9 54 9

Anm. Några anger ej på vilka stadier. Flera anger att det bara gäller på 
vissa skolor i kommunen.

(Det finns även en gymnasieskola som har pedagogisk lunch men den 
är inte med i dessa skolstyrelseordförandes svar, därför inom paren
tes). Den redovisas i del II av undersökningen "Skollunchen - ett läro
medel".
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Flera SS ordförande har inte angett på vilka stadier pedagogiska luncher 
förekommer. Eftersom skolorna är olika stadieindelade, vissa är rena L 
och H stadieskolor medan de flesta har blandade stadier LM och LMH så 
blir fördelningen på stadier missvisande vid sammanräkning. Pedagogisk 
lunch förekommer i 54 LM skolor och 45 L skolor alltså i 99 skolor på 
lågstadiet (L), samt i 10 skolor på högstadiet (H).

De socialdemokratiska skolstyrelseordförandenas synpunkter på pedagogisk 

lunch

Av S ordföranden är 38 positiva (+) medan 17 är tveksamma (~) (har ej 
tagit ställning, vet ej) och 3 är negativa (-).

Tabell 4 ger exempel på positiva svar från skolstyrelseordföranden (S) i 

socialdemokratiska kommuner.

(Svarsfrekvens inom parentes)

Tabell 4. Exempel på positiva svar.

Svarsfrekvens

Positivt (18)
Viktigt med vuxennärvaro ( 5)
Skulle kunna förekomma i hela grundskolan ( 1)
Tryggare med läraren närvarande ( 1)
Angeläget att genomföra snarast ( 1)
Bra, vill utveckla till lunchlektion ( 1)
Bra, speciellt på H - lugnare lunchmiljö ( 1)

Summa (28)
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Utöver dessa nämns t ex

"Viktigt för hela skoldagen"

"Målsättning att det införs på alla skolor"

"Enbart positiva. Vi ser gärna att man inför pedagogiska måltider sd långt 
det är möjligt. Barnen äter bättre, prestationen förbättras".

Fem är tveksamma och lika många har inga synpunkter. 4 svarar "ej 

diskuterat".

Citat från de tveksamma svaren:

~ "Bra att tillgå när man finner det behövligt"

~ "Oroliga elever - motiverat"

~ "Skolstyrelsen har ej tagit ställning i denna fråga"

~ "Har funderat på det".

De tre som är negativa anser:

"Skulle kunna fylla en funktion på L. Vi har bedömt det så att de allt 
knappare resurserna vi har gör större nytta inom andra sektorer av 
skolan".

"Behövs ej på H".

"Skolstyrelsen vill pröva med pedagogiska måltider men hindras av 
länsskolnämnden då undervisningstid inte får tas i anspråk".

Totalt är 38 positiva, 17 tveksamma och 3 negativa till pedagogiska 

luncher av socialdemokratiska skolstyrelseordföranden som besvarat 

enkäten.
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Borgerliga partiers skolstyrelseordförandes synpunkter på pedagogiska 
luncher

Exempel på positiva svar:

"Bra med vuxna i matsalen".
"Stort värde speciellt på L".

13 av M ordförandena är positiva, 6 är tveksamma och ingen negativ. 

De tveksamma M ordförandena svarar:

"Ej diskuterat" svarar tre, två har "inga synpunkter", en svarar "Bra men 
dyrt".

Av C ordföranden svarar 9 positivt och 1 svarar att det är "värdefullt", 1 
"fungerar bra", 1 svarar "ger bättre ordning", 1 svarar "självklart med en 
lärare men otillräckligt pga för stora klasser". Sammanlagt är 12 
centerpartistiska ordföranden positiva, 2 har ej diskuterat frågan eller har 
ingen åsikt.

Av FP ordföranden svarar 4 "positivt" och 1 "Mycket viktiga". 1 har ingen 
åsikt och ingen är negativ.

KDS ordföranden svarar: "Bör införas på samtliga stadier" och "positivt". 

Båda KDS ordförandena i skolstyrelsen är positiva till pedagogisk lunch. 

Exempel på svar:

"SS (skolstyrelsen) anser att det är bra" (Fp).

"Positiv syn där man av praktiska skäl kan genomföra detta" (C).

"Skolstyrelsen är positivt inställd, vi arbetar aktivt för att införa 
systemet" (C).
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Tabell 3. Skolstyrelseordförandes inställning till pedagogisk lunch för
delad enligt partibeteckning.

S C Fp M KDS

+ Positiva 38 12 5 13 2
~ Tveksamma 17 2 1 6 0
- Negativa 3 0 0 0 0

Summa 38* 14* 6 19* 2

* Anm. Alla har inte besvarat frågan.

FÖREKOMST OCH AVBROTT AV LUNCHLEKTIONER

Förekommer lunchlektioner i kommunens skolor? Har lunchlektioi

provats och avbrutits? Svaren på dessa frågor finns i tabell 6 fördelade
partibeteckning.

Tabell 6. Förekomst och avbrott av lunchlektioner.

S C Fp KDS M

Förekommer i Ja 12 2 4 7
kommunens skolor: Nej 49 13 2 2 13
Avbrott antal 4 3 1 3

Lunchlektioner förekommer/har förekommit i 23 kommuner. Antal avbrott 
som rapporterats är 11. När infördes lunchlektioner? Lunchlektion 
infördes tidigast lå 1978 i en kommun. De flesta kommuner införde 
lunchlektioner mellan 1984-1988.
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Skäl till avbrott av lunchlektioner

I de kommuner där försöksverksamhet med lunchlektioner avbrutits angavs 

följande skäl till avbrott av lunchlektionerna av skolstyrelseordförandena:

(S) "Matsalen i en annan byggnad, jobbigt sehe mat ekniskt".

(S) "Länsskolnämnden ansåg att man ej fick använda annan tid än raster".

(S) "Delade meningar om lunchlektionens förutsättningar att bestå".

(C) "Splittrad pga toabesök m m".

(C) "Negativ inställning från lärarfacket".

(Fp)"Skolans storlek".

(M) "Brist på ordning vid matbordet, toalettbesök m m. Det passade 
kanske bättre på just den skolan att man hade lunchrast, eftersom vår 
filosofi är frivillighet ute på skolorna",

(M) "Länsskolnämndens skrivelse där man påpekade att lektionstid inte 
fick utnyttjas för sådant".

Största hinder för lunchlektioners genomförande enligt skolstyrelse

ordföranden

22 skolstyrelseordföranden svarar att inga hinder finns.

Exempel på kommentarer från de som inte anser att några hinder för 

lunchlektioner finns:

"Maten är i dag ett så stort problem att det förtjänar denna prioritering". 
"Förutsättningarna bör undersökas".



14

Tabell 7. Angivna hinder för genomförande av lunchlektion.

Svarsfrekvens

Lärarna/s inställning/s pedagogiska planering/ämnes- 
lärarsystemet (20)
Schemaläggning/schematekniska hinder (16)
Ekonomi/kostnader (10)
Stora skolor/lokalproblem/utrymmesbrist/skolornas ( 9)
storlek
Organisatoriska hinder/gruppindelning ( 5)

Ointresse/motstånd från elever ( 4)
Obehövligt/omotiverat med lunchlektioner ( 4)

Inkräktar på lektionstid ( 3)
Förlänger skoldagen ( 3)
Skolskjutsarna ( 3)
Lunchens längd/tidpunkt för lunch ( 3)

Ingen uppdelning av svaren har gjorts utifrån partitillhörighet eftersom 
det inte var någon skillnad i åsikter om hinder. Vanligaste hinder är 
lärarna, schemat och ekonomin. Utöver dessa nämns länsskolnämnden, 
facket och personalens rätt till lunchrast.

Ansvar för skollunchen och elevers ätande

Ansvaret för att elever äter en bra lunch under skoldagen fördelas enligt 
tabell 8 enligt skolstyrelsens ordföranden.
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Tabell 8. Ansvarsfördelning för att eleverna äter en bra lunch.

Skolstyrelsen Skolledningen Lärarna Föräldrarna Eleverna Övriga

20 9 11 17 12 20

Under Övriga ingår; skolans personal, ekonomiföreståndare, skolan, 
politikerna, tjänstemän, centralköket, hemmet, delat ansvar, personalen.

Frivillig eller obligatorisk skollunch

I dag är skollunchen frivillig för eleverna om den inte organiseras som 
lunchlektion. Man skulle också kunna diskutera om det är frivilligt eller 
obligatoriskt för kommunerna att anordna skollunch. 22 skolstyrelseord
föranden anser att den ska vara frivillig för barn mellan 7-12 år.

Av tabell 9 framgår att 23 procent av de svarande anser att skollunchen 
skall vara frivillig för eleverna på LM.



16

Tabell 9. Skolstyrelsens ordförandes åsikter om frivillig eller obligatorisk 
lunch fördelade på stadier och partitillhörighet.

Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet
F* O* F O F O F O

s** 11 52 11 52 16 47 29 26

M 8 10 8 10 10 8 13 2
C** 1 9 1 9 1 9 8 2
Fp** 2 2 2 2 1 1
KDS 2 2 1 1

Summa 22 75 22 75 29 66 50 30

* F = Frivillig
O = Obligatorisk.

** Anm. 2 (S) svarar ej på frågan 
1 (C) svarar ej på frågan 
1 (Fp) svarar ej på frågan.
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Tabell 10. Procentuell fördelning av åsikterna om frivillig eller obligato
risk skollunch på partitillhörighet och stadium.

Låg- och Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet

F 0 F O F O

s 7% 93% 25% 75% 53% 47%

M 45% 55% 55% 45% 87% 14%

C 10% 90% 10% 90% 80% 20%

Fp 50% 50% 50% 50% 50% 50%

KDS 100% 50% 50% 50% 50%

Graden av frivillighet bör öka med åldern anser skolstyrelsens ordförande 
bland S, C och KDS. Hälften av M och Fp ordförande anser att lunchen 
kan vara frivillig även på låg- och mellanstadiet då barnen är mellan 7-12 

år.
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Del 1:2. Skolchefer och skoldirektörer

Den andra kategorin som fick besvara enkätfrågor om skollunchen var 
skolcheferna/skoldirektörerna. De högsta tjänstemännen i skolhierarkin 
anger följande hinder för lunchlektioner, enligt tabell 11.

(Anm. Skolchef och skoldirektör är samma befattning i stora eller små 
kommuner).

Tabell 11. Hinder för införande av lunchlektioner enligt skolchefer/skol
direktörer.

Frekvens

Lärarna, tjänstefördelning, ämneslärarsystemet, arbetstidsavtal (99)
Schematekniska, skolorganisationen (80)
Ekonomi, kostnad (35)
Tiden, tidsbrist för personal, K-tid (31)
Lokalerna, lokalbrist, matsalskapacitet, matsal saknas (23)
Skolförordning, läroplan, timplan, lektionstid (22)

Eleverna, antal, äter olika fort, motstånd, bör ta eget ansvar (22)
Behov eller intresse saknas (13)
Skoldagen förlängs (12)
Attityder (10)
Skolskjutsar ( 8)
Avstånd skola-matsal-praktikställe ( 7)
Tradition ( 5)
Skolornas storlek ( 4)
Inga hinder (45)
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Av tabell 11 framgår att lärare, schema och ekonomi är de vanligaste 
hindren enligt skolchefer/skoldirektörer. ^5 skolchefer/skoldirektörer av 
196 svarar "inga hinder". Övriga har angett flera varierande hinder vilket 
framgår av svarsfrekvensen i tabellen.

Exempel på övriga hinder angivna av skolchefer/skoldirektörer:

"Kapacitetsfrågor, Utrustningsbrist"
"Grupptimmar, Regler om av- och påklädrxing"
"Engagemangsbrist, svårt att införa nya saker"
"Länsskolnämnden har avslagit begäran vilket är prejudicerande" 
"Fackliga frågor, avtal angående lunchlektion, MBL"

Exempel på kommentarer i anslutning till frågan om hinder för införande 
av lunchlektioner:

"Undervisningstid ska användas till att skaffa sig baskunskaper och 
basfärdigheter"

"Saknas en ordentlig omprioritering av resurserna, om det skulle göras 
obligatoriskt - även en timplaneökning, för mycket OÄ-tid binds upp av 
skolmåltiden, vilket innebär färre OÄ-timmar i praktiken"

"Om man centralt kunde följa upp det arbete som nu sker och i samverkan 
mellan Svenska Kommunförbundet, SÖ, Utbildningsdepartementet (ev. 
SAV?), Lärarfacken, Livsmedelsverket göra upp förslag till modeller för 
lunchlektion och också vilka ersättningar som ska gälla (t ex fri måltid + 
K-tid 20 min)"

"Undervisningstid får ej tas i anspråk för reguljär skolmåltidsverksamhet. 
Beteckningen lunchlektion är därför missvisande och mycket olämplig"

"Undervisningstiden ökas på bekostnad av övrig undervisning om ej extra 
resurser ges till lunchlektioner"

"Schemaintressen för ämneslärare prioriteras framför måltidsmiljön"

"Viktigt att klara ut de ekonomiska förutsättningarna som gäller när 
lärare äter med eleverna samt att detta gäller i alla kommunens skolor"
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"Lärarmotståndet på L ganska svagt 
Lärarmotståndet på M ganska starkt 
Lärarmotståndet på H mycket starkt"

"Ett förmodligen ganska kort arbetspass mellan tiden för ätandet och 
långrasten ger oro och ineffektivitet".

Beslutsbefogenheter om införande av lunchlektioner

På frågan om vem som bestämmer om införande av lunchlektioner svarar 

skolchefer/skoldirektörer enligt tabell 12.

Tabell 12. Vem som bestämmer om införande av lunchlektioner enligt 
skolchefer/skoldirektörer.

Svarsfrekvens

Skolstyrelsen (SS) (92)

Rektor, skolledning, studierektor (50)

Varje skola/skolorna själva (10)

Lärarna ( 9)
Skolmåltidspersonal ( 7)

Arbetsenheten ( 7)
Schemaläggande lärare ( 6)

Skolmåltidsf öreståndare ( 6)

Rektorsområdet ( 5)
Kommunfullmäktige (KF) ( 3)
Riksdagen ( 4)
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Exempel på övriga som bestämmer om införande av 

lunchlektioner enligt skolchefer/skoldirektörer:

"Arbetsenheterna själva, Personalkonferens, Personal".

"Förslag från lärare och elever till rektor", 

"Länsskolnämnd/länsskolnämnd har förbjudit".

"Ingen/förhoppningsvis ingen!"

"Lärarfacken/fäckligt samråd".

"Elevråd".

"Hem och Skola (HoS)".

"Regering".

"Arbetsmarknadens parter".

Skolstyrelsen och skolledning (rektor, studierektor) bestämmer om 

lunchlektioners införande enligt 159 av 196 skolchefers/skoldirektörer.

Ytterligare svar på vem som bestämmer om införande av lunchlektioner 

enligt skolchefer/skoldirektörer är:

"Ledningsgruppen".

"Alla berörda i samråd".

"Formella hinder i skolförordningen måste undanröjas".

"Dispens hos SÖ".

"Centrala beslut om det gäller schemalagd tid".

"Skolstyrelsen uppmanar skolorna till detta snarast möjligt". 

"Utvecklingsprojekt".

"Skolkonferensen ".

"Motion till KF".

"SS efter förhandlingar, MBL och samverkan HoS".

"Skolledning och lärare tillsammans".

"Kommundelsnämnden".

"Går ej att införa enligt skolförordningen".
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"Skolledning och personal i samråd"
"Arbetsenheten (K-tid och samlingstid kan utnyttjas)”
"Rektor och/eller skolans personal/elever"
"Skolstyrelsen som en gång i forntiden fattat generellt beslut om att 
Wrare på LM äter och vaktar samtidigt".

Många olika alternativ på vem som kan bestämma om införande av 
lunchlektioner har angetts av flera skolchefer/skoldirektörer.

På frågan om lärarna och eleverna på en skola kan besluta om 
lunchlektioner själva svarar 83 skolchefer/skoldirektörer JA medan 82 
skolchefer/skoldirektörer besvarar samma fråga med NEJ. Tveksamt svarar 

3 skolchefer/skoldirektörer. 30 procent svarar JA och 30 procent NEJ på 
frågan om lärare och elever kan besluta att ha lunchlektioner på egen 
hand!. Här råder det olika meningar och praxis mellan kommunernas 
skolchef er/skoldirektörer.

Hur kan lärare motiveras?

På frågan hur man kan motivera lärare att äta med eleverna och/eller ha 
lunchlektioner svarar skolchefer/skoldirektörer enligt tabell 13.
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Tabell 13. Hur lärare kan motivers att äta med eleverna.

Frekvens

Fria måltider (71)
Gynnar arbetsmiljön för elever och lärare (15)
Elever blir lugnare, bättre arbetsro under hela skoldagen (17)
Samtal, peka på fördelarna, dialog, fortsatt påverkan (16)
Mätt elev orkar mer, elever presterar bättre (16)

K-tid för lärare, tidskompensation, arvode, in i usken (18)
Trevlig miljö, lugnare måltidsmiljö, bättre ätandemiljö ( 9)
Inslag i fostran, påverka matvanor, social fostran ( 6)
Utbildning i kostlära, hälsolära, mer kunskap ( 8)
Ökad kännedom om enskild elev, bättre elevkontakt ( 4)

Bättre ätandemiljö ( 2)

Övriga synpunkter från skolchefer/skoldirektörer på hur lärare kan 
motiveras att äta tillsammans med eleverna:

"Attitydförändring"
"H o G elever vill vara lärarfria under lunch"
"Lärare går ej att motivera"
"Helhetssyn", "Ansvar"
"En matsal för alla"
"Fler vuxna i matsalen"
"Bra schemaläggning", "Bättre schemaläggning"
"Bättre arbetstider"
"Genom tillräcklig tid för vila efter maten, 30 min egen rast"

71 skolchefer/skoldirektörer anger fria måltider som motivering för 
lärarna att äta med eleverna. 64 menar att systemet skulle ha fördelar 
som gynnar både elever och lärare och att man kan påverka/påvisa 
fördelarna genom samtal med lärarna. 18 anger tidskompensation för lär-
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arna som äter med eleverna t ex K-tid eller inräkning i undervisnings- 
skyldigheten.

Exempel på kommentarer från skolchefer/skoldirektörer i anslutning till 
frågan om hur lärare kan motiveras att äta med eleverna och/eller ha 
lunchlektioner:

"Vet ej - har ej lyckats"

"Informera om hur viktigt samvaro vid måltiderna är för att förbättra 
relationer - lärarna får möjlighet att prata med elever om annat än 
skolan"

"Lärarna får äta gratis. Försöka få bra schematider. Läraren får lugnare 
elever"

"Redovisa positiva erfarenheter från skolor där man prövat"

"Arbetstid för lärare? UV-tid eller K-tid, Facken? MBL, Kostnader? 
KF-anslag?"

"Tillsätta resurser eller centrala timplane juste ringar"

"Genom minimering av antalet elever per matlag, fler än en vuxen per 
klass, "nyttigare" miljö i matsalen, bättre ljuddämpning i lokalerna"

"Genom information, information, informationl"

"Det som tar bäst och som bryter gamla traditioner är den allmänna 
debatt som nu pågår"

"Ge olika arbetsenheter större frihet att bestämma om sin verksamhet"

"Detta kan även gälla möbler och utformning av matsalen och varför inte 
genom annan möblering av klassrummen och även utnyttja dessa i 
måltidssammanhang"

"Vi har i regel för länge sedan nått detta mål genom att positivt och 
frivilligt arbeta för detta. (I första hand på LM-klasser)"

"Vet ej. Har försökt!"

"Att det har pedagogiskt värde"

"Lärare på LM deltar redan i dag, på H är det svårare att motivera"
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"På L o M äter lärarna med sina elever, detta synes vara tillfyllest" 

"Informera om hur det fungerar där det tillämpas"

"Fördelar med att alla elever sitter kvar i matsalen"

"Försöks- och utvecklingsarbete"

"De är motiverade"

"Ge dem en noggrann utbildning i värdet av lunchlektionen"

"Genom uppskattning av deras arbete, gemenskap med eleverna, mindre 
att det är fråga om ekonomi, att lärare passar på att äta gratis"

"Matens kvalitet"

"På L M äter klassläraren med sina elever (gratis lunch)"

"På H varierar klasslärarens lektionstider och de äter ej med klassen"

"Genom information om fördelarna. Skolstyrelsen har ägnat en hel 
studiedag (lördag) åt skolmåltidsverksamheten. Avsikten är att skriva in 
denna lunchmodell i skolstyrelsens målsättning"

"Överspridningseffekter i undervisningssituationen; att klimatet på skolan 
blir mjukare"

"Eleverna är tryggare och lugnare, vilket inverkar positivt på undervis
ningen i sin helhet"

"Genom probleminventerande diskussioner. Genom att erbjuda bra och 
trivsamma yttre förutsättningar"

"Ger större social samvaro, man lär känna eleverna bättre, skapar bättre 
arbetsmiljö"

"Hos oss äter alla klasslärare på L M med eleverna"

"En mätt elev presterar bättre resultat än en hungrig elev. Med 
lunchlektioner har skolan möjlighet att fostra barnen till goda kostvanor"

"Vid samtliga skolenheter - utom största H skolan (276 elever) äter 
lärarna tillsammans med eleverna. Om schemalagd lunchlektion inräknas i 
tjänsteunderlaget kan ev H lär motiveras att äta med eleverna".
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Hinder för genomförande av lunchlektion

Svar från skoldirektör/skolchefer på frågan om hinder för lunchlektioncns 
genomförande enligt tabell 14.

Tabell 14. Hinder för genomförande av lunchlektion.

Svarsfrekvens

Ekonomiska (matkostnad, lönekostnad, lokalkostnad) (51)
Schematekniska, organisatoriska (39)
Negativ attityd från personal, lärare ovilliga (21)
Lokalbrist, för liten matsal, matsalsmiljön (17)
Intrång på timplan, tidsutrymme, tidsfaktorn (16)
Skolskjutskostnad ökar, problem med skolskjutstiderna (15)
K-tiden utökas, övertidsersättning (15)
Skoldagen förlängs (14)
Facket, fackliga, MBL ( 8)
Personal vill ha lunchrast ( 7)
Ämneslärarsystemet ( 3)
Inga hinder (28)

Exempel på övriga hinder som nämns:

Utbildningsbrist i kostkunskap och hälsofostran, personalbrist, elevers 

behov av rörelse.

Ekonomi, schematekniska-organisatoriska hinder och lokalproblem är 
största hindren för lunchlektioners genomförande. Inga hinder finns enligt 
28 skolchefer/skoldirektörer. Ovilja eller negativ attityd bland lärarna 
anges av 21 skolchefer/skoldirektörer.
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Exempel på kommentarer kring hinder för lunchlektioner från skoldirek
törer/skolchefer

"På H verkar lunchlektion konstruerad"

"Bäst vore att skapa en naturlig lunchsituation. Jämför vuxna människor 
på konferens, där alla äter naturligt tillsammans, därefter en stunds rast"

"Traditioner. Troligen är ganska många lärare ovilliga att åtaga sig 
ytterligare arbetsuppgifter"

"Praktiska. Synpunkter från klasslärare att undervisningstid ska användas 
till att skaffa sig baskunskaper i basfärdigheter"

"Bortfall av lektionstid. Om tiden för måltiden ej tas ur "ämnestiden" 
uppstår extratid för lärare som kan innebära övertidsersättning. Att i 
matsalen med eleverna placerade vid flera bord kunna ha någon 
undervisning värd namnet synes mig vara en utopi"

"Centralt i samverkan Sv Kommunförbundet, SÖ, Utbildningsdepartemen
tet, SAV? Lärarfack, Livsmedelsverket göra förslag till modeller för 
lunchlektion och också vilka ersättningar som skall gälla (fri måltid + 
K-tid 20 min)"

"Egentligen är hindren färre än man föreställer sig. Lärarnas arbetstid 
borde regleras. Man borde ha ett annat synsätt på tidsanvändningen i 
skolan. Genom ökad decentralisering skapa mera kreativitet hos alla 
berörda"

"Omprioritering av vad som i skolan anses vara viktigt"

"Eftersom parterna är överens om värdet av att lärare och elever äter 
tillsammans gör vi så reguljärt men på den tid som utgör sedvanlig rast. Vi 
talar därför "om ökad lärarmedverkan i skolmåltidsverksamheten" vilket 
är just vad det är och vi önskar"

"Undervisningstiden ökas på bekostnad av övrig undervisning om ej extra 
resurser ges till lunchlektioner. Kostnaderna ökar. Utökning av undervis
ningstiden med lunchlektioner innebär för vår del om sådana skall 
förekomma dagligen ca 7 undervisningstimmar/dag"

"E n har lärare fri lunch när de äter med eleverna. Nu kräver de även 
K-1 id dvs 5 x 20 min per vecka"

"Matsalens kapacitet. Skolans storlek, samtlig personals inställning, 
attityder. I vissa fall skolmåltidspersonalens tillmätta arbetstid"

"Lunchlektion 20-30 min plus långrast minst 30 min gör att matrasten blir 
50-60 min. Skoldagens tider styrs i regel av skolskjutarna. Ev. kan det bli 
mer kostnad för kommunen om s k K-tid räknas för lärarna och det blir 
tal om övertidsersättning"
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"Om rektor informeras i god tid före schemaläggning bör det inte finnas 
några praktiska hinder. Lärarna måste självfallet vara positiva till 
systemet. Pengar måste begäras för lärarnas fria skolmåltider"

"På G o H har läraren och hans elever ofta olika lunchtider. Vissa lärare 
vill äta med kollegor vilket ger kontakt och lite vila"

"Inga praktiska, möjligen ekonomiska om man ser detta isolerat. Man 
måste ha en helhetssyn på detta"

"Skolförordningen medgiver f n icke lunchlektioner"

"På LM- kostnad om alla lärare på alla skolor äter tillsammans med 
elever. Lokalproblem - Schemahinder på H. Att lärare ska vara lediga vid 
elevlunch - Attityd bland H-lärare måste ändras endast ett fåtal vill detl 
Att ha rätt till lunchpaus är en arbetsmiljö - arbetsrätts fråga"

"Lunchrasten måste förmodligen vara minst 60 minuter. Kostnader för 
lärarens und ervisning sd el under lektionen kan uppkomma. Förflyttning 
från matsal till klassrum för samtal kommer att medföra att spilltid 
uppkommer"

"Oklarhet i lärarnas anställnings frågor. Hur inräknas lunchlektion i 
tjänstgöringstiden? Lokalernas utformning. Lärarnas schemaläggning. 
Elevernas skilda grupptillhörighet, fackliga frågor".
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Del 1:3. Ekonomiföreståndare/kostchefer

Samma befattning kan heta antingen ekonomiföreståndare och kostchef, 
beroende på kommunens storlek 154 ekonomiföreståndare/kostchefer 
anger följande problem som störst beträffande skollunchen.

Tabell 15. Största problem beträffande skollunchen. Svarsalternativ i 
rangordning.

M Rang

Dålig ätmiljö för eleverna (buller-stress-bråk) (1,90)
För låga kostnadsanslag (2,19)
Eleverna äter för lite eller inget alls (2,43)
Långa köer (2,86)
Dålig arbetsmiljö för personalen (buller-stress-bråk) (3,22)
Svårigheter att variera matsedeln (3,63)
Svårigheter att få maten smaklig (5 )

Av tabellen framgår att ätmiljön i skolmatsalarna är största problemet 
enligt ekonomiföreståndarna/kostcheferna med för låga kostnadsanslag 
till skollunchen på andra plats.
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Utöver dessa anges även följande problem av ekonomiföreståndare/kost
chefer:

Skolmåltiderna planeras dåligt på skolenheten vad gäller (1) 
tid, tidsåtgång och tillsyn
Skolmatspersonalen har inte tillräcklig arbetstid (1)
Attityder till skolmaten (1)
Centralköken (1)
För få tillagningskök (1)

Elever känner inte igen maten (1)
Svårt påverka kostnaden pga avtal m landsting (1)
Dåligt avtal angående skolmatsleveranser (1)
Flera gamla slitna matsalar = tråkig miljö (1)
Att lunchiektioner ej är genomfört (1)

Föräldrars oförmåga att få sina barn att fatta vikten (1)
av att äta
För dåligt utrustade kök (1)
För tidig lunch, barnen äter för tidigt (2)
Dåliga kostvanor i hemmet (2)
Eleverna äter för fort (2)
Dåligt stöd från skolledningen (2)
Gymnasieelever kastar mycket mat (2)
Dålig schemaläggning för högstadieelever (2)
Köken är för gamla och kapaciteten i minsta laget (2)
Dåliga kostvanor hemifrån (2,2) (M2)
Eleverna äter för tidigt (1,4,1,2,2) (2)
Dålig matkunskap hos elever pga ensidiga matvanor hemma (2,3) (2,3)
Schemaläggningen, inställning till skolmaten (3)
Elever äter inte sådant som de inte tror är gott (3)
Elever törs inte smaka ny mat (3)
Ordningsfrågor när inte lärarna vaktar (1,4) (2,3)
Att få schemaläggarna att inse måltidens (3,8,1,4) (4)
betydelse för eleven
Att transportera varm mat (3)
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Svårt att få maten fint serverad 
Mer information borde införas 
Allmänt negativ attityd till skolmat 
Elever har inte valmöjlighet 
Eleverna tror inte maten smakar bra 
Lunchens placering i skoldagen

(5)

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

Anm. De alternativ som flera har angett har rangordningstal i första 
parentesen (tv) och medeltal i andra (th)

Orsaker till elevers dåliga ätande

På fråga 8. Vad tror Du det beror på att många elever äter lite eller inget 
alls av skolmaten svarar ekonomiföreståndarna enligt tabell 16 och 17.

(154 ekonomiföreståndare/kostchefer har besvarat enkäterna och dessa 
har bearbetats i två omgångar med 92 respektive 62 enkätsvar i varje, 
därav uppdelningen på två grupper).

Tabell 16. Orsaker till dåligt ätande.

Rang

Dåliga kostvanor 
Negativ kamratpåverkan 
Bristande kunskaper om kostens betydelse 
Bullrig, stressig miljö
Eleverna tycker inte att maten smakar bra

(1,92)
(2,21)

(2,28)
(2,52)
(3,73)
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Under annat anger "92 gruppen" föjlande svar:

RangtaJ

Känner inte igen vanliga svenska maträtter (2,3)
Miljön i stort (2)
Negativ påverkan av samhället i övrigt (2,3,5)
Rasten väntar (2,6)
Eleverna känner sig ovälkomna till matsalen (3)

Eleverna har bråttom (4)
Vågar inte smaka (4)
För få hemkunskapstim. (4)

Mer information behövs (6)

Maten serveras fel tid (3,6)
Eleverna har råd att äta någon annanstans (6)

Tabell 17. Orsaker till att elever äter lite/inget av skolmaten.

Antal

(74%) Dåliga kostvanor 43
(74%) Negativ kamratpåverkan 46
(39%) Bristande kunskaper om kostens betydelse 37
(39%) Bullrig, stressig miljö 37
(23%) Eleverna tycker inte att maten smakar bra 16
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Under annat anges av gruppen 62 följande 4 svar:

Rangtal

Allmänt negativ attityd mot skolmat (1)

Eleverna har inte valmöjlighet (1)

Eleverna tror inte maten smakar bra (1)

Lunchens placering under dagen (1)

Dåliga kostvanor och negativ kamratpåverkan som huvudorsaker till att 

eleverna äter lite av skolmaten anges av 73 procent av ekonomiföre

ståndarna/kostcheferna.

Skolmåltidspersonalens tyckande om lunchlektioner

Tabell 18. Vad ekonomiföreståndarna/kostcheferna anser att skolmåltids- 
personalen skulle tycka om lunchlektioners införande.

Mycket positivt Positivt Varken/eller Negativt Mycket negativt

93 30 4 1 0

143 av 134 är positivt inställda till att lunchlektioner genomförs. 

93 är mycket positivt inställda till att lunchlektioner genomförs.

Motiveringar till vad skolmåltidspersonalen skulle tycka om lunchlektioner 

från gruppen 92 ekonomiföreståndare/kostchefer
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Positiva motiveringar:

"Bättre ordning, lugnare"

"Samvaro med eleverna, mindre stress"

"Bättre kostvanor"

"Eleverna sitter kvar"

"Maten konkurrerar inte med rasten"

"Fler vuxna i matsalen"

"Läraren måste ta mer ansvar"

"Mindre köer"

"Attityderna till skollunchen blir bättre och därmed skolmåltidsperso- 
nalens status”

"En naturlig del av skoldagen"

Varken eller och negativa motiveringar:

"Klasserna ej ofta hela pga tillvalsmöjligheter"

"Det behövs inte, allt är bra som det är"

"Rastlöshet"

"Synd om högstadielärarna"

Effekter av lunchlektioner

Exempel på ekonomiföreståndare/kostchefers motiveringar till vad 
skolmåltidspersonalen skulle tycka om lunchlektioner.

"Förhoppningsvis skulle lunchlektioner leda till lugnare ätandemiljö för 
eleverna, vilket skulle medföra bättre arbetsmiljö för skolmåltidsperso
nalen"

"Minska stressen och ge lugnare och trivsammare måltider. Bättre kontakt 
med både barn och lärare och tid att ge lite extra omtanke om maten"

"Positiv inställning från eleverna pga lärare kan äta tilammans med dem 
samma mat och i samma matsal"
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"Alla idéer som kan leda till bättre måltidssituation för eleverna bör 
prövas"

"Varje klass skulle då ha med sin lärare-klassföreståndare vilket gör det 
mycket svårt för någon elev att smita från lunchen. Det blir lugnare vid 
borden, bordsskicket bättre, och samtalen av annan karaktär"

"All medverkan av vuxna och annan personal i matsalen upplevs som 
positiv"

"Lugnare, ätandet blev viktigt, personalens status skulle öka. Eleverna 
skulle må bättre och orka med skoldagen bättre. Mindre slitna lärare"

"Eftersom vi har haft detta prov i snart 1 år med mycket goda 
erfarenheter så tror vi att all personal skulle uppleva detta bra, både för 
elever och serverings"tanter" "

"Lugnare i matsalen. Eleverna skulle äta mer pga längre tid. "Matlags- 
tiderna" skulle fungera bättre"

"Alla kommer på "rätt" tid. Eleverna sitter längre, inte så stressigt i 
matsalarna. Eleverna äter mera"

"Vid utvärdering som gjorts av pedagogiska måltider var skolmåltids- 
personalen positiv. För skolmåltidspersonalen skulle lunchlektionen 
innebära samma verksamhet i matsalen som vi har i dag med pedagogiska 
måltider"

"Om det verkligen fungerar positivt, inte som nu, att lärarna sitter vid ett 
bord och inte bryr sig om barnen, bara dom får maten gratis"

"Eleverna åt mera, lugnare i matsalarna, men den svenska avundsjukan 
skulle florera än mera, då hela lärarfolket åt vår förnämliga skolmat 
gratis. (Vi har sådan i vår kommun)"

"Vår erfarenhet är att det fungerar bra på lågstadiet, men mindre bra på 
mellanstadiet. Mycket eller det mesta beror på lärarna, vilken inställning 
dom har till lunchlektioner"
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Tabell 19. Effekter av lunchlektioner enligt ekonomiföreståndare/kostchefer.

Mindre bråk och stress 
Lugnare miljö
Trivsammare i matsalen

Fler elever 
Äter mer 
Smakar på

äter

allt

Bättre
Bättre

ordning
attityder

21 14 8

Att trivseln i matsalen skulle öka med lunchlektioner och därmed ätandet 

och ordningen betonas av de flesta ekonomiföreståndare/kostchefer.

Fördelar och hinder för lunchlektioner

Följande fördelar och hinder för lunchlektioners införande anges av 
ekonomiföreståndare/kostchefer:

Fördelar:

"Mindre stress, lugnare matsituation ökad trivsel (5)".

"Eleverna skulle tita mer (3)".

"Piggare elever på eftermiddagen".

"Bättre ordning".

"Ökad kunskap",

"Bättre arbetsmiljö (2)".

"Om läraren går och äter tillsammans med sin klass är chansen större att 
samtliga elever äter. En lunchlektion i klassrummet direkt efter maten 
skulle säkert minska stressen samt ge ökade kunskaper".

"Bättre arbetsmiljö i matsalen (skolrestaurangen). Bättre kontakt mellan 
skolkökspersonal-elev-lärare".

"Eleverna får bättre kostvanor"
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"Från kökets sida finns inga hinder. Vi tror att det skulle bli enbart 
positivt. I kommunen vet jag ej vad det kunde vara för hinder".

Våra samtliga 5 skolor har infört pedagogisk lunch och det är mycket 
positivt. F ö får all personal som äter med eleverna äta gratis. Av detta 
har det blivit en lugnare attityd i matsalen".

"Jämnare fördelning av eleverna under lunchtiden".

"Enligt rektor ingen svårighet för schemaläggningen att ha lunchlektio
ner".

"Bättre kontakt med eleverna. Att umgås vid ett matbord är ett mycket 
utmärkt sätt att få en bra kontakt".

"Skollunchen skulle mer naturligt vara en del av själva skoldagen. 
Förmodligen längre tid på dagen skulle åtgå för lunch".

"Lung och ro - elever som klarar sina prestationer bättre när de ätit sin 
lunch".

"Bättre matkultur för eleverna, mera förståelse mellan skolmåltidsperso- 
nal, lärare, föräldrar och elever. Flera ätande, lugnare miljöer för alla".

"Vi har haft det i ca 1 år".

"Matro eftersom alla "måste" lära sig sitta vid bordet 15-20 minuter". 

"Bättre ätande på högstadiet i första hand".

"Regelbundnare lunchtider för eleverna. Lugnare matmiljö".

"Samtliga elever skulle äta bättre, få en lugn stund och bättre bordsskick. 
Bli mera harmoniska och positivt inställda till maten".

"Eleverna kommer väl förberedda till matsalen och äter tillsammans med 
vuxna i lugn och ro. Ingen brådska ut till rast".

"Skollunchen skulle bli en lektion som andra lektioner och därmed lika 
värdefull för eleven".

"Med lunchlektion har skolan möjlighet att fostra barnen till goda 
kostvanor samt att visa att måltiden är ett sätt att vara tillsammans".

"Mycket bra om lunchlektion införs".

"Pengar för lärarlunchen har begärts i budget ca 10 år dock utan resultat".

"Skolstyrelsen säqer nej av ekonomiska skäl eftersom lärarna vill ha 
betalt".
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Hinder:

"Lärarna vill inte, tveksamma lärare (22)".

"Schematekniska hinder (13)".

"Rektorerna".

"Skolskjutsarna passar inte (4)".

"Svårt att få lektionstid till sådant som inte ingår i läroplan; Inga hinder
(8)".

"Eleverna vill inte".

"Personalens raster".

"Lärarna kanske inteså positiva då de ej får rast för egen del. Merkostnad 
för längre arbetstider för skolmåltidspersonalen".

"Dåliga utrymmen i matsal (3)".

"Ja, att lärare "missbrukar". De sitter flera kring egna bord; ej med 
elever1 Det gäller mest på högstadiet/er".

"Lärarnas arbetstid påverkas".

Enligt många lärare finns det inget utrymme för lunchlektioner. Det 
måste finnas i läroplanen (5)".

"Kommer skolstyrelsen driva denna fråga? Skolöverstyrelsen måste ge 
kommunerna direktiv eller införa en ny lektionstyp i undervisningen".

"Många lärare positiva, men lärarfacken mindre intresserade. Vissa 
rektorer har avvikande uppfattning, vissa är positiva".

"Vissa skolor har matsalen i en separat byggnad vilket gör att förflyttning 
samt kläder och på framför allt vid lågstadiet tar lång tid (vi har provat)".

"Många elever åker skolskjuts och kan inte förlänga skoldagen om 
pedagogisk lunch skall införas på schematid".

"Ekonomi; Ökade personalkostnader; Ökar konsumtionen (8)".

"Ev. längre skoldagar. Större lärarlöner och även högre skolmåltidsperso- 
nalslöner (ev. längre dagar)".

"Ekonomiska. Det ligger en skolmåltidsutredning i kommunen där det står 
att det ska sparas pengar inom detta område".
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"Lärarnas krav att få äta lunch utan störningar tillsammans med kollegor 
eller efter eget val. Facklig fråga som borde lösas av SÖ snarast”.

"Lärarnas attityder till lunchlektioner, det är mycket finare med franska. 
Kanske kunde man kombinera prata franska under lunchen? Kanske också 
politikerna. En del tycker inte att det behövs lärare (personal) i 
matsalarna".

"Skolstyrelsen".

Det finns många fördelar med lunchlektioner enligt ekonomiföreståndare/ 
kostchefer. Bland de hinder som flest angivit är:

"Lärarna är tveksamma eller ointresserade" enligt 22

"Schematekniska hinder" anger 13

"Ekonomiska hinder" anger 8

"Skolskjutsar" är ett hinder enligt k

"Inga hinder" finns enligt 8.
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Skolmåltidspersonaiens status och arbetstrivsel

På fråga 15, Vilka åtgärder är viktigast för att höja skolmåltidspersona- 
lens status/arbetstrivsel svarar 154 ekonomiföreståndare/kostchefer enligt 
tabell 20.

Tabell 20. Åtgärder för högre status/arbetstrivsel för skolmåltidspersonal.

M Rang

Fortbildning i kostkunskap (2,64)
Bättre matsalsmiljö (3,34)
Fortbildning i psykologi (3,39)
Högre löner (3,41)
Bättre köksutrustning (3,69)
Ökad tjänstgöringstid dagligen (5,26)
Fler tjänster (5,97)
Inordning tjänstemässigt under rektor/skolans org. (6,51)

Under alternativet annat anges:

Rangtal

"Bttttre utbildning" l,i,f,f

"Vi känner oss betydelsefulla utan ovanstående åtgärder" J

"Egen tillverkning" 1,1

"För att bli föreståndare skulle man måsta ha utbildning" 1

"Att attityder till maten ändras överlag. Mat är det 1
viktigaste som finns inte något nödvändigt ont"

"Lära barnen förstå och respektera skolmåltidspersonaiens 1 
arbete"

"Ökad samverkan lärarpersonaUskolmåltidspersonal" 1
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"Ge personalen större ansvar" 1

"Samvaro med annan personal på skolan" 1

"Mer information till allmänheten och skolan" 2

"Större ekonomiska anslag" 2

"Att alla vuxna i skolan respekterar varandras arbets- 2
situationer"

"Fortbildning i tillagning mm" 2

"Att skolmåltiden jömställs lektionerna vid schemalägg- 1,6
ningen"

"Positiva attityder till vad som serveras 3

"Ingå i elewårdsteamet 3

"Gemensamma personalrum tillsammans med lärarna" 4

"Bättre grundutbildning" 5

"Förståelse för olika personalgruppers arbete" 3,6,7

"Ökad arbetstid för ekonomiföreståndama" 6

"Bättre relationer till föräldrar, lärare" 7

"Bättre frånvarorapportering från lärarnas sida" 8

"Att många attityder förändras" 9

Skolmåltidspersonalens informationsmöjligheter

På frågan vilken möjlighet har skolmåltidspersonalen att informera elever 
och lärare om skolmaten m m svarar ekonomiföreståndare/kostchefer 
enligt tabell 21.
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Tabell 21. När informerar skolmåltidspersonalen elever/lärare.

I mat
salen

Skolkonferens,
personalmöte

Matråd,
skolmåltids-
kommitté

Föräldra
möten

Prao/Studie- 
besök för 
elever

27 20 15 14 11

18 st hade inga möjligheter.

På frågan hur man informerar fördelas svaren sålunda:

16 svarar 

9 svarar 
7 svarar 
6 svarar 
3 svarar 
2 svarar 
2 svarar 
1 svarar 
1 svarar 
1 svarar

föredrag
anslag/utställningar
svar på frågor
normalportion visas
genom veckoblad
foldrar m m
visa matsedeln
uppläsning av information
visa eleverna och se till att de äter allt
genom beskrivning

övriga svar på när man informerar fördelar sig enligt följande:

5 svarar på studiedagar
4 svarar vid introduktion för blivande ettor 
3 svarar när tid ges 
1 svarar genom hemkunskapsämnet 
1 svarar på öppet hus
6 svarar vet ej/svarar ej



Ekonomiföreståndare/kostchefers möjligheter att informera elever och
lärare om skolmaten m m

Ekonomif öreståndare/kostchef ers
tabell 22.

informationsmöjligheter redovisas i

Tabell 22. När och hur ekonomiföreståndare/kostchefer informerar.

I matsal Pryo, Prao
vid måltid studiebesök 
muntligt i kök

Genom
hemkun
skap

Matsalar med Kost- Elevråd
kommentarer kommitté 
Matsedelsgrupp Matråd/ 

kostråd

20 11 4 10 7 6

Personal- Skolkonf. Föräldra- Borschyr Normal
konf. möten Anslag portion
betsenhet. HoS
konf.

12 13 4 9 5

12 st hade ingen tid.

Exempel på kommentarer:

"Informationstjänst i form av ekonomiföreståndare skulle kunna inrättas"

"Vi håller på att bilda måltidsgrupper (L o M) vid varje skola där lärare 
och skolmåltidspersonal ingårt senare även föräldrarepresentant. Elevmed
verkan i matsalen. Provportion"

"Under lunchrasten sätts en "normalportion" ut i matsalen så att eleverna 
vet hur mycket man får"

"Personalgruperna på varje skola skulle träffas mer och diskutera t ex vid 
studiedagar"
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Behov av information

På frågan finns det behov av ytterligare information till elever/lärare 
kring skolmat, arbetsmiljö, trivselfrågor osv svarar ekonomiföreståndare/ 
kostchefer enligt tabell 23.

Tabell 23. Behov av ytterligare information.

Ja Nej

144 5

Ja svarar 144 av 154 ekonomiföreståndare/kostchefer. (5 svarar ej på 

frågan).

Nej svarar 5 av 154.

Vem ska informera - När och Hur?

På frågan Vem skall informera svarar 92 ekonomiföreståndare/kostchefer 
följande:

Skolmåltidspersonal, lärare, elevrepresentanter, husmor, kostchefen, 
studierektor, tillsynslärare, hushållslärare, kostinformatör, ekonomiföre
ståndaren, "den som är kunnig", skolmåltidsansvarig, skolledningen, rektor, 
alla, skolsköterskan, dietist.
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På frågan När ska information ges föreslår ekonomiföreståndare/kost
chefer:

Skolkonferensen, särskild informationsträff vid behov, lektionstid, 
elevrådsmöten, klassmöten, hemkunskapstimmar, kurser, studiedagar, 
början av läsåret, temadagar, föräldramöten, före lunchen dagligen, sam
lingar, Hem och Skolamöten, FA-tid, när det behövs, måltidsråd, vid 
serveringen, varje vecka, ett par gånger per läsår.

Frågan Hur skall informationen utföras besvaras:

Broschyrer m m, besök i klasserna, direktinformation, föreläsning, 
diskussion, frågestund, studiebesök, testätning av skolmaten, diabilder, 
overhead, utställningar, grupparbete, pressen, via högtalare, veckomed- 
delande.

Behov av ytterligare information kring skolmåltiderna finns enligt 
ekonomiföreståndare/kostchef.

På frågorna vem ska informera? När och hur ska information ges fördelas 
svaren enligt följande av 62 ekonomiföreståndare/kostchefer:

VEM? NÄR? HUR?

Lärare (9)
Hushållslärare (8) 
Ekonomiföreståndare (8)

På lektioner 
studiedagar

Klass för klass 
diabilder, overhead 
föreläsning, studie
besök i kök, föräldra
möten HoS

Kostinformatör (4) I klasserna 
På föräldramöten
Konferenser
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Kokerska (2) 
Husmor (6) Alltid Informera muntligt och 

skriftligt. Egna "tryck
saker" Kommuninfor
mation. Skoltidningen

Rektor/Skolledningen(l 1) Skolstart vid lunch

Kökspersonal (16) Varje terminsstart
SKM personal

Samarbete mellan 
all personal (2)

Skolstyrelsekonf.
Stadiekonf.

Lokalpress, diskussion, 
elevråd, matråd/kostråd

Skolhälsovården (1) AE möten Utställningar, temadagar

Elevråd 
Politiker 
Kostansvarig (3)

Ekonomiföreståndare/kostchefer och skolmåltidspersonalen ska informera 
i första hand.

SKM = Skolmåltidspersonal 
AE = Arbetsenhet
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Del 1:4. Lärarnas fackliga ombud

Från lärarnas fackliga ombud har erhållits 264 svar. Tabell 24 visar 
svarens fördelning på lärarförbunden.

Tabell 24. Svarsfrekvens för de olika lärarförbunden.

SL (Sveriges Lärarförbund) TCO 127

LR (Lärarnas Riksförbund) SACO 117
SFL (Svenska Facklärarförbundet) TCO 20

Summa: 264

(5 svar kom in för sent och har ej medtagits).

Lunchlektioners konsekvenser för lärarnas tjänstgöring

Vilka konsekvenser införandet av lunchlektioner skulle få för lärares 
tjänstgöring, enligt lärarnas fackliga ombud, redovisas i tabell 25.
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Tabell 25. Lunchlektioners konsekvenser för lärares tjänstgöring.

Antal svar Rangordning

Utökat tjänsteunderlag, ökat resursbehov, 
fler tjänster, ingå i usken, ersättningskrav, 
fackliga förhandlingar

50 1

Vi får ingen eller för kort egen lunchrast, 
för kort förberedelsetid, mindre avkoppling

31 2

Sämre schema, problem med schema, mer 
rastvakter

29 3

Tid måste tas från ämnen, konferenser, 
klassråd, K-tid, morgonsamling

25 4

Stressigt, ännu jobbigare, försämring 25 5

De flesta anger utökat tjänsteunderlag, fler tjänster och ersättningskrav 
enligt punkt 1. Tidsaspekten är viktig och finns med i punkterna 2-4.

Övriga synpunkter på lunchlektioners inverkan på lärarnas tjänstgöring:

"Inga, vet ej, svårt att såga" svarar 24 

"Positiva konsekvenser" svarar 10 

"Långre skoldagar" svarar 9.
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Fördelar med lunchlektioner för eleverna

Enligt lärarnas fackliga ombud skulle lunchlektioner ha följande fördelar 
för eleverna:

Tabell 26. Fördelar med lunchlektioner för eleverna enligt lärarnas fack
liga ombud.

Antal svar Rang

Lugnare miljö, matro 58 1

Bättre bordsskick, bättre matkultur 32 2

Äta mer och längre tid 27 3

Bättre matvanor, vettig etikett 19 4

Ej behov att jäkta ut 15 5
Social samvaro, kontakt, 
vid maten med vuxna

trevligt umgänge 13 6

Fler skulle äta, mindre matskolk 10 7
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Dessutom anges följande fördelar för eleverna:

Antal svar
Ökad kostkunskap 7

Bättre kunskaper i övriga ämnen 8
Trivsamt, positivt 9
Bättre ordning, snyggare matsal 5

Större trygghet 5

Bättre fostran 2
Avstressande, lugnare 3
Mindre köande 3
Regelbunden lunch 2
Ett fåtal störande elever skulle bli lugnare 1
Bättre måltidsvanor 1
Gemensam långrast för alla 1
Mindre flygande mat 1
Vet ej _5

10

10 svarar O/eller inga fördelar

Fördelar med lunchlektioner för lärarna

Fördelarna med lunchlektioner för lärarna redovisas i tabell 27.
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Tabell 27. Fördelar med lunchlektioner för lärarna

Antal svar Rang

Bättre annorlunda elevkontakter/relationer 23 1
Mättare, lugnare, piggare elever 14 2
Social kontakt, ökad trivsel, gemenskap 12 3

Bättre elevkännedom, bättre överblick 9 4
Mindre stress, bättre avkoppling 9 3
Lugnare miljö, lugnare måltider 7 6

Gratis mat 8 7

Ordentlig rast senare 8 8

Summa: 90

Övriga fördelar som nämns är:

"Trevligare stämning mellan lärare och elever (i stället för 2
bevakningsuppdrag)"

"Bra om det räknas som lektion och betalas" 2

"Slippa reda ut bråk som man inte själv har sett" 4

"Färre rastvakter" 2

"Positiva" 2

Exempel på negativa "fördelar" enligt lärarnas fackliga ombud: 

"Fackliga ombud" 2

"Negativa, störd matro" 2

"Magsår" 1

"Mer stress" 5

"Mindre avkopling" 5
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2 

1 

7

Inga/O fördelar svarar 38 fackliga ombud.

Vet ej svarar 6 fackliga ombud.

"Svårt trtiffa kollegor" 

"Fler sjukdagar" 

"Ytterligare arbetsuppgift"

Fördelar med lunchlektioner för skolmåltidspersonal

Fördelar med lunchlektionerna för skolmåltidspersonalen enligt lärarnas 
fackombud redovisas i tabell 28.

Tabell 28. Lunchlektioners fördelar för skolmåltidspersonal.

Antal svar Rang

Lugnare miljö/tempo, bättre arbetsmiljö 47 1
Bättre ordning, mindre slarv, tystare 23 2
Mindre bråk med elever, positiva elevkontakter 7 3
Positiva, delat ansvar, samarbete 7 4
Mer uppskattning 5 5
Slippa ansvar 4 6
Ökad vuxentäthet 3 7
Förlängd arbetstid 3 8
Mindre matsvinn 3 9

Summa 102
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Övriga fördelar som nämns är:

Jämnare arbetstakt 2
Lugnare och renare matsal 1
Gratis hjälp = glada 1
Mindre köer 1
Enbart fördelar 1

Mindre arbete 1
Mindre stress 1

Stöd och förståelse från lärare 1
Lättare beräkna matåtgång 1
Eleverna äter mer, får laga mer mat åt fler 1
Varierande/irritation 2

Inga/O fördelar svarar 6 lärarfackombud 
Vet ej svarar 7 lärarfackombud

Kommentar:

Mest positiva beträffande konsekvenser och fördelar med lunchlektioner 
är SL lärare som också har mest erfarenhet av pedagogiska måltider/ 
lunchlektioner

LR lärare är mer negativa och har minst erfarenhet

SFL lärare är positivare än LR lärare även när de arbetar på samma 
stadium (H G)

Många poängterar vikten av frivillighet för lärarna i deltagandet i 
pedagogiska luncher/lunchlektioner

Många betonar rätten till egen paus under dagen

En undrar hur lunchlektion skall räknas som 21, 24, 27, 29 tim usk?
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Skillnaderna mellan lärarförbunden är inte så stora att det funnits 
anledning att redovisa dem åtskilda.

Hinder för lunchlektioners införande

Största hinder för lunchlektionens införande enligt SL ombuden:

10 av SL ombuden har ej besvarat frågan 

7 svarar: Vet ej 

2 svarar: ?

Inga hinder svarar 20

Tabell 29. Största hinder för lunchlektioner enligt SL ombud.

Lärarnas Schema- För små Varifrån Ekonomi Tjat på Väntetid
ointrese problem matsalar tiden ska Kommun- barn som på lång-
Ytterligare 
krav på 
lärarna

För stora
skolor/
klasser

tas inräk
nas i usk 
Rast och 
vila efter 
maten

ernas
spariver

inte äter samma 
barn ger 
oro och 
konflik
ter

11 17 11 17 11 9 7

Schema och tidsproblem anges av 34 SL-ombud som största problem. 
Ekonomi, lärarna och kalss- och matsalsstorlek kommer i andra hand.

Övriga hinder för lunchlektioner enligt SL ombuden är:

Längre skoldag
Mer personal, kräver karottsystem 
Rektor

2
2
2
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Facket 2
Hinner ej på toa 2
Frivilligt för lärarna 2
Lunchtiderna, köer 1
Elevernas inställning 1
Skolmåltidspersonalen negativ 1
Rastvaktandet 1

LR-ombuden anger följande hinder för lunchlektion:

Vet ej svarar 10 LR-ombud
Inga större hinder 8

Tabell 30. Hinder för lunchlektioner enligt LR-ombud

Schematekniska Lärarna ovilliga Ekonomi Stress, Tjänstgörings
Kommunal tidsbrist tid, Ämnestid
snålhet ej lugn 

och ro
lidande

47 54 43 17 11

Ovilliga lärare och schematekniska problem kommer på första och andra 
plats enligt LR-ombuden. Ekonomi rangordnas som tredje största hinder.

övriga hinder enligt LR-ombud:

"9 menar att lunchlektioner saknar prioritet"

"1 anger matsalarnaf lokalfrågor som hinder"

"Eleverna liter olika fort, irritation att vttnta, kan dta sjdlva stiger 6 LR- 
ombud"

"Matsal i annan byggnad av- och påklädning svarar 4 LR-ombud"
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"Skolstyrelsen Ur ett hinder enligt 2 LR-ombud"

"Fackliga hinder påtalar 2 LR-ombud"

"Skolskjutsar och förlängd skoldag är hinder enligt 2 LR-ombud"

"Dessutom utgör rastvakter, skolförordningen, måltidspersonalen hinder 
för lunchlektioner enligt 1 LR-ombud".

Exempel på kommentarer till frågan om vilka hinder som är störst för 
lunchlektioners införande:

(SFL) "Man kan behöva äta sin lunch i lugn och ro i personalmatsal. Alltså 
ej bra med lunchlektion varje dag"

(SL) "Det man i vanliga fall talar om i teorin blir nu övat praktiskt"

(SL) "Efter måltiden behöver barnen rast och få "röra på sig". En del 
elever vill sitta jöttelönge och öta. Svårt att kunna samla alla för att 
fortsätta lektionen"

(LR) "Ta tid från morgonsamling, hemkunskap och FA, arbetstidslagen § 
15:16 arbetsmiljölagen"

(LR) "Måste inräknas i tjänstgöringen. Lärare har liksom andra arbets
tagare rätt enligt arbetsmiljölagen att ha en längre rast under dagen. 
Skoldagen måste förlängas för att ge utrymme för undervisning enligt 
läroplan, lunchlektion och rast. Färre lektioner i ämnen måste också 
läggas ut på lärarna. Flera lärare måste alltså anställas. På H o G 
(högstadiet och gymnasiet) kan svårigheter uppstå att schemalägga 
lunchlektion"

(LR) "Jag tvivlar på det önskvärda i att arrangera lunchlektioner. Lärare 
och elever behöver slippa varandra en stund mitt på dagen"

(LR) "Det är självfallet ingen ämnesläraruppgiftl"

Åtgärder och lösningar

Hur kan man lösa hindren? Vilka åtgärder krävs?

Av SL-ombuden svarar 13 "Vet ej".

övriga åtgärdsförslag redovisas i tabell 31.
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Tabell 31. Åtgärdsförslag från SL-ombud för att lösa hinder för lunchlek
tioner.

Lagstiftning Schemalägg- Fler tjänster Mindre Lunch- Attityd-
SÖ direktiv ning, lunch K-tid klasser o vakter påverkan
Skolförord- samtidigt Resurser skolor Person- Bättre
ningen Tid från FA Pengar Matsalens ligt enga- mat o
ändras HK, Längre Ekonomi kapacitet gemang miljö

rast, Senare Placering Hälso-
lunch fostran

5 10 10 8 5 8

Mer resurser och bättre schema är viktigaste åtgärder för att lösa hinder 
för lunchlektioner enligt SL-ombuden.

Exempel på svar från SL-ombud kring lösningar och åtgärder:

"Inför speciella lunchvakter. Gdma ett par vuxna per klass. Kanhdnda det 
finns några pensiondrer i området som skulle vilja delta i det hör"

"Ldrarna behöver öta i sdrskild personalmatsal. Lunchen nog kort öndå"

"Måltiden bör vara frivillig för varje enskild Idrare, maten gratis, utökat 
rastvaktande arvoderas, lunchlektionen betald"

"Informera ldrarna om det stora vdrdet av lunchlektioner"

"Personalutbildning i hdlsofostran. Men varför kan man inte ha andra 
dmnen i anslutning till pedagogisk lunch?"

"Jag kan inte se att det finns några hinder. Finns det en vilja att förbdttra 
för eleverna så görs det"

"En rast efter maten dr nödvdndigt, annars kan man ha en bestdmd tid 
som man måste sitta kvar vid bordet, dven om man dter litet"

"Bamvdnligare mat, vi har provat lunchlektion i ett år men övergått ill 
pedagogisk lunch"
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Hur kan man lösa hindren? Vilka åtgärder krävs?

LR ombud svarar enligt tabell 32 på frågorna om åtgärder och lösningar. 

Tabell 32. LR-ombudens förslag på åtgärder och lösningar.

Förlängd
skoldag
Schema
läggning

Resurser 
Ekonomi 
Pengar 
Inräknas 
i usken

Fler mat- Information 
Mindre/ Frivillighet
Större Inte aktuellt
matsalar
Bättre mat
Bättre miljö

Mer per
sonal
Lärarassis-
tenter

Påverka 
arbetsgivare 
Lokala av
tal

10 17 6 12 5 2

ökade resurser är viktigaste åtgärd även för LR-ombud.

Exempel på svar/kommentarer från LR-ombud:

"Lärarna måste få välja om de vill ha många, någon eller inga 
"lunchlektioner" allsl Det är en mänsklig rättighet att äta sin lunch och ro 
(= personalmatsal)"

"Anser uppriktigt sagt att idén med lunchlektioner är befängd på 
grundskolan och högstadiet"

"Bygga om skolmatsalarna till många mindre enheter, bra avtal vad det 
gäller arvodering/löneersättning vid undervisning i samband av lunch
lektionerna"

"Förutom fri lunch, ersättning för arbetstiden samt tillfälle till avkoppling 
(rast)"

"Vill inte ha (pedagogiska) lunchlektioner"

"Olösliga, idén faktiskt oacceptabel"

"Många lärare är mycket angelägna om att få koppla av och äta sin mat i 
lugn och ro"

"Tillräckligt med pengar kan lösa allt men finns pengarna borde de satsas 
på något vettigt"
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"Personal som deltar i detta måste få en lunchrast innan eller efter 
lunchlektionen. Lunchlektionen skall vara frivillig och avlönad"

"Sönkt usk, fortbildning för lörare, lögre veckotimtal för elever för att 
underlötta schemalöggning. Lögre elevantal/skola för att underlötta 
schemlöggning"

22 LR-ombud svarar Vet ej, eller?

övriga personalkategorier som kan delta i lunchlektioner

Enligt LR-ombuden skulle följande övriga personalkategorier/personer 

kunna delta i lunchlektioner.

Tabell 33. Vilka övriga personalkategorier som skulle kunna delta i lunch
lektioner.

Antal svar

Skolledning, rektor, studierektor (11)
Alla övriga personalkategorier ( 8)
Fritidspersonal, FA-ledare ( 7)

Skolvärdinnor ( 7)

Vaktmästare ( 6)

Kanslipersonal, expeditionspersonal ( 4)
Syo-konsulent ( 4)
Kurator ( 4)
Föräldrar ( 3)

Måltidspersonal ( 3)

Lokalvårdare ( 2)

Politiker ( 1)
Skolsköterska ( 0
Skolläkare ( 1)
Speciallärare ( O
Pensionärer + andra utifrån kommande vuxna ( 1)

Vet ej, eller svarar ej på frågan gör 21 LR ombud
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Exempel på kommentarer till frågan om vilka övriga personalkategorier 
som kan delta i lunchlektioner:

"Alla som inte har direktkontakt med eleverna som litrarna alltid har. Alla 
dessa som alltid har mycket att sitga om och till eleverna - via litrarna".

Kommentarer från SFL ombud: "Om det itr fråga om lektioner så kan bara 
liirare komma i fråga, då ska det också erstittas med 1 vt i undervis
ningen".

Tabell 33. övriga som kan delta i lunchlektioner enligt SL-ombud.

Skolledning Fritidspersonal Skolvärdinnor Kanslipersonal Syo-konsu-
Rektor FA-ledare Vaktmästare Expeditions- lent
Studierektor personal Kurator

17 9 13 5 8

Lärarnas inställning till lunchlektioner

Hur skulle lärarna ställa sig till systemet med lunchlektioner?

Tabell 34 visar vad SL-ombuden anser om denna fråga.
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Tabell 34. Inställning till lunchlektioner bland SL ombud fördelad på sta
dier.

Låg/Mellan Högstadiet Gymnasiet
M + + O - M - M + + O - M- M + + O - M -

27 27 33 23 7 3 4 7 6 0 0 14 3

M + =Mycket positiva, + =Positiva, 0 =Varken eller, - =Negativa, M - 
=Mycket negativa.

54 är positiva på LM och 23 negativa. På H är 3 positiva och 13 negativa 
och på G är ingen positiv och 4 negativa till lunchlektioner.

Exempel på kommentarer:

"Går ej att besvara om inte alla faktorer kring dessa lunchlektioner dr 
könda"

"Vi behöver mer information vad det innebör för löramas tjönstgöring" 

"De flesta tycks vara positiva"

"H-lärare obenögna att rösta, vill ej vara med i statistik, en del elever 
behöver 30-40 minuter för att lita, dessa får ståndigt bli påjagade"

Tabell 35. Lärarnas inställning till systemet med lunchlektioner enligt 
LR ombud.

Lågstadiet/Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet
M + +0-M- M + +0 - M- M + +0 - M -

7 9 11 5 4 3 8 19 44 31 1 1 6 17 33
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På LM är 16 positiva och 9 negativa. På H är 11 positiva mot 75 negativa. 
På G är 2 positiva och 50 negativa till lunchlektioner enligt LR-lärarna.

Exempel på kommentarer från LR-ombud:

"Alla reaktioner skulle siikert kunna förekomma beroende på hur man för 
fram idén"

"Man får ej skapa stressituationer för lörare och elever"

"Beror helt på under vilka förutsttttningar det genomförs"

"Fungerar bra med pedagogiska måltider som vi har nu"

"Fasta platser blandat åk 4-5-6 vid varje bord, rast direkt. Klasslörare 
öter med och turas om att sitta vid elevborden"

"Vi vill ha pedagogiska måltider med sittkrav på 20 minuter lunchrast 
dttrefter i 30-40 min"

"Svaret beror på kostnaden, miljön och maten"

"Svaret beror på villkor och praktiskt genomförande"

Hur lärarna skulle ställa sig till systemet med lunchlektioner, enligt 
SFL-ombuden framgår av tabell 36.

Tabell 36. Lärarnas inställning till lunchlektioner enligt SFL-ombuden.

Lågstadiet/Mellanstadiet Högstadiet Gymnasium
M + + 0 - M - M + + 0 - M - M + + 0 - M -

6 6 4 3 1 5 3 4 2 2

12 SFL ombud är positiva och 4 negativa på LM. På H är ingen positiv och 
8 negativa. På G är ingen positiv och 4 negativa till lunchlektioner.
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Exempel på kommentarer från SFL-ombud:

"Frukostlektion = positivt"

"Vi har det redan på L och kommer att införa på M efter ombyggnad"

Efter vilka principer betalar lärare för sina luncher i elevmatsal och 
personalmatsal? (Antal svar inom parentes).

5:- äter med elever
Betalar med matbiljett
Vaktar 30 minuter får fri mat.
Gratis mat + 20 minuter lektionstid
som ersättning för ADI träning

Gratis - 22:50 i skolmatsal

Lunchkostnad för lärare enligt fackliga ombud i LR

Elevmatsal: Personalmatsal:

Kostnadstäckning+SS påslag 20:- (15 st)

Gratis mat för all personal 18:- ( 9 st)
som äter med eleverna (5) 17s- ( 6 st)

1 gratisportion/klass (2) 16:- ( 5 st)
20:- bland eleverna 18:50

Gratis om läraren äter 17:50

med eleverna (6) 19:-
19:70

( 3 st)

16:50 ( 2 st)
22:50 23:50 (bakom :
12:- icke pedagogisk lunch 21:-
Lärare som frivilligt vaktar 19:50 utan kaf
äter gratis och inräknar K-tid (2) 14:-
18:- i elevmatsal 15:- ( 2)
Vid vakthållning fri mat (5) 18:70

(Variation fr 14:- - 23:50) i 
personalmatsal



Vad betalar lärarna för skollunchen enligt fackliga ombud i SL?

I elevmatsal: I personalmatsal

Antal svar

18:- (inkl. byggnadsmaterial) 20:- 10
Gratis 19:- 3
15:-

13:50 16:- 2
13:- 17:- 6
18:- finns ej 3
17:50 vaktande lärare
16:50 (ej med klass) 21:- 1
16:-
18:- (ej med klass) 20-23:- 1

15:50 22:- 1
22:-

10i- om vi sitter med barnen 
Gratis barnportion med klassen 
19:- 

20:-

Åk 1 lärare gratis 
1 lärare/klass gratis på LM 
Gratis mat + K-tid 
Alla äter gratis (ytterskola)

Kommentarer:

"Mycket sällan någon lärare anser maten värd 18:-”

”Egen medtagen mat i personalrummet gör att jag slipper vara arg då jag 
äter”
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Betalning till lärare som vaktar/äter pedagogiskt enligt SL-ombuden

Efter vilka principer betalar lärare sina luncher? Hur får lärare som äter 
med eleverna betalt? (Svarsfrekvens inom parentes)

Lärare som äter pedagogisk lunch och/eller vaktar i skolmatsal

Gratis för klassföreståndare (KF) (2)

Gratis efter tillstånd av husmor t ex vid inskolning 
Fri mat Fri skollunch Gratis (8)
Gratis och skattefritt (2)
Gratis mat ej betalt (3)
K-tid + gratis mat (2)
Får matkupong 
L 1,5 lärare/klass gratis 
M 1 lärare/klass gratis
Gratis mat + 10 minuter (10 minuter/vecka tas från samlingstid per dag) 
1 lärare/klass äter gratis och får räkna 20 minuter K-tid/dag

Lärare som äter i skolmatsal Lärare som äter i personalmatsal

20:- * (3) 20:- (5)

21:- (3) 21:-
19:70 19:70

19:80
18:- (2)
18:- (2) 16:- (2)
16:- o (2) Kupong
Kupong

18:50 V
19:50
Matkupong

17:50

(V får betala kaffet, * höjdes 1988 från 16:-, o ingår lokalhyra och disk

avgift).
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LR-kommentar:

"All personal ater tillsammans med eleverna. Vi har totalt 9 klasser alltså 
skulle 9 Wrare kunna öta gratis pga 1 vaktande lörare/klass. Nu gör de 
inte det utan i stallet har vi följande modell. Ca 25 personer (inklusive 
lörare) Uter med eleverna och betalar 25 x måltidskostnaden - 9 gratis- 
måltider. Den summan slås ut på 25 atande: (25x20=500-180=320:25=12:80/ 
person). Vi lörare som har rött till gratis mat nör vi vaktar "bjuder" alltså 
övrig personal på del av måltidskostnaden. Resultatet ör en matsal dör 
många vuxna äterf lugn och ro och inga problem. Men vi ör unika i det 
mesta öven i fråga om skolmåltider"

SL-kommentar:

"Vi anser att vi gör ett jobb och behöver dörför inte heller betala maten. 
Men det förvöntas av matsalspersonalen att vi aktivt stöder lugnet i 
matsalen"

Hur får lärare som äter med eleverna betalt enligt LR?

Antal svar

Fri lunch, fri måltid, gratis mat 
1 lärare/klass gratis 
Förekommer ej

(87

( 3) 
( 2)

Lärare som vaktar under måltid och lunchrast 
äter gratis

( 3)

Ej betalt för tider 
10 minuter lektionstid/dag 
10 fria måltider/vecka 
Gratis mat + 20 min K-tid 
T ex en tallrik gröt (serveras 
Förekommer ej på H

( 2) 

( 3) 
( 3) 
( 3)

en gång/vecka) 

( 3)

( O
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Exempel på kommentarer:

"Vaktar 20-25 minuter får en gratis måltid"

"Gratis måltid + K-tid"

"Gratis mat och mindre rastvakter Inget mera!"

"Gratis mat, men vanligare dr nog ett vaktpass gående följt av gratis mat i 
Idrarmatsal"

"Vet ej"

"Ingen ersättning"

"2 st lärare vaktar ca 6 klasser, äter gratis 5 dagar för 2 vakter"

"Lärare som äter i matsalen med eleverna men utan klass att ansvara för 
får gratis lunch"

"Betalar inte alls. Men de äter gratis utan att vara vakt, bara föredöme, 
på ordinarie lunchtid"

"Billig tillsynsform"

"Inga pengar"

"På H-stadiet är endast KF i åk 1 tillåtna att äta med elever och betalar 
då inget för maten"

"Gratis lunch på H"

"Nedsättning med 9:- äter för 10:- i stället för 19:-"

"De får inte betalt!"

"Inget. Här räknas det som förmån?"

"Inget!"

"De får betala 15:- för mat som kostar 1-9:-"

"Hämtar kupong hos rektor för att äta med sin klass vid enstaka tillfällen" 

"1x20 min = ADL lektion"

"Tja vi har inte tänkt i sådana banor. Vi vill bara få äta gratis. Det är det 
enda krav. Vilket innebär en nettoinkomst på omkring 300 kr/mån".
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Största problemen i samband med skollunchen enligt lärarnas fackombud

Tabell 37. LR-ombudens rangordning av problemen i 
lunchen.

samband med skol-

M

Eleverna äter för lite eller inte alls (1,55)
Bullrig miljö (1,96)
Långa köer (2,42)
Stressigt i matsalen (pga tidsbrist) (2,55)

Maten smakar inte bra (3,27)

Annat nämligen:

"Potatisen"

"Kommunen satsar bara 90 procent av riksgenomsnittet"

"Bortskömda elever, dåliga kostvanor, jargong, torftig miljö"

"För lörarna en konflikt att arbeta på lunchrasten"

"Egna krav på arbetsmiljö, oacceptabelt kort egen lunchrast"

"Dåligt bordsskick"

"Mindre problem på små skolor"

"Dålig miljö, dålig ventilation"

"Alldeles för liten matsal"

"Tråkiga lokaler i köllare"

"Matens kvalité vöxlar för mycket från dag till dag"

"Hopplösa lokaler"

"Barns och föröldrars instöllning till skolmaten och ovanor att pröva något 
nytt"
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"Olika mattider varje dag på H från 10.45-11.30-12.10"

"Elever dter t ex inte sallad fastdn salladen på vår skola dr mycket fin"

"Problemen dr små hos oss"

"Eleverna kastar ibland mat på varandra"

"Eleverna slaskar vid matbordet och vid avstdllningsdisk"

"Eleverna tar för stora portioner och sldnger bort"

"Hur matbord och miljö i övrigt skall hållas rent"

"Eleverna påverkar varandra att maten dr dcklig speciellt i åk 7"

"Ringa fördldraintressef dåliga kostvanor, eleverna dter korv och mos i 
korvkiosken"

Tabell 38 visar SL-ombudens rangordning av problemen kring skollunchen.

Tabell 38. SL ombudens svar på frågan om vilka problem som är störst i 
samband med lunchen.

M

Bullrig miljö (1,61)
Eleverna äter för lite eller inte alls (1,79)
Stressigt i matsalen pga tidsbrist (2,55)
Långa köer (2,86)
Maten smakar inte bra (3,68)

Annat, nämligen: (1,87)

"Maten på L skulle kunna anpassas mer för den åldern. Krdver flexibilitet 
från kökspersonalen som får Idgga sås på sidan så att barnen ser vad de 
dter"

"Dåligt bordsskick"
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"Elevers och föräldrars negativa syn på maten. I skolan ska varenda en 
varje gång ha sin favoriträtt"

"Problem ej så stora sedan pedagogisk lunch infördes"

"De har bråttom ut på rast"

"Tjatigt att få samma mat år ut och år in"

"Bortskämda elever"

"Fungerar utmärkt i B2 skola med 21 elever"

"Diskmaskin i samma lokal som matsaleni"

SFL ombudens rangordning av största problem i samband med skollunchen 
framgår av tabell 39.

Tabell 39. Största problemen i samband med skollunchen enligt SFL-om- 
buden.

M

Eleverna äter för lite eller inte alls (1,75)
Bullrig miljö (1,81)
Stressigt i matsalen pga tidsbrist (2,4 )
Långa köer (2,44)
Maten smakar inte bra (3,00)

Annat, nämligen:

"På gymnasienivå är eleverna redan präglade"

"Maten smakar bra"

"För hög ljudnivå, för få vuxna, för många barn samtidigt, för stor yta i 
matsalen som borde delas av"
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"För många elever i matsalen samtidigt"

"Barnen stressar für att komma ut på rast"

"50 procent av kökspersonalen som dr negativ"

"Trängsel i för trång miljö"

"Smaken är som bekant olikay all mat kan inte smaka bra" 

"Äldre elever äter inte potatis"

"Många äter enbart mat de är vana vid"

"Barnens inställning till skolmaten"

"Konflikter lärare-elever pga att elever äter för dåligt"

Orsaker till att elever äter så lite i skolan

LR-ombuden anger följande orsaker till att elever äter så lite i skolan: 

Tabell 40. Orsaker till elevers dåliga ätande enligt LR-ombuden.

M

Dåliga kostvanor (1,96)
Negativ kamratpåverkan (2 )
Bullrig, stressig miljö (2,65)
Bristande kunskaper (2,88)
Maten smakar inte bra (3,18)
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Annat, nämligen:

"Stressade av skolarbete och hemsituation"
"Besvörliga kamratrelationer,,
"För mycket pengar till godis"
"Leken lockar - har ej tid"
"Tappar aptiten pga kamraters dåliga bordsskick"
"Trist miljö"
"Matrtftten"
"Den allmänna miljön och trivseln på skolan"
"Hos oss öter eleverna för mycket pga trivsam miljö"
"För lite elevanpassad mat t ex skalad potatist makaroner, smörgås".

SFL-ombudens svar på frågan om varför elever äter så lite av skolmaten 
framgår av tabell 1.

Tabell 41. Orsaker till att eleverna äter så lite av skolmaten rangord- 
nade enligt SFL-ombudens synpunkter.

M

Dåliga kostvanor (1,55)
Negativ kamratpåverkan (1,77)

Bullrig, stressig miljö (2,23)
Bristande kunskaper (3,33)
Maten smakar inte bra (3,66)

Annat, nämligen:

"Bortskömda hemifrån" 
"Attityder till skolmaten" 
"Maten smakar lika varje dag" 
"Hemifrån: Skolmaten är dålig".
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SL-ombuden rangordnar orsakerna till elevers dåliga ätande av skolmaten 
enligt tabell 42.

Tabell 42. SL-ombudens svar på frågan om varför elever äter så dåligt.

M

Dåliga kostvanor (1,59)
Negativ kamratpåverkan (2,10)
Bullrig, stressig miljö (2,29)
Maten smakar inte bra (3,3 )
Bristande kunskaper (3,56)

Annat, nämligen:

”Har inte tid"
"Eleverna könner inte igen maten hemifrån"
"Barn gillar ej maten som serveras"
"Bortskömda barn"
"Ingen kostkunskap hos förttldrarna"
"Leken lockart har ej tid att ttta"
"Fotboll och andra rastaktiviteter gör att många struntar i lunchen" 
"De vill ut och leka"
"Har inte tid, vill leka på rasten"
"Negativ kritik mot skolmat i massmedia"
"Kommunernas spariver"
"Löraren ska finnas vid samma bord".
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Skollunchens fostrande effekter 

Några av lärarombudens svar på frågan:

Vilka fostrande effekter har skollunchen i dag jämfört med lunchlektio
ner?

Skollunchen i dag

Barnen smakar och äter av allt, lär sig tycka om det mesta, får bättre 
bordsskick. Bättre kunskap om kostens betydelse, äter upp all mat från 
tallriken för mat kostar mycket pengar. De får sitta en minimitid och 

därmed förhindras stress, de hinner äta i lugn och ro.

De flesta effekter är tyvärr negativa.

Lär sig stå i kö.

Lära barn smaka på allt, sitta stilla och tala tyst.

Att lära sig äta varierande kost, att känna samvaro vid måltiderna. 

Gott bordsskick.

Bra matvanor.

Hänsyn och artighet.

Få bättre kostvanor.

Egentligen bara att fylla buken.

Matro, ansvar för dukning och att plocka undan.
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Matro, bordsskick, kostlära, artighet (Vi anser att det är föräldrarnas 
ansvar att lära barnen äta rätt och riktigt).

Hjälper eleverna att lära bordsskick i vissa fall om miljön är bra. Eleverna 
lär sig plocka bort efter sig. Eleverna får smaka varierande mat.

Att eleverna lär sig "äta som folk" umgås vid matbordet och samtala utan 
att skrika.

Att äta lagad mat, typ husmanskost.
Att vänja sig vid varierad kost.
Att förstå vikten av att äta tillräckligt av den lagade maten. 

Bordsskick i någon mån. Smaka på maten. Sociala kontakter (3). 

Näringskunskap. Hänsyn.

Tror att obligatorisk skollunch på L o M kan lära eleverna att all slags 
mat och att äta den under trevliga gemenskapsformer. Fungerar detta tror 
jag på frivillighet på högstadiet.

Delge goda kostvanor och bra bordsskick.

Pedagogisk lunch ger bättre bordsskick. Lugnare mat eventuellt smaka 
annan mat.

Eleverna lär sig tycka om olika smaker och olika mat. Många verkar få 
välja den mat de tycker om hemma.

Alla elever måste smaka på maten. Alla lär sig duka snyggt, skicka 
karotter till varandra och sitta 10 min vid matbordet, duka av och torka 
bord.



76

Bordsskick, samvaro med en vuxen, smaka på många sorters mat, duka av, 
torka bord.

Inga alls (4).

Bordsskick, kunskap om mat, goda matvanor.

Lunchlektioner

Vill ej ha det.

Bättre uppförande, hindra negativ kamratpåverkan, lugnare miljö. (Lärare 
bör kompenseras genom att annan lärare sätts in 2 1/2 lektion/vecka t ex 

i Bild, Hk, Sv).

Det bör bli lugnare och tystare och framför allt mindre stressigt för 
barnen. (Man kan äta 20 minuter och ha ca 30 minuter lektion och senare 

30 minuter rast).

Att vi lärare äter tillsammans med barnen och försöker lära dem bra 
kostvanor och bordsskick.

Bättre kostvanor. Uppmuntra dem till att smaka på allt.

Lugn och ro. Genom att sitta och samtala med barnen fås kanske den 
negativa kamratpåverkan att minska.

Bättre kostvanor och bordsskick. Social samvaro under ordnade former. 
Mindre konflikter bland barnen atat reda upp efter lunch. Piggare och mer 
arbetsuthålliga barn. Det man i vanliga fall pratar om i teorin blir nu övat 
praktiskt.
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Jag tycker skolan har tillräckligt mycket som den ska undervisa i och att 
ytterligare belasta skolan med lektioner i lunchätande verkar på mig svårt 
att genomföra. I så fall bör väl en klass indelas i ett familjeliknande 
mönster, som själv lagar maten och diskar efter sig. Praktiskt omöjligt.

Bättre effekt av bredvidstående.

Försök till gott bordsskick.

Hälsofostran - kostkunskap.

Följa läroplanen i Hk kostlära.

Bättre måltidskultur - att äta är inte bara att fort stoppa in närings
ämnen. Måltiden är även ett sätt att umgås.

Det kan bli för tjatigt med "pekpinnar" angående mat varje dag.

Kan ge bättre kostvanor och kunskaper om kosten.

Kostundervisning som tema eller dylikt, inte lektionssnutt direkt efter 
ätandet - det stressar!

Samtal om olika maträtter. Kunskap om vad olika rätter innehåller via 
information i skolan.

Få mera tid att prata om varför vi äter olika sorter t ex (= Näringslära).

Gott bordsskick, lust till varierande mat, kunskap om födoämnen. Vet inte 
hur det ska gå till. Vet inte hur det ska gå till. Det är bra om något görs 
för skolmåltiderna. Mat och måltidsro är viktigt för hälsan. Smågrupps- 
ätande i vuxnas sällskap. Genom bättre kontroll kan man se vad barnen 
äter och försöker lära dem vad en normalportion är.
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Skollunchen kan ha många positiva fostrande effekter som kan förstärkas 
genom pedagogisk lunch/lunchlektioner.

ANALYS

Förekomst av schemalagd skollunch/pedagogiska måltider

Ca 73 procent (78 av 107) av skolstyrelsens ordförande anger att 
pedagogiska luncher förekommer i skolorna. Antagligen anses då även när 
enstaka lärare äter i elevmatsalen. Begreppet pedagogisk lunch borde avse 
här minst 1-2 lärare/vuxna per klass äter tillsammans med klassen för att 

ha relevans.

38 av de socialdemokratiska skolstyrelseordförandena är positivt inställda 
till pedagogiska luncher i skolorna, medan 17 är tveksamma och 3 
negativa. Bland borgerliga partiers skolstyrelseordföranden är 31 positiva 
och 14 är tveksamma eller har inte tagit ställning till pedagogiska 
luncher. Pedagogisk lunch förekommer på 9 högstadieskolor och 1 
gymnasieskola samt på 54 låg- och mellanstadieskolor och 9 "rena" 
lågsstadieskolor. 29 skolstyrelseordföranden av de 107 som besvarade 

enkäten anger atat pedagogisk lunch inte förekommer i deras kommuner 
(27 procent).

För- och nackdelar samt hinder för pedagogisk lunch/lunchlektioner

Lärarnas fackliga ombud anger bättre miljö, maten, bordsskick och 
matkultur som fördelar för eleverna vid lunchlektioner/pedagogisk lunch. 
För lärarnas del anges bättre elevkontakt och lugnare elever som fördelar. 
För skolmåltidspersonalen anges bättre ordning som största fördel med 
pedagogiska luncher av lärarnas fackliga ombud.

22 skolstyrelseordförande av 107 anser inte att det föreligger några 
hinder för införande av lunchlektioner (20,5 procent), 36 skolstyrelseord
förande (33,64 procent) anger att lärarna, lärarns inställning, ämneslärar- 

systemet och schematekniska hinder föreligger. Av de 196 av landets 284 
skolchefer/skoldirektörer som har besvarat enkäten anser 99 att lärarna
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och ämneslärarsystemet är största hindret för lunchlektioner. 80 anger 
schematekniska och/eller organisatoriska hinder. 45 skolchefer/skoldirek
törer menar att inga hinder finns för införande av lunchlektioner. Inga 
entydiganackdelar med pedagogisk lunch framkommer och största hinder 
är lärarnas tjänstefördelning och arbetstidsavtal samt schematekniska 
hinder och skolorganisationen. 45 skolchefer /skoldirektörer (23 procent) 
anser att det inte föreligger några hinder för införande av lunchlektioner.

Lärarnas fackliga ombud anser att lunchlektioner kräver utökat 

tjänsteunderlag dvs ökade ekonomiska resurser. Schematekniska hinder 
och lärarnas vilja att delta i lunchlektioner/pedagogiska luncher är de 

största hindren även enligt lärarnas fackliga ombud. 28 fackliga ombud 
anger att inga hinder finns. 25 svarar vet ej på frågan om hinder. Lärarnas 
inställning till lunchlektioner varierar dels mellan lärarförbunden där SL 
ombuden är mest positiva vilket kan förkalras av att de har störst 
erfarenhet av pedagogiska måltider och att de undervisar yngre elever. 
Lärare på låg- och mellanstadiet anses vara mer positivt inställda än 
lärarna på högre stadier enligt de fackliga ombuden. Ekonomiska hinder 
anges av 51 och 39 skolchefer/skoldirektörer anger organisatoriska, 
schematekniska hinder. 21 anger negativ attityd hos lärare/personal som 
hinder för lunchlektioner.

145 av 154 (94 procent) av ekonomiföreståndarna/kostcheferna är positivt 
inställda till lunchlektioner. 22 anger tveksamma, ointresserade lärare 
som hinder och 13 anger schematekniska hinder.

Obligatorisk eller frivillig skollunch?

75 procent av skolstyrelseordförandena anser att skollunchen skall vara 
obligatorisk på låg- och mellanstadiet. På högstadiet anser 66 procent att 
lunchen skall vara obligatorisk medan endast 30 procent av skolstyrelse
ordförandena anser att lunchen på gymnasieskolan skall vara obligatorisk. 
Hela 50 procent av moderata samlingspartiets och folkpartiets skol

styrelseordförande anser att lunchen skall vara frivillig även på låg- och 
mellanstadiet då barnen är 7-12 år. Av socialdemokratiska och center-



80

partistiska skolstyrelseordföranden är 93 procent respektive 90 procent 
anhängare av obligatorisk lunch på låg- och mellanstadiet.

Vem beslutar om lunchlektioner?

Det råder oklarhet om det är politiker eller tjänstemän som ska/kan 
besluta om införande av lunchlektioner. Ca hälften av skolcheferna/skol
direktörerna anger att skolstyrelsen beslutar och den andra hälften menar 

att skolledningen kan besluta om införande av lunchlektioner. (92 
skolstyrelse - 60 skolledning/skolorna själva). På frågan om lärarna och 
eleverna på en skola kan besluta om lunchlektioner svarar 83 skolchefer/ 
skoldirektörer Ja medan 82 svarar Nej.

Problem och åtgärder

Fria måltider för lärarna skulle vara motivation för dem att äta med 
eleverna enligt 71 skolchefer/skoldirektörer.

Behov av ytterligare information kring skollunchen finns enligt 144 av 
ekonomiföreståndarna/kostcheferna (93,5 procent).

Största problemen kring skolluncherna är enligt ekonomiföreståndarna/ 
kostcheferna dålig ätmiljö för eleverna (buller, stress, bråk) med för låga 
kostnadsanslag på andra plats. Orsaker till att eleverna äter dåligt är 
dåliga kostvanor och negativ kamratpåverkan. För att få bättre trivsel och 
status önskar ekonomiföreståndare/kostchefer fortbildning och bättre 
matsalsmiljö.

Att eleverna äter för lite och att miljön är bullrig anses som största 
problem i samband med skollunchen enligt lärarnas fackliga ombud. 
Dåliga kostvanor och negativ kamratpåverkan är orsaker till elevers 
dåliga ätande även enligt lärarnas fackliga ombud.
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DISKUSSION

Syftet med denna undersökning är att kartlägga omfattningen av 
schemalagda luncher/lunchlektioner och att redovisa förutsättningarna för 
att införa sådana på landets skolor.

Del I "Skollunch - rast eller lektion?" är en enkätundersökning av 
synpunkter inhämtade från landets skolstyrelseordförande, skolchefer/ 

skoldirektörer, ekonomiföreståndare/kostchefer samt lärarnas fackliga 

ombud i SL, SFL och LR på kommunal nivå.

Del II "Skollunchen - ett läromedel" redovisas separat och är en 
intervjustudie av nio grund- och gymnasieskolor i landet som tillämpar 
eller har provat lunchlektioner/pedagogiska måltider.

Om tidsutrymme fanns skulle en Del III kunna redovisa och diskutera 
projekt, försöksverksamhet, utvärderingar, skrivelser m fl dokument som 
skickats in från många fler skolor än de nio som valdes ut för besök och 
intervjuer.

Offentlighet och konfidentialitet

På grund av problem med att få fram adresser till fackligt förtroende
valda lärare vore det önskvärt med en diskussion om tillgängligheten av 
deras adresser för utskick av enkäter.

Ett annat problem med enkätsvaren har varit att skolstyrelsens ordförande 
i några fall och skolchefer/skoldirektörer i ett tiotal fall inte förstått att 
enkäterna var personliga utan försökt delegera/delegerat besvarandet till 
ekonomiföreståndare/kostchefer. Den sistnämnda kategorin hade fått en 
egen enkät med något varierande frågor. Kan detta tydas som bristande 
kunskap och intresse för frågorna bland skolstyrelsens ordförande, 
skolchef er/skoldirektörer?
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Ytterligare en svårighet har varit att man i vissa fall inte litar på att 
svaren skall behandlas konfidentiellt och därför inte fyllt i kommun och 
län på enkätsvaren. "Hur många skolchefer tror ni att det finns i x-stad?", 
"Vad har jag för garanti för anonymitet?" (fackligt ombud) är exempel på 
kommentarer då län och kommun ej ifyllts. Hur ser skolmåltidssituationen 
ut i de kommuner där ingen av de fyra befattningshavarna har besvarat 
enkäterna? För att besvara den frågan krävs en egen undersökning.

Åter man pedagogiskt i skolan?

Pedagogiska måltider förekommer på lågstadiet i 99 skolor (antagligen i 
många fler under åk 1). Finns det någon uttalad/outtalad regel att 
lågstadielärare skall/bör äta tillsammans med eleverna under första 
läsåret eller första terminen?

På mellanstadiet förekommer pedagogiska måltider i 54 skolor och av 
högstadieskolor har endast nio stycken pedagogisk lunch. Endast en 
gymnasieskola har hittats och den redovisas närmare i Del II av denna 
studie (Skollunchen - ett läromedel).

Lunchlektioner förekommer i 25 av landets kommuner och försöksverk
samhet med lunchlektioner har avbrutits i 11. I regel har man vid avbrott 
övergått till pedagogisk lunch i stället för den vanliga lunchrasten.

Fördelarna med pedagogisk lunch/lunchlektioner är entydigt omvittnade. 
Eleverna äter mer och får en lugnare matsituation då vuxna/lärare äter 
tillsammans med dem. Detta påverkar elevernas välbefinnande och 
inlärning under hela skoldagen, ökad kostkunskap och hälsofostran liksom 
minskning av negativa attityder mot skolmaten blir också följden av 
lunchlektioner. Dessutom får man en förbättrad och annorlunda kontakt 
mellan lärare och elever, ett tillfälle för gemenskap och praktisk 
elevvård.
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Nackdelarna har i vissa fall varit att ha fortsatt lektion i direkt 
anslutning till skollunchen. Eleverna vill ut och röra på sig och lärarna vill 
ha kaffe efter maten. Därför föreslås en kompromiss dvs en schemalagd 
lunchlektion i ca 20 minuter åtföljd av långrast.

Följande frågor råder oklarhet omkring och återstår att besvara/lösa 
centralt eller lokalt:

1. Vem beslutar om införande av lunchlektion?

2. Är det tillåtet att använda lektionstid - från vilka ämnen kan den tas 
- vilken annan tid kan användas?

3. Hur skall lärare ersättas för lunchlektioner? Hur kan lärare motiveras 
att delta i lunchlektioner?

4. Kan andra personalkategorier delta i så fall på vilka villkor?

5. Hur påverkas schemaläggningen/skoldagens längd av lunchlektioner? 

År alla vuxna pedagoger?

I den allmänna debatten är det nästan lika många som har synpunkter på 
skolmaten som också har synpunkter på lärarnas skyldigheter och 
rättigheter. Uppfattningarna varierar från å ena sidan att lärare självklart 
skall äta med eleverna på sin fritid och betala fullt pris för maten. 
Eftersom barnens välmående är viktig för inlärningen så anses fackliga 
och ekonomiska krav från lärarna i detta sammanhang som närmast 
absurda. Å andra sidan har alla arbetstagare rätt till lunchpaus under sin 
arbetsdag. Man kan naturligtvis inte ålägga lärare hur många nya 
arbetsuppgifter som helst utan ersättning. Fackliga krav på ekonomisk 
ersättning är en självklar rättighet för arbete som utförs. Dessutom kan 
man inte kräva att alla lärare ställer upp. "Inga vill äta med sina plågo-



84

andar". Medverkan i lunchlektioner bör vara frivillig för lärarnas del, 
hävdar de fackliga ombuden.

Att lärare "som har det så bra" ska få äta gratis lunch "sticker i ögonen" 
på personal som tillhör andra fackföreningar. Att städerskor och 
vaktmästare kommer "i stora skaror" och äter gratis skolmat väcker också 
avundsjuka bl a inom skolmåltidspersonalen som tillhör samma fackliga 

kollektiv och som får betala när de äter skolmat. Om skolmåltidsperso

nalen också får ta emot kritik mot skolmaten som kanske tillagats av 
något centralkök på annat håll, och det dessutom förväntas att de tar en 
stor del av ansvaret för ordningsfrågorna i matsalen så blir splittringen 
mellan grupperna ännu större.

Eftersom lunchen i dag oftast är schemalagd som rast är den frivillig för 
eleverna. De kan alltså avstå från att besöka skolmatsalen eller bara äta 
smörgås och mjölk på 5-10 minuter "snabbtankning" verkar vara regel 
snarare än undantag på högstadiet. Konsekvenserna av att de inte får 1/3 
av dagens näringsbehov under lunchen är uppenbart negativa för eleverna 
och skolarbetet.

Frivillig eller obligatorisk lunch?

För kommunernas del skulle man kunna säga att anordnandet av skollunch 
är frivilligt. Det är inte lagstadgat eller föreskrivet att anordna skollunch 
varken i läroplan eller skolförordning. Men det är knappast någon kommun 
som funderar på att upphöra med skolmåltidsverksamheten. Däremot 
varierar kostnadsanslagen för skolmåltiderna mellan kommunerna. På 
gymnasieskolan har några kommuner infört avgifter för skolmaten.

Enligt radioprogrammet förmiddag i P1 29/8 -88 kostar 100 kcal på 
"dagis" ca 1:60 och 100 kcal inom fångvården får kosta 1:75 medan 
skolmaten i genomsnitt bara kostar 0:60 kr per 100 kcal. Nog vore en 
ökning av kostnaden önskvärd och befogad i de flesta kommuner. Varför 
ska man få bättre mat inom fångvården än i skolan?
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Skolan ger mat i dag - men ger den bordsskick och matro?

Det är förvånande att så många som 23 procent av skolstyrelsens 
ordförande anser att skollunchen ska vara frivillig för elever i åldern 7-12 
år. Hela 45-50 procent av folkpartiets och moderaternas skolstyrelseord
förande anser att skollunchen ska vara frivillig på lågstadiet och 
mellanstadiet då eleverna är mellan 7-12 år. När man vet hur dålig 

frukost många elever äter och att bara 1/3 äter frukost tillsammans med 
någon vuxen så skulle frivilligheten få förödande konsekvenser för vissa 
elevgrupper. Pedagogisk lunch/lunchlektioner som tillfälle för social sam
varo och effektiv elevvård är något som skolan alltför länge har missat 
och borde ta vara på i mycket större utsträckning än vad som görs i dag.

Det måste vara frivilligt för lärarna att delta i pedagogisk lunch/lunch
lektioner hävdar facket. Lärare som provat har ofta upptäckt fördelarna 
och fortsätter verksamheten även om de bara får gratis mat som 
ersättning. En förändring av ersättningen och en attitydbearbetning skulle 
säkert leda till att de flesta lärare ville delta i pedagogiska luncher/ 
lunchlektioner. En förbättring av matsalsmiljön och större anslag till 
skolmaten skulle ge ökad trivsel för både elever och lärare. Lärare som 
jämför sin "förmån'1 att få äta skolmat med andra tjänstemän som med 
rikskuponger äter bättre mat i trevligare miljö till samma eller lägre 
kostnad anser sig inte ha någon förmån.

Fler vuxna i skolans matsal inverkar positivt på miljön och det finns andra 
personalkategorier i skolan som kan äta i elevmatsalen. Sedan är det varje 
vuxens ansvar att reagera och ingripa när ordningen och trivseln kräver 
det. Att det sistnämnda inte är något självklart för alla vuxna blev jag 
varse när två pojkar i åk 1 började slåss i kapprummet på en skola. Vi var 
två vuxna närvarande. Den mamma som stod närmast och som hade barn i 
"slagskämparnas" klass gick förskräckt baklänges ut ur kapprummet! Den 
ena grabben använde en nyckelknippa att slå med och den andre hann 
sparka sin klasskamrat i ansiktet så att han fick näsblod, innan jag kom 
fram genom klungan av barn som samlats omkring dem och kunde skilja 
dem åt. Hade jag vågat kunnat ingripa om det rört sig om 16- åringar?
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I en matsal kallade husmor på en lärare som just skulle sätta sig och äta. 
Husmor behöver hjälp med två bråkstakar i åk 9 som slogs i kön. Läraren 
fick ta i för att få slut på slagsmålet. Den ene grabben fick blåmärken på 
armarna och anmälde läraren för misshandel.

När situationen i skolan ibland kan se ut som i dessa två exempel då 
behövs många vuxenkrafter i samverkan både under lunchraster och andra 

raster. En god början kan vara att lunchlektionen är schemalagd med 
obligatorisk närvaro under 20 minuter för elever och lärare eller andra 

vuxna. Det måste vara en viktig kommunal angelägenhet att göra 
deltagandet till en löneförmån som är så lockande att alla vill delta.

Kan alla äta i samma matsal?

Vuxna i elevmatsalarna fungerar som ljuddämpare och har en positiv 
inverkan på elevers ätande och matsalsmiljön i stort. Genom att införa 20 
minuters lunchlektioner med närvaroplikt för eleverna skulle möjlig
heterna att påverka deras ätande och därmed hela deras skolsituation i 
positiv riktning öka. Informationsmöjlighet kring kost och hälsofrågor m m 
skulle ges för lärare, skolhälsovård och skolmåltidspersonal. Skollunchen 
är i dag en försummad pedagogisk möjlighet.

Faddersystem bland klasserna och bordsservering (karottsystem) är 
omvittnat positiva och skulle kunna tillämpas på alla stadier.

I samband med schemaläggningen är det viktigt att lunchen inte läggs för 
tidigt på dagen. Barn som under förskoleåren ätit lunch klockan 12.00 får 
ofta äta lunch klockan 10.15 under åk 1. Ingen som ätit en ordentlig 
frukost klockan 7.30-8.00 vill äta lunch så tidigt.

Alternativa rätter och salladsbord skulle kunna tillgodose alla smakinrikt
ningar när det gäller mat. Frukt och juice eller en efterrätt ibland skulle 
sätta lite guldkant på skolmåltiden. Skolmaten har fått ett oförtjänt
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dåligt rykte. Att maten inte smakar bra är inget huvudproblem utan 
snarare en starkt utbredd missuppfattning, antagligen en följd av alla 
centralkök som byggdes under 1970-talet. Alla vet att mat som lagas så 
nära konsumenten som möjligt är bäst. Tendensen i dag verkar vara att 
tillagningsköken återuppstår på skolorna med alla fördelar som det för 
med sig.

Vissa elevers inställning till skolmaten liksom vissa lärares inställning till 

lunchlektioner behöver påverkas. Attitydförändring är en långsiktig 
process som påverkas bäst genom egna erfarenheter. Attityder består av 
tre dimensioner. Dels en kognitiv eller kunskapsdimension alltså vad man 

vet eller tror sig veta. Dels en emotionell del dvs känslomässig inställning 
och som slutprodukt en beteendedimension dvs en handlingsbenägenhet. 
När det gäller den känslomässiga inställningen till mat så är synintryck 
viktiga. Barn reagerar ofta negativt mot hoprörd mat t ex grytor. Men 
även kamraters utsagor om att maten är äcklig och budskap på 
kampanjknappar: "Gör som flugorna nobba skolmaten" och "Riktigt tugg 
ger bättre plugg" påverkar.

Utarbeta lokala arbetsplaner för skollunchen

Kunskap om mat på ett teoretiskt plan ger skolan redan i dag. Den 
kunskapen skulle bli dubbelt effektiv om den kopplades till en praktisk 
situation i form av lunchlektioner. Information om maten kan få en lokal 
utformning med deltagande av ekonomiföreståndare/kostchefer, skolhälso- 
vård och skolmåltidspersonal. Kost och hälsofrågor i anknytning till 
sammansättningen av dagens mat, normalportionsstorlek för olika åldrar, 
matkostnader, matdistribution, tillagning osv kan ge uppslag till 
diskussioner med anknytning till de flesta skolämnen. Stress, ängslan och 
oro i kön eller i matsalen liksom miljön i form av inredning m m är också 
viktiga för den känslomässiga dimensionen av attityderna. När det gäller 
beteende så kan man vänja sig vid nya saker successivt. Detta gäller både 
ny mat och nya arbetsuppgifter. Andras beteende har stort inflytande på 
elevers och lärares beteende och attityder. Det gäller både andra vuxna 
och jämnåriga och äldre kamrater. Att äta tillsammans är en social sam-
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varo som ger personlig tillfredsställelse. Den situationen underlättar 
samspel och kommunikation mellan och över generationsgränserna. Om 
skolan tog tillvara skollunchen som pedagogisk resurs - läromedel - skulle 
skolan kunna lära mat och ge hälsofostran och social fostran för hela 
livet.
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Bilaga 3
UMEÅ UNIVERSITET 
Pedagogiska institutionen
vt -88 Till skolstyrelsens ordförande

skolchef/skoldirektör 
ekonomiföreståndare/kostchef 
fackliga representanter; LR, SFL, SL

Angående lunchlektioner (schemalagd lunch/pedagogiska måltider)

I många grundskolor speciellt på låg- och mellanstadiet äter lärare och 
elever lunch tillsammans med beteckningen schemalagd lunch eller 
pedagogisk måltid. På högstadiet och i gymnasieskolor är detta inte så 
vanligt.

Beteckningen schemalagd lunch kan missförstås eftersom lunchen alltid 
har varit schemalagd i betydelsen att man äter lunch när det står lunch 
(rast) på schemat.

Begreppet pedagogisk måltid används i förskolan då en personal äter med 
barnen och undervisar/hjälper till under måltiden. I skolan förekommer 
pedagogiska måltider med t ex i lärare per 2-3 klasser på låg- och 
mellanstadiet (i vissa fall även på högstadiet).

Beteckningen lunchlektion innebär att läraren/klassföreståndaren går och 
äter tillsammans med sin klass. Efter maten avslutas lunchlektionen i 
klassrummet före långrasten. Hälsofostran, kostkunskap eller annat kan 
vara lunchlektionens tema.

På SÖ:s uppdrag görs för närvarande en kartläggning kring skolmål
tidernas integrering i undervisningen inom projektet "Skolan och Kosten". 
Projektet leds av tf professor Gerhard Nordlund, Pedagogiska institutio
nen, Umeå universitet.

Bifogade enkät, som vi hoppas att Du vill besvara och återsända senast 
den 15 april 1988, skickas till ovanstående befattningshavare i landets 
samtliga kommuner. Varje persons medverkan är viktig för att ge en så 
sann bild av verkligheten som möjligt. Enskilda personers svar kommer 
inte att identifieras och materialet kommer att behandlas helt konfidien- 
tiellt.

Efter en sammanställning av inkomna svar kommer ett antal kommuner 
och skolor att väljas ut för besök och intervjuer.

Stort tack för Din medverkan!

Pia Risan Gerhard Nordlund
Forskningsassistent Projektansvarig
Tel: 0910/39780-090/166210

Umeå universitet 
Pedagogiska institutionen 
S-901 87 UMEÅ 
Tel: 090/165000



Bilaga 4
UMEÅ UNIVERSITET 
Pedagogiska institutionen
vt -88 Län:,

Kommun:,

Enkät till skolstyrelsens ordförande

Partitillhörighet: ....... ........................................................................................................

Mandatfördelning i skolstyrelsen: Antal:........... M........... C........... Fp...........
S........... VPK........... SP........... MP........... KDS...........

1. Har det tagits speciella beslut i Skolstyrelsen (SS), Kommunstyrelsen 
(KS) och eller Kommunfullmäktige (KF) beträffande skolmaten?

Vilka beslut: ............. 1..................................................................................................

Var:

När:,

Vilka beslut gäller i dag? (skicka gärna kopior på tagna beslut).

2. Förekommer pedagogiska måltider i kommunens skolor? (Ge ex på en 
skola)

( ) Nej 
( ) la

( ) På följande stadier:
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3. Vilka synpunkter har man i skolstyrelsen på pedagogiska måltider?

4. Förekommer lunchlektioner i kommunens skolor? (Ge ex på en skola)

( ) Nej 
( ) 3a
Skolans namn:................................................................................................................
Adress:..............................................................................................................................
Tel:....................................................................................................................................
Stadium:..........................................................................................................................

När infördes lunchlektioner på denna skola: ht/vt........................................

lå 19..................

5. Har någon/några skolor i kommunen provat lunchlektioner och 
återgått till lunchraster? (Ge ex på en skola)

( ) Nej 

( ) 3a
( ) Skolans namn:.........................................................................................................
Adress:..............................................................................................................................
Tel:...................................................................................................................................
Stadium:..........................................................................................................................

6. Vad var orsaken till att man återgick till lunchrast från lunchlektion?

7. Skulle det gå att genomföra/vara önskvärt med lunchlektioner på alla 
skolor i Din kommun?
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8. Vilka hinder ser Du som störst för lunchlektioners genomförande på 
grund- och gymnasieskolor?

Lågstadiet:.....................................................................................................................

Mellanstadiet:,

Högstadiet:

Gymnasieskolan:,

9. Vems ansvar är det att elever äter en bra lunch under skoldagen?

10. Skall skollunchen vara frivillig eller obligatorisk för eleverna på

Lågstadiet:..................................................................................................................

Mellanstadiet:............................................................................................................
Högstadiet:..................................................................................................................
Gymnasieskolan:.......................................................................................................

11. Hur lång är den längsta transportsträckan för skolmaten från 
tillagningsplatsen till konsumenterna i skolmatsalen?

............... km

............... tid

12. Vilka problem anser Du störst beträffande skollunchen?



13. Vad tror Du att det beror på att många elever äter lite eller inget 
alls av skolmaten?

14. Är någon del av skolmåltidsverksamheten utlagd på entreprenad? 

( ) Nej
( ) Ja, vad?.................................................................................................................. .

15. Hur skulle skolkökspersonal, föräldrar, elever och övrig personal i 
skolan kunna aktiveras och ta ökat ansvar för att eleverna äter en bra 
skollunch?

TACK FÖR DIN MEDVERKANI



UMEÅ UNIVERSITET 
Pedagogiska institutionen 
vt -88

Län:..........
Kommun:,

Till skolchef/skoldirektör

1. Hur många rektorsområden är kommunen indelad?

Hur många grundskolor finns i kommunen?...............
Hur många gymnasieskolor finns i kommunen? .......

2. Hur många elever har den minsta grundskolan? ......

Hur många elever har den största grundskolan?......
Hur många elever har den största gymnasieskolan?

3. Vilken skola har minst matsal och flest elever?

Vilka åtgärder tycker Du är viktigast för att skolmåltiderna skall 
fungera så bra som möjligt?
Rangordna de tre viktigaste alternativen.

( ) Fasta måltider

( ) Bättre utbildning för skolmåltidspersonal
( ) Att lärare och elever äter tillsammans
( ) Utökad tid för lunchen 
( ) Bättre skolmat 
( ) Trevligare matsalar
( ) Annat: .......................................................................................................................
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5. Vilka är de största hindren för att lunchlektioner skall kunna införas 
på alla stadier inom grund- och gymnasieskolan?

Lågstadiet: ...................................................................................................................

Mellanstadiet:

Högstadiet:

Gymnasieskolan:

6. Vem bestämmer om införande av lunchiektioner?

7. Kan lärarna och eleverna på en skola besluta om detta själva?

8. Hur kan man motivera lärare att äta med eleverna och/eller ha 
lunchlektioner?

9. Vilka praktiska, ekonomiska m fl hinder finns för att lunchlektioner 
skulle kunna genomföras?
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10. Hur skulle skolmåltidspersonalen i Din kommun ställa sig till 
lunchlektioners införande?

( ) Mycket positiva 
( ) Positiva 
( ) Varken/eller 

( ) Negativa 

( ) Mycket negativa

Kommentar: ..................................................................................................................

11. Hur skulle lärarna i Din kommun ställa sig till lunchlektioners 
genomförande?

( ) Mycket positiva 
( ) Positiva 
( ) Varken/eller 
( ) Negativa 
( ) Mycket negativa

Kommentar:..................................................................................................................

12. Vilka problem anser Du störst beträffande skollunchen?

13. Vad tror Du att det beror på att många elever äter lite eller inget 
alls av skolmaten?
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14. Vems ansvar är det att elever äter en bra lunch?

15. Hur skulle skolkökspersonal, föräldrar, elever och annan personal i 
skolan kunna aktiveras och ta mer ansvar för att öka trivseln i 
skolmatsalar och befrämja att alla elever äter en bra skollunch?

TACK FÖR DIN MEDVERKAN



Bilaga 6
UMEÅ UNIVERSITET 
Pedagogiska institutionen 
Vt -88

Län:,
Kommun:,

Enkät till ekonomiföreståndare/kostchef

1. Vad anser Du vara skolmåltidsverksamhetens viktigaste uppgift?

2. Vems ansvar är det att se till att eleverna äter skollunch?

På grundskolan: ...........................................................................................

På gymnasieskolan: ....................................................................................

3. Skall skollunchen vara frivillig eller obligatorisk?

På grundskolan: ...........................................................................................

På gymnasieskolan: ....................................................................................

Vilka olika typer av kök finns i kommunen?

( ) Centralkök: ........................................... st
( ) Mottagningskök (varm mat): ............ st
( ) Mottagningskök (kyld mat): ............ st
( ) Mottagningskök (fryst mat): .............st
( ) Tillagningskök: ....................................... st

Centralkök: kök där mat tillagas och distribueras till annan skola/ 
institution

Mottagningskök: kök som tar emot huvudkomponent men har en viss 
egen tillagning av mat t ex potatiskokning 

Serveringskök: kök enbart för servering av mat, ingen egen tillagning 
Tillagningkök: kök där all mat tillagas och serveras i anslutning till 

köket
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5. Hur lång väg transporteras den mat som har längst väg från tillagning 
till matsal i kommunen?

......................................... km

......................................... tid

6. Är någon del av skolmåltidsverksamheten utlagd på entreprenad? Har 
detta diskuterats någon gång?

7. Vilka problem anser Du är störst beträffande skollunchen? 
(Rangordna om Du väljer flera alternativ)

( ) För låga kostnadsanslag
( ) Svårigheter att variera matsedeln
( ) Svårigheter att få maten smaklig
( ) Eleverna äter för lite eller inget alls
( ) Dålig arbetsmiljö för personalen (buller-stress-bråk)
( ) Dålig ätmiljö för eleverna (buller-stress-bråk)
( ) Långa köer
( ) Annat, nämligen: ..............................................................................

8. Vad tror Du det beror på att många elever äter lite eller inget alls av 
skolmaten?

( ) Negativ kamratpåverkan 
( ) Bullrig, stressig miljö 
( ) Dåliga kostvanor
( ) Bristande kunskaper om kostens betydelse
( ) Eleverna tycker inte att maten smakar bra
( ) Annat, nämligen: ...........................................................................................
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9. Vilken skola i kommunen har flest antal ätande/portioner per 
skollunch?

Skolans namn: .............................................................................................................
Antal portioner/ätande: ..........................................................................................
Antal platser i elevmatsal(ar):..............................................................................
Antal platser i personalmatsal:............................................................................

10. Hur många matlag är eleverna uppdelade på idenna (största) skola? 

 st

Vilka tider äter matlagen?

(Ex. Matlag 0 3 lågstadium+3 mellanstadium Kl. 10.10-10.30)

Matlag: ......
Matlag: ......
Matlag: ......
Matlag: ......
Matlag: ......

Kl.:
Kl.:
Kl.:
Kl.:
Kl.:

11. Vilket av serveringssystemen tillämpas?

Antal skolor Stadie

Karottsystem (dvs maten i karotter på 
borden)
Självtagning 1 (elev tar själv mat+till- 
behör på bricka)
Självtagning 1/2 (elev tar själv mat+ 
tillbehör på borden)
Portionering 1 (eleven får portion på 
bricka)
Portionering 1/2 (eleven får portion på 
tallrik, tillbehör på borden)
Annat, nämligen: ............................................. .
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12. Förekommer lunchlektioner/pedagogiska måltider i kommunen? I vilka 
skolor och stadier?

13. Vad tror Du att skolmåltidspersonalen skulle tycka om att systemet 
med lunchlektioner tillämpades på skolorna?

( ) Mycket positivt 
( ) Positivt 
( ) Varken/eller 

( ) Negativt 
( ) Mycket negativt

Motivering: ...................................................................................................................

14. Vilka fördelar och hinder för lunchlektioners införande finns? 

I Din kommun:

Inom skolorna:
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15. Vilka åtgärder är viktigast för att höja skolmåltidspersonalens 
status/arbetstrivsel.
(Rangordna alternativen från 1 för det viktigaste till 9 för det minst 
viktiga)

( ) Högre löner

( ) Inordning tjänstemässigt under rektor/skolans organisation 
( ) Fortbildning i psykologi 
( ) Fortbildning i kostkunskap 
( ) Bättre matsalsmiljö 

( ) Bättre köksutrustning 
( ) Fler tjänster

( ) Ökad tjänstgöringstid dagligen
( ) Annat: ......................................................................................................................

16. Vilken möjlighet har skolmåltidspersonalen att informera elever och 
lärare om skolmaten t ex näringsinnehåll, normalportionsstorlek, 
tillagningssätt eller om kostnader för mat och inredning i matsalar?

När:

Hur:

17. Finns det behov av ytterligare information till elever/lärare i dessa 
frågor eller kring skolmåltidspersonalens arbetsmiljö, trivselfrågor, 
ordningsregler i matkön, matsalen osv?

( ) Nej
( ) 3a, vem ska informera: .....................................................................................

( ) När:

( ) Hur:
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18. Vad är mest angeläget att informera om?

TACK FÖR DIN MEDVERKANI



Bilaga 7

UMEÅ UNIVERSITET 
Pedagogiska institutionen 
Vt -88

Län:
Kommun:,

Enkät till fackliga företrädare

I. Ringa in vilken organisation Du tillhör? 

SFL SL LR

2. Vad betyder pedagogiska måltider i skolan för Dig?

3. Vilka är erfarenheterna i Din kommun beträffande pedagogiska 
måltider?

För eleverna: ...............................................................................................................

För lärarna:

För skolrnältidspersonal:

Hur går en lunchlektion till i Din kommun/Din skola?
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5. Vilka konsekvenser beträffande lärarnas tjänstgöring kan införandet 
av lunchlektioner få på

grundskolans lågstadium:........................................................................................

grundskolans mellanstadium:

grundskolans högstadium:

gymnasieskolan i din kommun:

6. Vilka fördelar skulle lunchlektioner ha 

för eleverna: ....................................................

för lärarna: ............................

för skolmåltidspersonalen:

7. Vilka hinder ser Du som störst för lunchlektioners genomförande? 

På lågstadiet:.............................................................................................................

Pä mellanstadiet: .....................................................................................................

På högstadiet: ............................................................................................................

Pä gymnasieskolan: .................................................................................................
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8. Hur kan man lösa hindren? Vilka åtgärder kravs? 

På lågstadiet: ..........................................................................

På mellanstadiet:

På högstadiet:

På gymnasieskolan:

9. Vilka övriga personalkategorier skulle kunna delta i lunchlektionerna 
förutom lärare?

Pä lågstadiet: ....................................... .....................................................................

På mellanstadiet:

Pä högstadiet:

På gymnasieskolan:

10. Hur skulle lärarna ställa sig till systemet med lunchlektioner?

Låg o mellanstadiet

( ) Mycket positiva 

( ) Positiva 

( ) Varken/eller 

( ) Negativa 

( ) Mycket negativa

Högstadiet

( ) Mycket positva 

( ) Positva 

( ) Varken/eller 

( ) Negativa 

( ) Mycket negativa

Gymnasieskolan

( ) Mycket positiva 

( ) Positiva 

( ) Varken/cl ler 

( ) Negativa 

( ) Mycket negativa



11. Har det skett någon kartläggning/aktivitet i Din kommun kring 
skolmaten?

( ) Konsurntionsstudic, t ex:..................... ...........................................................

( ) Attitydundersökning, t ex:................................................................................

( ) Miljöstudie, t ex: .................................................................................................

( ) Hem och skola arrangemang, t ex:................................................................

( ) Annat, nämligen: .................................................................................................

12. Elter vilka principer betalar lärarna för sina luncher i skolmatsal och 
lärarmatsal? Hur mycket betalar man vt -88?

I 3. Hur får lärare som äter med eleverna betalt?

14. Vilka problem anser Du störst angående skollunchen? 
(Rangordna om Du väljer flera alternativ l^störst osv).

( ) Eleverna äter för lite eller inte alls 

( ) Maten smakar inte bra 

( ) Stressigt i matsalen pga tidsbrist 

( ) Bullrig miljö 

( ) Länga köer

( ) Annat, nämligen: .......................................................................
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15. Vilka skäl tror Du det beror på att många elever äter lite eller inget 
alls av skolmaten?
(Rangordna alternativen om Du väljer flera).

( ) Negativ kamratpåverkan 
( ) Bullrig, stressig miljö 

( ) Dåliga kostvanor 
( ) Bristande kunskaper 

( ) Maten smakar inte bra

( ) Annat, nämligen: ...........................................................................................

16. Vems ansvar är det att se till att eleverna äter sin skollunch?

17. Skall skollunchen vara frivillig eller obligatorisk för eleverna?

Pä grundskolan: .................................................................................................
På gymnasieskolan: ..........................................................................................

18. Vilka fostrande effekter har skollunchen i dag?

19. Vilka fostrande effekter kunde man nå genom lunchlektioner? Hur 
tycker Du att det kan/bör gå till?

TACK FÖR DIN MEDVERKANI



ARBETSRAPPORTER FRÅN PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN UMEÅ 
UNIVERSITET

Tidigare i denna serie utgivna rapporter;

1984

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

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

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

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

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

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

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

8. PROCESSER I TEXTFÖRSTÅELSE.
Jarl Backman.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

19. LÄGSTA DIES ATSNINGEN 1983/84. En kartläggning.
Margitta Schelin.

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

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

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



1985

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

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

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

1986

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

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

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

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

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

31. DEN SVENSKA SAMESKOLANS HISTORIA.
Sten Henrysson.

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

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



1987

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

35. UTBILDNINGSPLANERING OCH RESURSFÖRDELNING PÅ REGIONAL 
OCH KOMMUNAL NIVÅ. Gymnasium och kommunal vuxenutbildning. 
Joel Wikström.

36. SAMISK KYRKO- OCH UNDERVISNINGSLITTERATUR I SVERIGE 
1619-1850.
Tuuli Forsgren.

37. KVINNORS VÄGAR I UTBILDNINGSSYSTEMET. Om kvinnors val av 
utbildning, karriär och familjemönster.
Inga Elgqvist-Saltzman.

38. LÅGSTADIESATSNINGEN 1986/87. En kartläggning av lokala projekt. 
Ragnhild Nitzler.

39. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet 
under läsåret 1986/87 vid tre fallstudieskolor i den norra högskole- 
regionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.

40. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING.
Lärarreaktioner på ett samordningsförsök mellan gymnasieskola och 
KomVux.
Christer Jonsson.

41. KOSTVANOR OCH SKOLLUNCHEN.
Inger Veisseh.

42. ELEVERNAS MATSITUATION VID ÅLIDHEMSSKOLAN.
Hans Nilsson, Roger Nilsson och Håkan Strandberg.

43. ELEVERNAS KOSTVANOR PÅ SÄVARSKOLAN OCH WASASKOLAN I 
UMEÅ KOMMUN.
Peter Hoxell, Johanna Håkansson och Ros-Marie Kemi.

44. ELEVERNAS MATSITUATION VID HAGASKOLAN I UMEÅ.
Anders Erkers, Ulf Pethö och Christer Steen.

45. ORIENTERINGSÄMNETS NATURORIENTERANDE DEL - VAD SKA 
UTVÄRDERAS?
Rapport från en konferens med låg- och mellanstadielärare samt 
lärarutbildare.
Widar Henriksson, Kjell Gisselberg, Staffan Karp, Tommy Lyxell och 
Ingemar Wedman.



46. ROSTADLÄRARINNORS LIVSMÖNSTER OCH KULTURMÖTEN. 
Utbildningshistoria ur ett tvärvetenskapligt kvinnoperspektiv.
Inga Elgqvist-Saltzman och Tordis Dahllöf.

47. SIDE BY SIDE IN CLASSROOMS AND AT WORK...?
Ideology and reality in Swedish Educational Policy and Practice. 
Annika Andrae-Thelin och Inga Elgqvist-Saltzman.

48. IDROTTEN, FRISKVÅRDEN OCH SKOLGYMNASTIKEN.
Ett försök till analys av en världskonferens.
Martin Johansson.

49. KOMMUNERNAS MÅLSÄTTNING FÖR SKOLMÅLTIDSVERKSAMHETEN. 
En studie om målsättningarnas omfattning och innehåll.
Thomas Schumann.

50. SKOLAN OCH KOSTEN.
En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. 
Skellefteå kommun.
Berit Hailing, Ulrica Larsson, Tommy Jacobson och Gerhard Nordlund. 

1988

51. PEDAGOGIKLÄRAREN PÅ U-SEKTORN
Ett diskussionsunderlag om förutsättningar, ämnesprofilering och forsk
ningsanknytning.
Britt-Marie Berge, Maj-Lise Bohlin och Ulla Wall.

52. SKOLAN OCH KOSTEN.
En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. Umeå 
kommun.
Berit Halling, Ulrica Larsson, Tommy Jacobson och Gerhard Nordlund.

53. UTBUD OCH HANTERING AV MÅLTIDSDRYCKER I SKOLMÅL
TIDERNA.
Kerstin Lindberg.

54. LÄGSTADIESATSNINGEN.
Hur tänker projektdeltagare om problem - projekt - utveckling? 
Karin Rönnerman.

55. SKOLAN OCH KOSTEN.
En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. 
Göteborgs kommun.
Berit Halling, Ulrica Larsson, Tommy Jacobson och Gerhard Nordlund.

56. SKOLAN OCH KOSTEN:
En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner.
Tierps kommun.
Desirée Hansson och Margaretha Sundström.



57. SKOLAN OCH KOSTEN.
En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. 
Vilhelmina kommun.
Maria Hörnqvist, Catharina Johansson och Mari-Helen Älgamo.

58. SKOLAN OCH KOSTEN.
En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. 
Överkalix kommun.
Helene Fridh och Anette Olsson.

59. MELLANSTADIESATSNINGENS NÄR, VAR, HUR 1987/88.
En kartläggning av lokala projekt.
Ragnhild Nitzler.

60. ELEVER SOM INTE ÄTER SKOLLUNCHEN.
En kartläggning och analys av 228 högstadieelever från 8 kommuner i 
Sverige.
Ulrika Larsson och Lars-Åke Pennlert.

61. BARNSÄKERHETSFRÅGOR I SAMHÄLLE OCH BARNHÄLSOVÅRD. 
Barnhälsovårdsöverläkare och samordnande sjuksköterskor om barn- 
olycksprofylax.
Ulla Johansson

62. SKOLAN OCH KOSTEN
En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. Karlstads 
kommun.
Berit Halling.

63. SAKKKUNNIGUTLÅTANDEN VID TILLSÄTTNINGAR AV PROFESSU
RER I PEDAGOGIK 1910-1982.
Leif Lindberg.

64. SKOLAN OCH KOSTEN
En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. 
Helsingborgs kommun.
Ulrika Larsson och Tommy Jacobson.

65. SKOLAN OCH KOSTEN
En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. Svalövs 
kommun.
Berit Halling.


